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Úvodní slovo
Vážení spolupracovníci, 

všichni máme za sebou náročné, déle než rok trvající období, kdy 
jsme v několika vlnách ve všech našich firmách museli důsledně 
čelit koronavirové epidemii. Díky včasnému zavedení hygienic-
kých a  organizačních opatření ve  všech našich společnostech 
a zejména díky porozumění a trpělivosti vás všech, zaměstnanců 
firem KASPER, se nám podařilo tuto nelehkou překážku zvlád-
nout bez větších ekonomických dopadů.

Ještě ani zcela nedozněla pandemie COVID-19 a již nyní čelíme 
zcela novým výzvám. Obecně lze říci, že kapacity našich firem plní 
nové a nové objednávky, které nás vedou k mírnému optimismu 
a  přesvědčení, že letošní plánované výsledky jsou dosažitelné. 
Na  druhou stranu se musíme vyrovnat s  obrovskými problémy 
na straně našich vstupů – ocelové materiály, dřevo a komponenty 
z dřeva v posledních měsících extrémně zdražily, další cenový vý-
voj s výhledem na druhé pololetí a rok 2022 není jasný. K těmto 
cenovým skokům navíc přistupuje skutečnost, že některé mate-
riály jsou velmi obtížně dostupné na celém evropském trhu. To je 
nyní pro nás hlavní úkol, se kterým bojujeme v našich firmách kaž-
dodenně. Za 30 let svého podnikání jsem se s podobnou situací 
nesetkal, ale jsem přesvědčen, že i tuto výzvu zvládneme.

Děkuji vám za vaši trpělivost a loajálnost a přeji vám všem dobré 
zdraví a spokojenost v osobním životě.

Přeji vám pěkné slunečné léto s dostatkem odpočinku.

S úctou

Ing. Rudolf Kasper
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KASPER KOVO

1-4/2021 
plán

1-4/2021 
skutečnost

Tržby 217 901 218 403

Provozní zisk 12 274 18 307

Počet zaměstnanců 361 341

KASPER CZ (včetně KASPER TS a KASPER SK)

1-4/2021 
plán

1-4/2021 
skutečnost

Tržby 56 212 46 632

Provozní zisk -3 268 -3 759

Počet zaměstnanců 89 91

(údaje v tis. Kč)

PROVOZNÍ ZMĚNY V DŮSLEDKU 
KORONAVIROVÉ PANDEMIE

NOVÉ VÝROBNÍ PROJEKTY KASPER KOVO
Nyní se nacházíme v přípravné fázi 
výroby vzorku. Případná sériová vý-
roba by následovala ve druhém po-
loletí 2021 a v 2022.

V  průběhu prvního pololetí 2021 
se podařilo rozvinout sortiment 
s  našimi stávajícími zákazníky Ive-
co a  MDEXX, pro které jsme navý-
šili objemy dodávek vysekávaných 
a vypalovaných dílů a tím zvýšili ka-

pacitní zatížení CNC provozu.

V sortimentu kolejových vozidel při-
budou v září nové jednotky Faiveley 
pro vlakové soupravy metra pro 
francouzské město Lille. V horizontu 
4. čtvrtletí by tedy měly běžet 3-4 
projekty kolejových vozidel součas-
ně. Za tímto účelem jsou přebudová-
vána příslušná pracoviště.

Ing. Jakub Kasper

Koronavirus zasáhl naši organizaci 
z  hlediska počtu nakažených naštěs-
tí málo. Přinesl s  sebou ovšem řadu 
změn v provozu a řízení firmy. Některé 
z  nich lze ovšem hodnotit pozitivně, 
jelikož zpružnily chod firmy, organizaci 
různých jednání apod. Za hlavní přínos 
považuji výrazné zdokonalení technik 
jednání na dálku přes telekonference, 
a to jak interně, tak s našimi zákazníky 
a dodavateli. Dříve nepředstavitelná 
distanční jednání se zákazníky se stala 
zcela běžnou součástí naší práce. Sa-
mozřejmě osobní kontakt je nenahra-
ditelný, ale ušetřili jsme tisíce najetých 
kilometrů a  stovky hodin strávených 
v autech a po letištích.

Řada opatření, jako pravidelná testo-
vání na COVID-19, hygienická opatře-
ní a distanční jednání, bude jistě přetr-
vávat i dál, ale snad se již brzy podaří 
obnovit osobní kontakty se zahranič-
ními zákazníky, abychom mohli lépe 
rozvíjet obchodní kontakty.

Ing. Jakub Kasper

V  týmu 3 konstruktérů aktuálně 
velmi intenzivně připravujeme nový 
projekt pro SIEMENS Logistics. Jed-
ná se o  nerezové skluzy pro třídící 
centra na  balíkové zásilky. Dříve 
jsme podobné skluzy pro tohoto 
zákazníka dodávali v  černé oceli. 
Nyní je 90 % z nerezu a snažíme se 
najít řešení, jak tyto poměrně velké 
výroby svářet robotickými technolo-
giemi.

VÝHLED 2021 A 2022

NOVÝ SYSTÉM PLÁNOVÁNÍ PLANTUNE A ŘÍZENÉ SKLADY

nebo jejich lehký nárůst (v rozsahu 
10–15 %). Pokud by se podařilo 
zrealizovat projekty nerez skluzů, tak 
bychom mohli dosáhnout výrazně 
lepší ekonomiky a celkové plánova-
né tržby výrazně překročit.

Hlavním limitujícím faktorem je 
pro nás obecně dostupnost plechu 

dotažen celý proces zlepšení pláno-
vání a řízení zakázek ve výrobě. Ak-
tuálně se tomu naplno věnuje celá 
řada oddělení včetně IT pod řízením 

a  jeho cena, která je nyní proti loň-
skému roku v  některých jakostech 
trojnásobná. Dostupnost plechu 
a jeho cena bude v následujícím ob-
dobí rozhodující pro rozvoj a celko-
vou ekonomiku firmy.

Ing. Jakub Kasper

výrobně technického ředitele.

Ať se vše daří podle plánu! Držme 
jim palce.

Ing. Jakub Kasper

Aktuální zakázková náplň je díky 
průmyslovému oživení a  nájezdu 
některých nových projektů zhruba 
na stejné úrovni jako v  roce 2019. 
Po dlouhé době plníme objem pláno-
vaných tržeb.

Většina našich zákazníků aktuálně 
avizuje udržení stávajících objemů 

V  těchto měsících běží intenzivní 
práce na  zprovoznění systému ří-
zených skladů v  obou provozech 
KASPER KOVO.

Naším cílem je do července systém 
naplno zprovoznit, což by znamenalo 
další krok v řízení výroby díky mož-
nosti online evidování polohy každé-
ho dílce ve výrobě. Při množství po-
ložek v  rozpracovaných zakázkách 
se to jeví jako obrovsky náročný 
úkol, ale skutečnost je možná ještě 
o trochu náročnější. Nový systém je 
totiž nutné skloubit se softwarem 
K2, softwary skladů TRUMPF a také 
s plánovacím systémem PlanTune. 

Nasazením řízených skladů bude 



ŽIVOTNÍ JUBILEA
V roce 2021 oslavili své životní jubileum následující kolegové:

KASPER KOVO

50 let -  Nývlt Miroslav – samostatný konstruktér 
 Kocián Tomáš – obsluha ohraňovacího lisu 
 Štejnar Petr – operátor výroby

55 let -  Ing. Hofman Stanislav – vedoucí provozu CNC 
 Hoza Pavel – strojní zámečník – montáž 
 Matějka Petr – lakýrník 
 Hampel Josef – strojní zámečník - svářeč

60 let -  Roženský Jaroslav – strojní zámečník – montáž 
 Zajíček Pavol – obsluha vrtaček 
 Kuhn Ivan – mechanik provozovny Elektrárenská 
                                 + technik BOZP + PO 
 Kádrle Zbyněk – manažer údržby 
 Lhoták Viktor – operátor výroby  
 Pecuch Josef – strojní zámečník - svářeč

65 let -  Haken Jiří – pracovník technické kontroly, 
 svářecí dozor a specialista svařování

Vedení společnosti jubilantům blahopřeje, děkuje za dobrou práci 
pro společnost a do dalších let přeje hlavně pevné zdraví.
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NAROZENÍ DĚTÍ
Od listopadu 2020 až do května 2021 byly rodiny kolegů posíle-
ny o tyto nové přírůstky:

KASPER KOVO

Matěj Rokl, nar. 28. 11. 2020 
(otec: Michal Rokl – programátor robotického pracoviště)

Kornelia Antonina Matusik, nar. 29. 3. 2021 
(otec: Robert Matusik – obsluha laseru-pomocník)

Nikola Nesvadbová, nar. 20. 4. 2021 
(otec Tomáš Nesvadba – obsluha laseru-pomocník)

Michal Rücker, nar. 3. 5. 2021 
(otec: Dan Rücker – směnový mistr)

Gratulujeme a přejeme v životě vše nejlepší!

ODCHOD DO DŮCHODU
Na konci května 2021 odešel do důchodu:

Jiří Pacovský – operátor výroby

Vedení společnosti děkuje bývalému kolegovi za odpracované 
roky pro společnost a v důchodu přeje vše nejlepší, hlavně hodně 
zdraví. 

Opustil nás vzácný kolega, 
se kterým jsem v KASPER KOVO 
v Žitné začínal
S  velkým zármutkem jsem 
přijal zprávu, které jsem 
zpočátku ani nechtěl věřit. 
Ještě krátce před Novým 
rokem jsem se Zdeňkem 
telefonicky hovořil poté, co 
se vrátil z  intenzivní léčby 
v trutnovské nemocnici. Byl 
plný optimismu. 

Zdeněk Winter byl pro mne 
vždy zárukou – velmi rád 
jsem s  ním řešil technické 
problémy, společně jsme 
domlouvali strategii a  ceny 
při nákupu elektrické ener-
gie. Kdykoliv jsem něco potřeboval, byl velmi spolehlivý a ochotný. 
Pro firmu je jeho odchod velkou ztrátou a navždy zůstane v naší 
mysli.

Ing. Rudolf Kasper

JAK SE SPŠ TRUTNOV VYROVNALA S UZAVŘENÍM 
ŠKOLY BĚHEM PANDEMIE KORONAVIRU?

PLÁNY ELKOV TÝMU 
PRO SEZONU 2021

Přečtěte si krátký rozhovor s ředite-
lem školy, panem inženýrem Vladi-
slavem Sauerem.

Využili jste uzavření školy k  rekon-
strukci objektu či opravám? 

Uskutečnila se celá řada akcí. Nej-
významnější z  nich bylo dokončení 
rekonstrukce školy v  ulici Horská 
618. Nová okna, venkovní žaluzie, 
zateplení, nové podlahové krytiny 
a  zejména instalace rekuperace 
vzduchu ve  všech učebnách výraz-
ně zlepšují hygienické podmínky 
a prostředí pro výuku žáků.

Připravujete nové technologie, které 
by mohli studenti využívat při výuce? 

Od příštího školního roku otevřeme 
novou učebnu pro výuku automati-
zace. Kromě průmyslového robota 
a  simulátoru výrobní linky zde bu-

Přípravné virtuální i  první venkovní 
závody už mají úspěšně za  sebou. 
Co dalšího čeká borce týmu ELKOV 
KASPER v letošním roce?

Všichni jezdci dostali pro letošní 
sezonu zbrusu nová kola znač-
ky Wilier Triestina. „Se špičkovým 
elektronickým řazením a  tvrdším 
rámem přichází zrychlení o  dost 
dříve,” pochvaluje si Jakub Otruba, 

dou umístěny nové výukové modely 
společnosti FESTO. Na nich se žáci 
zdokonalí v programování logických 
automatů. Zvýší to jejich uplatnění 
při řešení automatizace a  robotiza-
ce výrobních procesů.

Délka uzavření škol během pande-
mie koronaviru se protáhla. Jakým 
způsobem probíhala dálková výuka 
na SPŠ Trutnov?

Podle charakteru vyučovaného 
předmětu zejména on-line výuka, vi-
dea, prezentace, pracovní listy, testy, 
předtočené vyučovací hodiny atd.
Vše na  platformě Microsoft Teams 
nebo Bakaláři. A poslední 2 měsíce, 
po  částečném uvolnění, probíhají 
individuální konzultace. Ty využívají 
žáci zejména v  odborném výcviku. 
Před dvěma týdny bylo obnoveno 
praktické vyučování ve škole.

třiadvacetiletý specialista na časov-
ky, který směřuje formu na domácí 
mistrovství republiky. Úspěch by pro 
něho znamenal vysněnou nominaci 
do olympijského Tokia.  

Cyklistický tým také letos přivítal 2 
nováčky. Petr Kelemen do  nového 
kolektivu zapadl velmi rychle, stej-
ně tak nejmladší člen Elkov Kasper 
Jakub Ťoupalík, kterému v adaptaci 

Jak velký dopad bude mít na  stu-
denty vynechání praxe během pan-
demie? Vnímáte to jako velký pro-
blém? 

To, že se praktické vyučování v době 
uzavření škol neuskutečňovalo, 
určitý dopad na  žáky školy mít ne-
pochybně bude. Ten však budeme 
v  následujícím období elimino-
vat zejména tím, že si budou žáci 
osvojovat nosná témata praktické-
ho vyučování intenzivní přípravou 
na pracovištích ve škole. Neodučená 
témata máme zmapována, posuzu-
jeme možné zkrácení doby výuky 
témat. Jsem přesvědčen o  tom, že 
témata potřebná pro úspěšné zvlád-
nutí oboru si žáci doplní. Až poté je 
pustíme k provádění praktického vy-
učování ve firmách.

Redakce 

i  při náročných trénincích pomáhá 
jeho zkušenější starší bratr Adam. 
Přátelská atmosféra v týmu a zdra-
vá soutěživost mezi jezdci přispívají 
k  dosažení těch nejlepších výkonů. 
Až uvidíte mezi závodníky cyklisty 
v admiralově modrém dresu doplně-
ným o žluté prvky, povzbuďte je! 

Redakce 
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Dejte lajk našim stránkám, ať máte vždy ty nejčerstvější informace. 
@KASPERCZ  @KasperKovoSro  @tskasper

NOVÝ HUNDEGGER A SILNĚJŠÍ 
OBCHODNÍ TÝM V KASPER SK 

MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU 
A NOVÝ JEŘÁB PRO KASPER TS 

štrukcie na kostole Tupá, s ktorou sa 
musel popasovať obchod, projekcia, 
výroba a predovšetkým montáž, kde 
musíme vyzdvihnúť šikovnú a  pre-
cíznu partiu okolo pána Molnára. 
Do roku 2021 sme vstúpili s cieľom 
obhájiť svoje pozície z minulého roka 
a  zároveň sa pokúsiť urobiť ďalšie 
kroky k tomu, aby sme napredovali. 
Podarilo sa nám posilniť obchodný 
tím zároveň sme posilnili aj výrobne 
vybavenie s jasnými očakávaniami – 
byť zase o niečo kvalitnejší, spoľah-
livejší a výkonnejší.  

Vo februári 2021 sme úspešne 
nainštalovali zariadenie Hundeg-
ger SC3, vďaka čomu sme urobili 
rázne kroky k  tomu, aby sme sa 
na  slovenskom trhu mohli presadiť 

běných v KASPER CZ. Přinese nám 
to větší flexibilitu v realizaci zakázek. 
Dále plánujeme jeho využití v  pře-
pravě a instalaci uměleckých děl vy-
ráběných v  KASPER KOVO. Nabíd-
neme ho také zákazníkům, nicméně 
naším hlavním cílem je především 

Málokto hodnotí rok 2020 pozitív-
ne, keďže pandémia zasiahla neja-
kým spôsobom do  života všetkých 
ľudí a  aj firiem. My na  Slovensku 
však môžeme byť malou výnimkou, 
nakoľko sa nám podarilo naše ciele 
nielen dosiahnuť, ale aj celkom vý-
razne prekročiť. Vďaka za  to patrí 
najmä všetkým zamestnancom 
a spolupracovníkom, ktorí sa zomkli 
a aj v ťažkých časoch, kedy sme mu-
seli čeliť rôznym obmedzeniam sme 
dokázali, že systematická práca pri-
náša výborné výsledky. V roku 2020 
sa nám podarilo získať pomerne 
veľa zaujímavých realizácií – školy, 
telocvične rôzne haly, ale čo do ori-
ginality musíme asi poukázať jedno-
značne na  realizáciu strešnej kon-

V letošním roce jsme uvedli do pro-
vozu nové vozidlo MAN TGS 33.470 
s hydraulickou jeřábovou nástavbou. 
Hydraulický jeřáb má dosah až 28 m 
a na konci uzvedne břemeno o váze 
až 600 kg. Bez přídavného ramene 
to je 16,3 m a 2 500 kg. Rameno je 
vybaveno navijákem, pomocí které-
ho se dá břemeno zvedat zavěšené 
na ocelovém lanu jako u autojeřábu. 
Dodaný jeřáb je mimo jiné vybaven 
funkcí Prolink, což je exkluzivní Fassi 
systém, který umožňuje zvýšit pra-
covní úhel nad horizontální rovinu 
od  10° do  15°, přičemž je zacho-
ván nominální zdvihový výkon je-
řábu. Prolink je také na  přídavném 
ramenu (Jibu). Vozidlo budeme nej-
více využívat k  dopravě a  montáži 
dřevěných nosných konstrukcí vyrá-

ešte intenzívnejšie. Očakávame, že 
rozšírenie našej ponuky o  klasické 
krovy respektíve možnosť ponúkať 
zaujímavé kombinácie klasických 
tesárskych prvkov a  väzníkov nám 
otvoria nové obchodné príležitosti, 
čo nám prinesie množstvo zaujíma-
vých realizácií. Výkon tohto stroja 
nám zároveň vytvára lepšie prostre-
die na organizáciu už zabehnutej vý-
roby drevených nosných konštrukcií 
so styčníkovou doskou, nakoľko 
teraz dokážeme pripravovať priere-
zy s  vyššou presnosťou a  podstat-
ne vyššou kapacitou. Veríme, že aj 
táto skutočnosť prispeje k tomu, aby 
sme mohli úspešne plniť naše ciele 
na slovenskom trhu.

 Ing. Branislav Mačik

maximálně uspokojit potřeby firem 
skupiny KASPER. Celkový počet na-
šich vozových jednotek letos vzrostl 
na 15 a řidiči najedou zhruba 1 mi-
lion km ročně. 

Milan Skořepa

KDE MOHOU STUDENTI 
TECHNICKÝCH OBORŮ 
ZÍSKAT PRAXI A UPLATNĚNÍ?

COVID A DLOUHÁ ZIMA 
JSOU ZNÁT, ALE NENÍ TO 
NIC DRAMATICKÉHO

Konec školního roku se blíží a s ním doba velkého rozhodování. 
Volba prvního povolání pro mladé absolventy z technických oborů 
může výrazně ovlivnit jejich další rozvoj.

V KASPER KOVO s.r.o. do svého týmu vždy rádi přivítáme mladé 
kolegy s kladným vztahem k moderním technologiím. Každoroč-
ně pro ně otevíráme pozice se speciálním adaptačním progra-
mem. Někteří studenti se však s firmou, její filosofií i vybranými 
technologickými postupy seznamují již během studia. Mohou 
u nás získat odbornou praxi nebo se účastnit placeného stipen-
dijního programu v hodnotě od 1 000 Kč do 4 000 Kč měsíčně 
v závislosti na ročníku, ve kterém právě jsou. Zájemcům také po-
skytujeme v rámci stipendijní smlouvy svářečský kurz v hodnotě 
10 000 Kč zdarma.

Cenné zkušenosti získané za zavřenými dveřmi společnosti stu-
dentům mnohdy pomohou najít správný směr ještě před ukon-
čením studia a usnadní rozhodování při volbě prvního povolání. 
U nás mají účastníci stipendijního programu své místo jisté. 

Chcete se dozvědět více informací o podmínkách stipendia? 

Kontakt pro zájemce: 
Mgr. Bc. Dagmar Papíková (Personální manažer) 
+420 731 192 923 | d.papikova@kasperkovo.cz

Začátek letošního roku poznamenalo hned několik faktorů ve sta-
vebnictví a tedy i v KASPER CZ. Pokračující pandemie, její dopa-
dy a platná opatření máme pod kontrolou a vedeme si v tomto 
směru více než obstojně. Po letech přišla standardní zima a proto 
stavební výroba v prvním čtvrtletí, v porovnání se stejným obdo-
bím loňského roku, výrazně poklesla. I v současnosti stále ještě 
pociťujeme dozvuky dlouhé zimy a stavebnictví se teprve rozbíhá. 
Plné obrátky očekávám v průběhu června. První kvartál a prav-
děpodobně i celý rok výrazně poznamenává strmý růst cen dře-
věných materiálů a  dalších komodit následovaný nedostatkem 
těchto materiálů na trhu. S tímto problémem bojujeme každý den, 
zatím s převažujícími úspěchy. Ekonomicky jsme za první 3 měsí-
ce v tržbách lehce pod plánem a v hospodářském výsledku lehce 
nad plánem. Nabídek se dělá zhruba srovnatelně jako v loňském 
roce, tedy potenciál je obdobný. Přesto vzhledem k 1. čtvrtletí vi-
dím rok 2021 o něco horší než rekordní rok 2020, ne však nijak 
dramaticky.

Ing. David Kasper


