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Úvodní slovo
Vážení spolupracovníci, 

je čas adventní, v našich firmách však finišujeme, abychom úspěš-
ně uzavřeli obchodní rok, finišujeme na investičních akcích, které 
jsou v letošním a příštím roce v rekordní výši, všichni finišujeme, 
abychom zařídili vše potřebné na vánoční svátky.

Je za námi další hektický i úspěšný rok, na jehož výsledcích jste 
se podíleli zejména vy všichni – tým spolupracovníků našich firem.

Upřímně vám děkuji za  dobrou spolupráci, nasazení i  loajalitu 
a přeji vám klidné vánoční a novoroční svátky. Těším se na setkání 
po Novém roce a jsem přesvědčen, že i příští rok budeme úspěš-
ně spolupracovat.

S úctou

Ing. Rudolf Kasper
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KASPER KOVO

3. čtvrtletí 2018 
plán

3. čtvrtletí 2018 
skutečnost

Tržby 502 319 464 276

Provozní zisk 50 484 48 222

Počet zaměstnanců 380 374

KASPER CZ

3. čtvrtletí 2018 
plán

3. čtvrtletí 2018 
skutečnost

Tržby 93 326 116 126

Provozní zisk 7 088 14 409

Počet zaměstnanců 46 48

(údaje v tis. Kč)

Robotizace 
svařování nás baví 

Obě robotická pracoviště na svařov-
ně v závodu Elektrárenská prochází 
nadále intenzivním procesem rozvo-
je nového sortimentu.

V  rámci tohoto procesu narážíme 
stále na nové a nové nečekané pro-
blémy technologického rázu, které 
nás často vrací na začátek. Někdy je 
to skutečně ubíjející a stojí hodně sil 
všechny zúčastněné vytrvat a  hle-
dat nové cesty, jak dosáhnout cíle 
z hlediska kvality a produktivity.

Nejméně problematická je výroba 
na kolaborativním (spolupracujícím) 
robotu Migatronic, na kterém se již 
sériově vyrábí poměrně velká část 
drobného sortimentu. Robot je prak-
ticky na jednu směnu vytížen a hle-
dáme další sortiment pro jeho využi-
tí. Vzhledem k  jeho instalaci teprve 
před 2 měsíci to je úspěch.

Daleko problematičtější je nájezd 
výroby na  robotu Cloos, což vyplý-
vá také z  daleko složitějšího sorti-

mentu, který je na  toto pracoviště 
směřován. Nicméně první úspěchy 
jsou za námi a výsledky produktivity 
a kvality jsou fantastické.

Pro rok 2019 připravujeme další 
investice do těchto technologií – ze-
jména velké robotické pracoviště 
na svařence do rozměrů až 6 metrů. 
Čekají nás další výzvy a  těšíme se 
na ně!

Ing. Jakub Kasper

Umělecké zjevení ve výrobě

Dlouho připravovaná zakázka 
na  nové umělecké dílo pro pana 
Sušku prolétla výrobou během 
několika týdnů jako dělová koule. 
Však je to také koule. A jaká!

Celkový průměr svařence je 3,5 m, 

dosahuje hmotnosti cca 3500 kg 
a  uvnitř je vevařený čtverco-
vý průhled. Pánové Milan Hančil 
a Štefan Dombai, kteří celé dílo svá-
řeli, na  tom odvedli skvělou práci 
a  dílo se podařilo připravit na  pře-
jímku ke spokojenosti autora.

Na závěr byla koule nadrozměrným 
nákladem přepravena do Prahy, kde 
bude nainstalována na zahradě sou-
kromého sběratele.

Ing. Jakub Kasper
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Přesně před rokem vyšel v Journalu rozhovor 
s panem Jaroslavem Jebouskem, který před 
svým odchodem do důchodu dvacet let pů-
sobil v KASPER KOVO. Z mistra se vypraco-
val na jednu z nejvyšších pozic – v posledních 
letech jsme ho vídali jako vedoucího obchodu 
pro tuzemsko. Víme o něm, že ani v důcho-
du rozhodně nezahálí, a  zajímalo nás, co se 
za ten rok změnilo.

Čemu se nyní věnujete?

Stále dost sportuju. Hraju golf, jezdím na hor-
ském kole – letos mám najeto asi 2000 km. 
Mám v něm tedy baterku, ale díky tomu můžu 

jezdit i  kopečky a  ujedu kolem 50–60 km. 
S manželkou jsme letos projeli Třeboňsko, ob-
jeli jsme například rybníky Rožmberk a Svět. 
Rád si také zaplavu a  díky tomu, že jsem 
v  důchodu, mám větší prostor udělat si čas 
i na cestování. Letos jsme byli na Slovensku 
u hranic s Polskem. Svezli jsme se na pltích, 
byli jsme se podívat v Bachledce (tam stojí mj. 
Chodník korunami stromov, na  jehož stavbě 
se loni KASPER CZ podíleli, pozn. red.) nebo 
na  Skalnatém plese. Takže své místo u  mě 
má rozhodně i turistika. V Úpici také funguje 
lokální televize JS, kde dělám šéfredaktora. 
Natáčíme reportáže o  tom, co se děje, roz-

hovory se zástupci firem z okolí… A spoustu 
času jsem v  posledních dvou letech strávil 
s divadelníky, chodili jsme zpívat...

Vážně nezahálíte. Zmínil jste divadlo, pojďte si 
chvíli povídat o něm.

Připravovali jsme představení Prodaná ne-
věsta. Já nejsem žádný zpěvák, nemám 
v  tomhle oboru vzdělání. Protože tam jsou 
dost náročné pasáže, kdy něco jiného zpívají 
chlapi, něco jiného ženy, vzala si nás do pa-
rády Iveta Aman, která má vysokoškolské 
hudební vzdělání a spoustu zkušeností. Za ty 
dva roky z nás dostala opravdu dost. 

Jaká je Vaše role? 

Já hraju principála, to je člověk, který uvádí 
cirkus.

Prodaná nevěsta úpického Spolku divadel-
ních ochotníků Alois Jirásek je obrovským 
úspěchem...

Od  únorové premiéry jsme odehráli kolem 
třiceti představení. V  Trutnově bylo rychle 
vyprodáno, přidávali jsme představení a další 
dvě jsou už teď domluvená na duben. Když je 
plné divadlo, hraje se pěkně. Určitě se přijďte 
podívat!

Slyšeli jsme o speciálním otočném jevišti, kte-
ré pro toto představení vzniklo. S  divadlem 
cestujete, znamená to, že si ho vozíte s  se-
bou?

Přesně tak – divadlo hrajeme na  kolotoči. 
V průměru má čtyři metry a pohání ho dvě 

Musím se udržet v kondici!            
jízdní kola, na  kterých šlapeme. Musí unést 
někdy až 35 lidí. Ze začátku nám trvalo dvě 
hodiny vždy ho jen sestavit, teď už to dokáže-
me o něco rychleji. V divadle je skvělá parta, 
vážně mě baví. Mně bude teď v  březnu se-
dmdesát a je fajn být mezi mladými. Mají jiný 
pohled na svět a je veselo.

Stále Vás můžeme občas potkat alespoň 
na  vrátnici KASPER KOVO. Stýská se Vám 
po práci v KASPER?

Chodím sem jeden den v  týdnu, dá se říct, 
že je to taky moje hobby. Možná to bude znít 
trochu nadneseně, ale jsem rád, že jsem byl 
u toho, kdy firma měla třicet lidí, kdy se koupil 
první ohraňovák nebo vyrábět první věci pro, 
jak my jsme tehdy říkali, západ. Z těch třice-
ti lidí je dnes kolem tři sta padesáti a  tady 
na  vrátnici se každou chvíli zastaví někdo 
z technologií, z výroby... a já jsem rád, že tímto 
způsobem můžu zůstat v obraze.

Jaké máte plány na příští rok? Můžeme se tě-
šit na další představení?

Šňůra Prodané nevěsty je rozjetá, další di-
vadlo zatím netrénujeme, ale samozřejmě 
přemýšlíme – nejspíše se pustíme opět do ně-
čeho hudebního, veselejšího. Vážných témat 
je kolem nás spousta, lidé si potřebují odpo-
činout a pobavit se. A  i když můj “harddisk” 
je už trochu opotřebený a buduju si respekt, 
těším se, že si zahraju další pěkné divadlo. 
Musím se kvůli tomu udržet v kondici!

Redakce

Rádi bychom dali v  nadcházejících le-
tech v  našich firmách šanci mladým. 
Máme velké množství pracovních po-
zic, kde se mohou absolventi tech-
nických škol uplatnit a  dále rozvíjet. 
Abychom mladou generaci zaujali, při-
pravili jsme speciální webovou stránku 
www.budoucnostvhrsti.cz, která bude 
svým obsahem mladé generaci šitá 
na míru. 

Obsahovat bude mimo jiné volné pra-
covní pozice, vhodné právě pro absol-
venty středních a  vysokých škol. Pokud 
máte ve  svém okolí studenty technic-
kých oborů, řekněte mu o  stránce: 
www.budoucnostvhrsti.cz    

Mít svou 
budoucnost 
v hrsti.

www.budoucnostvhrsti.cz
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Představujeme 
se mladým

Jak si vybrat správnou střední školu nebo první zaměstnání? 
To jsou otázky, před kterými stojí každý rok stovky mladých – de-
váťáků, absolventů středních škol a učilišť. 

Abychom jim přiblížili, jaké jsou možnosti ve firmách KASPER, zú-
častnili jsme se ve dnech 12.–13. 10. 2018 již čtvrtého ročníku 
Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, kterou pořádá Kraj-
ská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve Společen-
ském centru Uffo.

Návštěvníkům byli vždy k  dispozici alespoň dva zaměstnanci 
KASPER, mohli si prohlédnout prototyp sochy Žraloka, který ji-
nak střeží vchod do  administrativní budovy KASPER KOVO, vi-
deo sestřih ze života u nás, a odnesli si krom cenných informací 
také dárky v podobě héliových balónků a fotografií z fotokoutku – 
oboje sklízelo velký ohlas.

Pokud máte doma nebo ve svém okolí žáky v posledních ročnících 
ZŠ nebo studenty SŠ, pozvěte je na příští ročník!

Redakce

Žralok – slovo, které jsme v posled-
ním roce skloňovali opravdu často. 
Slovo, které propojilo práci týmů 
v  KASPER KOVO, CZ a  TS, aby-
chom společně nejen vyrobili, ale 
také bezpečně zabalili a  dopravili 
unikátní sedmimetrovou nerezo-
vou sochu navrženou profesorem 
Michalem Gabrielem na  pres-

Michal Gabriel si z Nord Art 
2018 odvezl hlavní cenu

tižní výstavu Nord Art na  sever 
Německa. K obrovskému nadšení byl 
Michal Gabriel odměněn hlavní 
cenou Nord Art. Nedokázali bychom 
si představit lepší zakončení této 
etapy Žralokovy existence.

A  co bude se Žralokem dál? Jako 
vítěz letošního ročníku výstavy 

bude v  Německu čekat na  ročník 
další. Na  společnou žádost nás 
a  pana  Gabriela bude ale přemís-
těn do venkovní expozice, abychom 
otestovali jeho výdrž a odladili pří-
padné vlivy počasí na jeho zpraco-
vání, než najde nového majitele.

Redakce

Již popáté jsme uzavřeli se Spo-
lečenským centrem Uffo smlouvu 
na generální partnerství.

Na  celoroční generální partnerství 
uvolníme tento rok téměř milion 
korun. Zhruba čtvrtina peněz již pu-
tovala na 38. ročník mezinárodního 
hudebního festivalu Trutnovský pod-
zim, který podporujeme 25 let.

Generálním partnerem 
UFFO i v příští sezóně

„Můžeme se soustředit na  kulturní 
události, které nosím v hlavě, poma-
lu podepisovat smlouvy a realizovat 
je. Chtěl bych firmě Kasper poděko-
vat za její dlouhotrvající přízeň,“ uve-
dl při podpisu smlouvy o generálním 
partnerství Libor Kasík. Získané 
peníze použije Společenské cent-
rum Uffo například na  koprodukci 
nového projektu české novocirkuso-

vé ikony Cirk La Putyka a jejich před-
stavení Isole, které bude mít premiéru 
v únoru příštího roku. 

Pokud se bude našim společnostem 
i  nadále dařit, považujeme podporu 
sportu, kultury a umění v našem měs-
tě za milou povinnost. A jsme rádi, že 
takových firem je na  Trutnovsku čím 
dál víc.  

Redakce
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsíci říjnu a listopadu 2018 oslavili životní jubileum následující 
kolegové:
50 let – Petr Filípek – servisní technik
55 let – Tomáš Hajduk – obsluha ohraňovacího lisu 
60 let – Stanislav Petrů – svářeč
Vedení společnosti jubilantům blahopřeje, děkuje za dobrou práci 
pro společnost a do dalších let přeje hlavně pevné zdraví. 

NAROZENÍ DĚTÍ
V září 2018 byly rodiny kolegů z KASPER KOVO posíleny o tyto 
nové přírůstky:
Lucie Karmášková, nar. 16. 9. 2018 
(otec Jiří Karmášek – strojní zámečník - svářeč)
Jakub Cerman, nar. 7. 9. 2018 
(otec Martin Cerman – obráběč)
Gratulujeme a přejeme v životě vše nejlepší!

Vedení společnosti
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Víte, že...?
Stezku v korunách stromů v Janských Lázních navštívilo od jejího 
otevření v červenci 2017 do konce října 2018 více jak 520 tisíc 
návštěvníků. Tomu říkáme zátěžový test našich konstrukcí! 

Redakce (foto M. Šálek)

V  roce 2018 získala skupina KASPER díky společné práci nás 
všech hned tři významná ocenění. 

První ocenění Firma roku nad 250 zaměstnanců od Krajské hos-
podářské komory Královéhradeckého kraje putovalo do společ-
nosti KASPER KOVO s. r. o. 

Druhým letošním oceněním opět pro KASPER KOVO s. r. o. byl 
titul v soutěži Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2018 
Královéhradeckého kraje, díky kterému budeme 12. 12. 2018 
reprezentovat náš kraj na celorepublikovém finále. A posledním 
získaným oceněním v řadě, tentokrát pro KASPER CZ s. r. o., byla 
prestižní polská cena Świdnicki Gryf v kategorii Nejlepší přeshra-
niční společnost.

Všechna tato ocenění dokazují, že se nám společně daří budovat 
silnou skupinu trutnovských firem s  nadprůměrným pracovním 
zázemím a moderními technologiemi. Děkujeme tímto vám všem 
za přínos, který pro KASPER znamenáte. 

Redakce

TŘI letošní ocenění pro 
skupinu KASPER

KASPER DESIGN 
pro ŠKODA AUTO

Pro společnost ŠKODA AUTO a. s. 
jsme ve  spolupráci se společností 
TECHO a. s. připravili tento krásný 
ocelový stůl. Návrh stolu a  celého 
nového konceptu showroomů má 
na svědomí slovenský ateliér Endor-
fine. Designový skvost tvoří jäklová 
konstrukce a  lakovaný vrchní plášť. 
Součástí jsou dva šuplíky a sestava 
černých boxů – slouží na  připojení 
iPadů, uložení vody se sklenicemi 
atd. Větší varianta stolu má na dél-
ku 5 metrů. V  současné době vy-
rábíme další dva stoly o  délce 3 m 
pro showroomy ŠKODA v zahraničí. 
Kromě stolů pro Škodu dodáváme 
lakované květináče, které doplňují 
celý krystalický koncept. Poděková-
ní patří kolegům Vojtovi Rejmontovi, 
Karlovi Klugerovi, Michalu Hepnaro-
vi, Ladislavu Cachovi, Janu Krejdlovi 
a všem ostatním, kteří se na vývoji 
i samotné výrobě podíleli.

 Ing. Radka Kasperová

V KASPER CZ nabíhá do provozu nová linka na zpracování dřevěného odpadu. Odřezky dřeva nyní přímo v provozu 
drtíme a lisujeme dřevěné brikety. I přes nutné odlaďování prvotních nedokonalostí již byla první várka expedována 
zákazníkovi. Brikety budou k dispozici k volnému prodeji, proto neváhejte projevit zájem, pokud pro ně máte využití.

Ing. David Kasper

Měníme odpad v surovinu
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Na Para vyrostla Klubovna 
lyžařského oddílu

Cyklisté ze severočeských Teplic a  okolí si mnou ruce. V  jejich 
blízkosti totiž roste nová budova zaběhlého obchodu s potřeba-
mi pro cyklistiku. Nejedná se však o obyčejný obchod, ale o vi-
zuálně i  funkčně zajímavou stavbu, která vzniká podle návrhu 
Ing. Václava Járy z ateliéru forWOOD. Naše firma řešila statický 
návrh přípojů řešených pomocí vložených ocelových plechů a sa-
movrtných kolíků SFS (hlavní spoje). Dodávali jsme konstrukci 
stropu a střechy prodejního a výstavního prostoru, která je z le-
peného lamelového dřeva.

Ing. David Kasper

V Teplicích roste 
nový Koloshop

Během letošního podzimu jsme pra-
covali na  zajímavém lokálním pro-
jektu. Klubovna lyžařského oddílu, 
jejímž autorem je Ing.  arch. Michal 
Rosa, je navržena jako celodřevěný 
dvoupodlažní objekt s  dvojicí pul-
tových střech. V přízemí objektu se 
budou nacházet šatny, umývárny 
a společenská místnost, ve druhém 
podlaží jsou umístěny dvě klubovny. 
Součástí objektu je i garáž pro dvě 
rolby a skútr, krytá venkovní plocha 
slouží jako mazací boxy a  divácká 
terasa. 

Na  stavbu je použito smrkové 
a  modřínové dřevo – 1000 m² 
CLT (cross laminated timber) pa-
nelů, 160 m² panelů two by four, 
8 m³ modřínového masivu, 250 m² 
střech z  vazníků a  řeziva S4S (asi 
20 m³). Zajímavostí je použití právě 
zmíněných CLT panelů, což je zatím 
poměrně málo používaná konstruk-
ce, která se do ČR teprve dostává.
Ačkoli montáž byla plánovaná již 
na  září, bohužel se z  kapacitních 
důvodů rakouského dodavatele 
CLT panelů o měsíc zpozdila. Práce 

z naší strany byla dokončena v po-
lovině listopadu, kdy stavbu převzala 
stavební firma 3K stavby a  dokon-
čuje interiéry tak, aby mohla být klu-
bovna uvedena co nejdříve do pro-
vozu.
Každé nové sportovní zázemí pova-
žuji za  dobrý počin, bude to vizitka 
klubu a rozšíří jejich možnosti v práci 
s mládeží.

Ing. David Kasper

V září a říjnu navštívili zástupci výroby a konstrukce nejvýznam-
nější strojírenské veletrhy. Byli na MSV Brno a největším plechař-
ském veletrhu v Hannoveru.

Z obou veletrhů jsme získali celou řadu nových námětů, jejichž 
možnosti využití ve výrobě budeme ověřovat.

Ing. Jakub Kasper

Navštívili jsme vládní 
regionální průmyslové 
veletrhy


