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Úvodní slovo
Vážení spolupracovníci, 

od  vydání posledního Journalu uběhlo několik měsíců, kte-
ré zásadním způsobem změnily podmínky pro naše podnikání 
a do značné míry i život nás všech. Nouzový stav, který vyhlási-
la vláda v březnu v souvislosti se světovou pandemií COVID-19, 
prakticky ze dne na den způsobil ochromení služeb a výroby v ČR. 
Větší dopad s ohledem na exportní závislost pocítilo strojírenství – 
většina zákazníků KASPER KOVO uzavřela na měsíc i déle zcela 
své provozy a u některých tento stav trvá dodnes.

Nejdůležitější však je, že jsme tyto měsíce přestáli ve zdraví, ve fir-
mách se neobjevil žádný případ výskytu COVID-19. Na  tomto 
místě vám děkuji, jak disciplinovaně jste respektovali mimořádná 
opatření přijatá vedením firem. Tento váš přístup a také pracovní 
nasazení většiny z  vás nám výrazně pomohlo překonat měsíce 
březen až červen.

Také díky důsledným úsporným opatřením se nám podařilo eko-
nomicky tyto měsíce zvládnout a naše firmy mají aktuálně větší 
finanční rezervy než před vyhlášením nouzového stavu. Není tedy 
důvod k zásadním obavám či dokonce k panice, nyní se soustře-
díme opět na výkon a kvalitu, cílem je ukončit letošní rok v dobré 
finanční kondici a v roce 2021 navázat na nejúspěšnější firemní 
roky.

Přeji vám klidné prázdniny a hodně sluníčka.

S úctou

Ing. Rudolf Kasper
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KASPER KOVO

1-5/2020 
plán 

1-5/2020 
skutečnost

Tržby 266 991 238 385

Provozní zisk 18 303 14 327

Počet zaměstnanců 365 352

KASPER CZ (včetně KASPER TS a KASPER Slovakia)

1-5/2020 
plán

1-5/2020 
skutečnost

Tržby 83 470 78 156

Provozní zisk - 1 518 1 439

Počet zaměstnanců 85 87

(údaje v tis. Kč)

Dopady pandemie COVID-19 
na skupinu KASPER, výhled 
do konce roku 2020

ních provozů u  našich významných 
zákazníků, nemohli jsme dodávat 
minimálně do  50 % našich odběr-
ných míst.

S  touto situací se potýkalo zejmé-
na KASPER KOVO, KASPER CZ 
a  další firmy ze skupiny zabývající 
se výrobou dřevěných konstrukcí, 
pocítily jen dílčí problémy s absencí 
výrobních dělníků z Polska. Bohužel, 
u těchto firem jsou v posledních mě-
sících stále častější odsuny zakázek 
z  důvodu stavební nepřipravenosti. 
Všechny společnosti však mají velmi 
solidní výsledky a finanční rezervy.

Díky souboru úsporných opatření, 
které přijalo vedení již v  březnu, se 
nám podařilo udržet firmy finančně 
stabilní, všechny závazky jsme plnili 
a plníme v termínech a naše rezervy 
jsou dokonce vyšší než před pande-
mií.

A co nás čeká do konce roku 2020? 

Přesné prognózy jsou velmi obtížné, 
protože stále ještě doznívají dopa-
dy opatření ke COVID-19, KASPER 
KOVO se navíc musí potýkat s hlu-
bokou recesí strojírenských oborů, 
které svým propadem u  některých 
zákazníků překonávají i nejhorší krizi 
z roku 2009. Proto je zcela jisté, že 
KASPER KOVO nedosáhne pláno-
vaných ekonomických výsledků. Po-
tenciál společnosti je ale po ukonče-
ní investičních projektů velmi vysoký, 
v současné době startujeme několik 
významných projektů s novými i stá-
vajícími zákazníky. Cílem je do kon-
ce roku připravit zakázkovou náplň 
v takové výši, abychom se již v roce 
2021 vrátili k  ekonomice našich 
nejlepších let.

Vedení společnosti

Neprodleně po vyhlášení nouzového 
stavu vládou České republiky jsme 
ve všech firmách přijali 16. 3. 2020 
řadu opatření, která byla obratem 
realizována. Díky těmto interním 
mimořádným opatřením se v žádné 
z našich firem neobjevil pozitivní pří-
pad COVID-19, což bylo naší prio- 
ritou. Vedení společnosti upřímně 
děkuje spolupracovníkům, kteří se 
velmi zodpovědně vypořádali s výji-
mečnou situací na pracovištích. 

Ze dne na den se nám na pracoviš-
tě nedostavilo více než 50 polských 
spolupracovníků, další kolegové čer-
pali náhradu za ošetřování. Tyto ab-
sence nás velmi limitovaly zejména 
na provozech nerez a tlakové nádo-
by, kde jsme v  uplynulých měsících 
měli přetlak zakázek. Na  druhou 
stranu od března došlo k velmi rych-
lému uzavření celých firem a výrob-

Do budoucna 
s optimismem
Ve složitých měsících prvního polo-
letí 2020 jsme se intenzivně zabý-
vali rozvojem společnosti KASPER 
KOVO. Společnost je velmi dobře 
zainvestovaná, výrobní prostředky 
jsou nadimenzovány na téměř dvoj-
násobný potenciál růstu. Zpracovali 
jsme aktualizaci pětileté strategie 
společnosti, jejímiž prioritami je ten-
to potenciál využít, a proto se v dal-
ších letech zaměříme na kvalitu říze-
ní, důslednost a zlepšování procesů 
ve společnosti. Firma má velmi dob-
rou pozici také u zákazníků, úkolem 
pro úsek prodeje, který řídí Ing. Ja-
kub Kasper, je zajistit dostatek no-
vých zakázek pro realizaci strategie. 
Po několika letech masivního inves-
tování v  následujících letech budou 

investiční výdaje výrazně omezeny 
až do  vyčerpání potenciálu našich 
výrobních prostředků. Samozřejmě 
další rozvoj budeme připravovat 
projektově tak, abychom byli schop-
ni pružně nastartovat nové investice.

Zásadním signálem pro naše zá-
kazníky, zaměstnance i  trutnovský 
region je pevné přesvědčení jedna-
telů a zároveň vlastníků společnosti 
beze změn realizovat vizi společnos-
ti, kterou jsme formulovali v  roce 
2015.

V rámci přípravy aktualizace strate-
gie jsme přistoupili též k hodnocení 
několikaletého projektu „Žralok“, 
který zahrnoval několik projektů, 
z nichž některé se nepodařilo úspěš-

ně dokončit.

Výsledkem tohoto hodnocení bylo 
rozhodnutí projekt „Žralok“ tímto 
ukončit a  soustředit se dál pouze 
na  stěžejní oblasti, které byly jeho 
součástí a  jsou základními předpo-
klady pro další růst a úspěchy firmy 
v budoucnosti.

Jedná se zejména o  plánování vý-
roby a  její zeštíhlení. Vedle toho se 
bude nadále pokračovat v  rozvoji 
systému úrovňového řízení (Shop 
Floor Management) a  systému 5S 
na  všech pracovištích. Tyto proce-
sy řídí výrobně technický ředitel 
Ing.  Michal Hubálek, Ph.D. s  plnou 
podporou jednatelů.

Vedení společnosti

Další etapa modernizace 
kanceláří v Elektrárenské

lé šatny mužů byly přemístěny do 
3. NP a  na  jejich místě jsou vybu-
dovány moderní kancelářské pro-
story pro pracovníky TPV, prodeje, 
účtárny a mechanika včetně jednací 
místnosti. Budou zde vytvořeny lepší 

V  měsících leden-červen 2020 
realizovala společnost STAVEBNĚ 
DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.  pro 
KASPER KOVO, podle projektu 
Ateliéru Tsunami, rekonstrukci 
2. NP v  sociální přístavbě. Býva-

pracovní podmínky a  bližší kontakt 
těchto středisek s  výrobním provo-
zem. Celkový náklad rekonstrukce 
činí cca 3 mil. Kč.

Ing. Rudolf Kasper
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ELKOV KASPER – 
úspěšný český tým

Od  roku 1996 je naše skupina 
firem partnerem dlouhodobě nej-
úspěšnějšího cyklistického profi 
týmu v České republice. V  letošním 
roce jsme se stali společně s firmou 
ELKOV ELEKTRO jedním ze dvou 
hlavních partnerů a  dostali se 
do  názvu týmu. Z  trutnovských 
firem významně podporuje tým také 
známá trutnovská firma AUTOSTYL, 
které za to patří velký dík.

ELKOV KASPER je kontinentální 
profesionální tým – ve  své kate-

gorii v  konkurenci více než 160 
dalších týmů zahajoval sezónu 2019 
na 1. místě v žebříčku, rok 2020 na 
2. pozici. Mezi 10 profesionálními 
jezdci – silničáři je řada velmi zná-
mých jmen i nadějí. Jmenovat může-
me např.  úřadujícího mistra ČR Fran-
tiška Sisra, pětinásobného mistra 
ČR v časovce Jana Bártu, bývalého 
mistra světa na dráze Aloise Kaňkov-
ského a další (více můžete najít na 
www.hkcycling.cz).

Tým navštívil Trutnov 29. 5. 2020, 

aby podpořil oba své sponzory, v pří-
jemné atmosféře proběhlo společné 
focení. 

Ve dnech 23.-26. 6. 2020 absolvo-
val celý tým přípravné soustředění 
v Trutnově, jehož cílem byly dlouhé 
tréninky v kopcovitém terénu.

23. 6. 2020 se uskutečnilo setkání 
a  beseda s  cyklistickými fanoušky 
a odborníky v Hotelu Patria.

Přejeme skvělé výsledky v  dalších 
měsících roku 2020!

Redakce

Sochy frčí!
Poslední sochou, kterou jsme zrealizovali pro profesora Micha-
la Gabriela, je nerezový Asteroid – abstraktní socha vážící 6 tun. 
Objekt byl podle dispozic autora v  exteriérech profesionálně 
zdokumentován a nyní připravujeme jeho transport pro umístění 
na atraktivním místě v exteriéru v rámci České republiky.
Aktuálně vyrábíme další nerezovou sochu Jezdec 1, která by měla 
být dokončena do srpna. Profesor Gabriel již připravuje několik 
dalších nových projektů.

Ing. Rudolf Kasper

Asteroid v exteriéru

Lev u UFFA

Kůň na kolonádě v Karlových Varech
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ZMĚNY, OMEZENÍ 
A ČESKÁ ŠPIČKA

Letošní 7. ročník cyklomaratonu se 
konal 20. června. Vzhledem k dozní-
vající koronavirové krizi nebylo dlou-
hou dobu jisté, zda se závod bude 
moci konat a  jaká bude jeho finální 
podoba. Dle nařízení z  12. května 
byly oficiálně povoleny akce s účastí 
do 100 účastníků, opatření se však 
stále měnila a  rozvolňovala, a  tak 
se množství povolených účastníků 
postupně změnilo na 300. Po regis-
tračních formulářích se jen zaprá-
šilo a jak pořadatelé, tak i účastníci 
doufali, že se opatření ještě zmírní 
a množství účastníků bude opět na-
výšeno. 2. června se všichni dočkali 
odpovědi. Přišla další vládní rozhod-
nutí a  mohlo tak dojít k  rozvolnění. 
Finální počet povolených účastníků 
se vyšplhal na 500 a volná místa se 
vypařila stejně rychle jako prvních 
300.
Trať pro letošní rok musela projít 

změnou. Kvůli koronaviru byla upra-
vena tak, aby závodníci jeli pouze 
na  území České republiky a  ne až 
do  Polska. Původním záměrem 
pořadatelů bylo směřovat trať po 
startu do  hor směrem na  Pec pod 
Sněžkou, ale kvůli opatřením cesta 
nakonec vedla přes Bernartice. Tra-
tě měly společných prvních 62 km 
závodu s  tím, že krátká trať měla 
celkovou délku 87 km a  dlouhá 
134 km.
Koronavirus však neovlivnil pouze 
trať jako takovou. Pro letošní ročník 
musely být úplně zrušeny původně 
plánované dětské závody. Také plat-
by registrací na  místě letos nebyly 
možné. Opatření museli dodržovat 
i pořadatelé, kteří se starali na místě 
o občerstvení a organizaci závodu.
V  minulých ročnících se výborně 
vedlo Michaelu Kukrlemu, který 
zvítězil hned dvakrát. V  letošním 

roce byla na  startu opravdu velká 
konkurence. Díky tomu, že se pů-
vodně v  tomto termínu mělo konat 
mistrovství ČR, využívají nejlepší 
čeští jezdci každé příležitosti si za-
závodit. Na  startu tedy byla téměř 
celá česká špička. Dalo by se říct, 
že KASPER měl v  pelotonu nejvíc 
želízek v  ohni. Kromě pravidelných 
účastníků z  KASPER SWIX Teamu 
byli na  startovní listině také profe-
sionálové z  nejúspěšnějšího české-
ho týmu -  ELKOV KASPER CZECH 
CYCLING TEAM. Vítězem se stal 
Adam Ťoupalík, který již od  loňska 
jezdí za team ELKOV KASPER. 
Všem borcům, kteří se postavili 
na  start letošního ročníku, gratulu-
jeme a  těšíme se na další, snad už 
více standardní ročník v roce 2021. 

Redakce  
Foto Miloš Šálek

JEDNA 
Z POSLEDNÍCH 
HROMADNÝCH 
AKCí JARA

Letošní jubilejní 65. ročník Krkonošské 70, který se konal tradič-
ně první březnovou sobotu, byl výjimečný v mnoha ohledech. Zimy 
jsou poslední roky slabé, a  tak i  letos trápily pořadatele špatné 
sněhové podmínky. Naštěstí však koncem února sníh napadl a zá-
vod se mohl v daném termínu uskutečnit. 

Dalším problémem, který pořadatelům značně zkomplikoval plá-
ny, byl koronavirus. Italští závodníci nakonec svou účast odvolali, 
nicméně díky konzultaci s  ředitelem Krajské hygienické stanice 
Královéhradeckého kraje, Ivanem Kučerou, a  místostarostou 
Trutnova, Tomášem Hendrychem, závody mohly nakonec proběh-
nout. Pořadatelé však museli dodržovat přísné hygienické pod-
mínky. Děvčata, která měla na starost prezentaci, musela používat 
hygienické rukavice a při přípravě občerstvení se nesmělo stát, 
že by byl nějaký kelímek na  pití použit dvakrát. Výběr potravin 
byl rovněž omezen. Jablka byla zrušena úplně a banány musely 
být krájeny přímo před účastníky těsně před konzumací. Účastní-
ci mohli své přihlášky vyplnit online a vyhnout se tak shlukování 
na místě. Krkonošská 70 tedy byla jedna z posledních hromad-
ných akcí, která se na našem území konala, než byla zavedena 
přísná opatření kvůli koronaviru.

Závod odstartoval trutnovský starosta Ivan Adamec ve Svatém 
Petru ve Špindlerově Mlýně. Novinkou pro tento ročník byl závod 
K-700, ve  kterém závodily děti do  12 let na  700 m dráze. Tra-
sa vedla 350 m nahoru a poté opět 350 m dolů a každý dětský 
závodník dostal v cíli medaili. Organizátoři se pro tento jubilejní 
ročník rozhodli vytvořit speciální grafiku odznaku, který obdržel 
každý účastník. Odznak byl vytvořen v retro stylu a připomínal pů-
vodní design, který byl použit ve dvacátém ročníku závodu. 

To, co se však tento rok nezměnilo, byl vítězný team. Kasper - 
Swix Team ve složení: Petr Javůrek, Petr Holub, Tomáš Veber, Jan 
Petržela a  Ladislav Rygl zajel trať v  čase 3 hodiny 57 minut 
a 55 vteřin a vyhrál tak již po šesté v řadě. 

Redakce
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V prosinci 2019 až v červnu 2020 oslavili své životní jubileum 
následující kolegové:

50 let -  Petr Staněk – elektromechanik 
 Tomáš Laube – vedoucí konstruktér  
 Josef Vrána – strojní zámečník – montáž 
 Petr Hilsch – technolog a programátor OL 
 Zdeněk Holman – strojní zámečník – svářeč 
 Miloš Souček – strojní zámečník - svářeč

55 let -  Jiří Kult – provozní zámečník 
 Mirka Labíková – plánovačka výroby 
 Pavel Línek  – dělník dřevovýroby (KASPER CZ)

60 let -  Jitka Schöttnerová – plánovačka výroby 
 Václav Volejník – směnový mistr 
 Petr Budílek – strojní zámečník – svářeč

65 let -  Jiří Pacovský – operátor výroby

Vedení společnosti jubilantům blahopřeje, děkuje za dobrou práci 
pro společnost a do dalších let přeje hlavně pevné zdraví.

NAROZENÍ DĚTÍ
V listopadu 2019 až v červnu 2020 byly rodiny kolegů posíleny 
o tyto nové přírůstky:

Eliška Kuricová, nar. 19. 11. 2019 
(otec: Tomáš Kuric – svářeč) 

Jasmína Staňková, nar. 15. 2. 2020 
(otec: Milan Staněk – strojní zámečník – montáž)

Výrobky 
KASPER DESIGN
Aktuálně probíhá převod činnosti subjektu 
KASPER DESIGN s.r.o. na  KASPER KOVO s.r.o., 
jelikož majitelé společnosti se rozhodli samostat-
nou činnost tohoto subjektu ukončit. 

Obchodní činnost bude nadále pokračovat pod 
obchodním úsekem KASPER KOVO. 

Vedení společnosti

POSTAVIL JSEM ALTÁN 
A VZAL SI DĚTI DO PARÁDY

Koronavirus v  posledních měsících 
ovlivnil životy nám všem, některým 
ale více než by si dokázali před-
stavit. Situace byla problematická 
zejména pro zahraniční pracovní-
ky, tzv. pendlery. Omezení volného 
pohybu a cestování přes hranice se 
silně dotklo například zaměstnan-
ce KASPER KOVO, pana Adriana 
Tadeusze Hajduka, který žije v  Pol-
sku a ze dne na den tak nemohl jez-
dit do práce. 
Na  jaké pozici ve  společnosti 
KASPER pracujete a  co je náplní 
Vaší práce? 
Pracuji jako strojní zámečník na ne-
rez montáži a  mou náplní práce je 
montáž finálních výrobků a  také 
kompletní broušení povrchu.
V minulosti jste pracoval jako učitel, 
co Vás vedlo ke změně oboru? 
V Polsku nebylo v mém okolí volné 
místo pro učitele tělovýchovy, tak 
jsem se po 2 letech rozhodl, jelikož 
mě vždy bavila manuální, fyzická 
práce, zejména v oblasti montáží, že 
se poohlédnu ve svém okolí po práci 
i v tomto oboru. Jednoho dne mi můj 
švagr, Slawomir Talar, který byl dlou-

holetým zaměstnancem KASPER 
KOVO, řekl o  možnosti práce pro 
firmu. Podíval jsem se tedy na 
webové stránky a  zaslal poptávku 
po zaměstnání. 
V  loňském roce jste měl několik 
přednášek pro žáky devátých tříd 
o své práci ve společnosti KASPER, 
připadal jste si opět jako učitel? 
Ano, bylo to příjemné zpestření dne, 
i to, že jsem se na chvilku mohl vrátit 
k „učení dětí“.
Přemýšlel jste někdy, že byste se 
k profesi učitele vrátil? 
Tato pozice mě natolik baví, že už 
nepřemýšlím nad tím, že bych se 
k učení vrátil.
Jak se Vám pracuje v české firmě? 
Moc dobře, velice se mi u  vás líbí 
a  také jsem rád za  dobrý kolektiv, 
především za  výbornou spolupráci 
s mým kolegou p. Milanem Staňkem.
Ze dne na den jste nemohl přes hra-
nice do své práce, jak jste se cítil? 
Byl jsem velice zklamaný, že tato si-
tuace nastala. A jelikož jsem v první 
chvíli nevěděl, co se nadále bude dít, 
upřímně jsem se bál o své pracovní 
místo.

Jak jste využil volný čas, který vznikl 
kvůli zákazu vycestování? 
Musím uznat, že jsem udělal hodně 
práce na  domě i  na  zahradě, kde 
jsem si postavil velký altán na pose-
zení s rodinou a přáteli. A jelikož děti 
měly zavřenou školu, tak jsem si je 
vzal do parády a učil jsem se s nimi 
matematiku, polštinu, anglický jazyk 
atd.
Nastoupil jste zpět do  práce jako 
první cizinec, co vše jste musel pod-
stoupit, abyste mohl opět vycestovat 
přes hranice za prací? 
Bylo to velice obtížné. Nejdříve jsem 
musel s  mým dobrým kamarádem 
a kolegou z provozovny Elektráren-
ská p. Stefanem Januszkiewiczem 
jet 260 km tam i  zpátky až do  da-
leké Wrocławy na  test na  korona-
virus. Tato cesta byla opravdu vy-
čerpávající. A  jelikož jsem obdržel 
výsledek o den dříve, tak jak zmiňu-
jete - ano, byl jsem prvním cizincem, 
který se vrátil do  firmy. A  rád bych 
p. Kasperovi poděkoval za to, že pol-
ským zaměstnancům umožnil a za-
platil test na koronavirus v trutnov-
ské nemocnici.
Chystáte se toto léto vycestovat ně-
kam do zahraničí nebo raději zůsta-
nete v Polsku a Česku?
Ještě jsem o  tom neuvažoval, ale 
mám upřímně obavy vycestovat. 
Takže budeme tento rok raději s ro-
dinou spíše v Polsku a Česku.  
Závěrem bych rád poděkoval panu 
mistrovi Tomáši Huňatovi a panu 
Ing. Hofmanovi za  aktivní přístup 
k dané situaci v této těžké době, kdy 
jsme spolu volali i o víkendech a ře-
šili jsme možnosti, co vše lze udělat 
proto, abych se mohl do firmy rychle 
vrátit. Moc si toho vážím a děkuji. 

Redakce zdroj: www.lasvit.com
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KASPER – Zelená firma

jsou prodávány do sítě ČEZ. Projekt 
je realizován s podporou ze struktu-
rálních fondů EU ve výši 4.953 tis. 
Kč. Životnost zdrojů předpokládáme 
minimálně 25 let, návratnost je vý-
razně nižší. 

V  dalších letech plánujeme při-
pravit rozšíření těchto zdrojů na 
objektech KASPER CZ v Ječné ulici, 

V  zimních měsících jsme realizovali 
a v květnu 2020 uvedli do provozu 
dva fotovoltaické zdroje v provozov-
ně Žitná (výkon 301 kW) a  Elek-
trárenská (výkon 77 kW). Celková 
investice o  nákladech 9.566 tis. 
Kč nám pokryje za slunečných dnů 
významný podíl spotřeby elektrické 
energie. Námi nepoužitelné přebytky 

další na  nových střechách v  Žitné 
a  také v  provozovně Elektrárenská 
na  střechách EPO 1. Podmínkou 
těchto nových investic je ovšem za-
jistit „skladování“ této energie a  její 
použití i  mimo dobu slunečního 
svitu.

Ing. Rudolf Kasper

Ekologicky zodpovědné 
chování je pro nás 

jednou z priorit 

Nový provoz pro 
CNC dřevovýrobu 
a prefabrikaci

Do nové haly D, jejíž celkové investiční náklady činí 23,4 mil. Kč, 
jsme v  lednu přestěhovali dřevoobráběcí centrum Hundegger 
a následně ho v průběhu února uvedli do plného provozu. Nyní 
probíhá povolený zkušební provoz, který bude na přelomu června 
a července ukončen kolaudací. V hale je kromě obrábění dřevě-
ných prvků prováděna jejich povrchová úprava, výroba stěnových 
panelů, přepravních palet a je zde také kancelář mistra a montáž-
ního úseku.

Tento nový provoz umožní výrazně zvýšit celkovou kapacitu výro-
by KASPER CZ, zlepšujeme pracovní podmínky pracovníků těchto 
technologií a budeme zde zvyšovat produktivitu i kvalitu výroby.

Ing. David Kasper


