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Příloha č. 2 Výrobní program společnosti HAJDO, spol. s. r. o. 

KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ  

 

Oddělení konstrukce a projekce zpracovává realizační projektovou dokumentaci a výrobní výkresovou dokumentaci strojních zařízení pro obor papíru a celulózy a 

jiných odvětví průmyslu dle požadavků zákazníka. 

 

Technici společnosti řeší problémy spojené se stavbou a přestavbou:  
 

- strojních zařízení strojírenských provozů  

- hydrostatické pohony strojů a zařízení  

- pneumatické pohony zařízení  

- centrální mazací systémy  

- parokondenzační systémy papírenských strojů  

- další specifické problémy dle požadavků a zadání    zákazníků 

 

V oblasti projekční činnosti jde zejména o zpracování realizační projektové dokumentace v oboru strojně technologického vybavení staveb papírenského 

průmyslu a podobných odvětví. 

Softwarové vybavení oddělení:  
 

- AutoCAD 2004  

- AutoCAD Mechanical 2008  

- AutoCAD 2000i  

- AutoCAD LT 2000i  

- Autodesk Invertor 2008  

- Mech soft profi pro 2000i  



- Mech soft profi pro LT 2000i  

- CorelDRAW 9  

 

Hardwarové vybavení společnosti:  
 

- 10 projekčních stanic  

- tisk formátu do A0 - plotr Design Jet 450C Hewlett    Packard (barevný tisk)  

- tisk formátu do A3 - laserová tiskárna Hewlett    Packard Laser Jet 4V  

- kopírování do formátu A0..  

PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL - výroba, opravy, servis  

 

Nabízíme komplexní služby v oblastech hydrauliky, průmyslové pneumatiky, mazací techniky, parokondenzačních systémů, ostřikovacích systémů včetně 

oscilací, škrabáky včetně náhradních čepelí a oscilaci, přestavby zařízení. 

 

Přestavby zařízení  
- výroba a rekonstrukce strojních celků  

- opravy a úpravy strojních celků papírenského stroje za účelem zlepšení jejich funkce nebo zvýšení   účinnosti instalace modernizačních a intenzifikačních 

zařízení do papírenského stroje  

- kompletace a montáž zařízení dodávaných zahraničními firmami 

 

Hydraulika  

- technické zabezpečení hydrostatických pohonů strojů a zařízení  

- kompletní dodávky včetně montáže a uvedení do provozu se zaškolením   obsluhy  

- rekonstrukce starých a vyhospodařených zařízení, vše se zárukou 1 až 2   roky  

- záruční i pozáruční servis, dodávky náhradních dílů  

 

Průmyslová pneumatika  

- technické zpracování pneupohonů strojů a zařízení  

- rozvody tlakového vzduchu  



- kompletní dodávky včetně montáže a uvedení do provozu se zaškolením   obsluhy  

- rekonstrukce starých a vyhospodařených zařízení  

- záruka 1 až 2 roky podle náročnosti  

- záruční i pozáruční servis, dodávky náhradních dílů Mazací technika  

- technické a konstrukční návrhy, detailní zpracování centrálních mazacích   systémů oběhových i ztrátových  

- dílčí i komplexní dodávky mazacích systémů včetně montáže, uvedení do   provozu a zaškolení obsluhy  

- rekonstrukce vyhospodařených, zastaralých nebo nevyhovujících zařízení  

- špičková technika  

- špičková kvalita  

- záruka na komplexně dodané systémy až 2 roky  

- záruční i pozáruční servis, dodávky náhradních dílů  

 

Parokondenzační systémy  

- celkové revize systému  

- opravy nebo výměny jednotlivých komponentů jako např. parní hlavy,   odvaděče   kondenzátu, čerpadla, vývěvy apod.  

- úpravy pro zlepšení funkce a tepelné účinnosti systému  

- dodávky a montáž kompletních systémů  

- kompletace a montáž systémů dodávaných zahraničními firmami  

Ostřikovací systémy včetně oscilací  
- nízkotlaké ostřikovací trubky s kartáčem  

- vysokotlaké ostřikovací trubky obsahující kartáč s pohonem  

- elektromechanické oscilace střiček s pomalým posuvem a oscilace s   regulovaným pohonem a to i v závislosti na rychlosti papírenského stroje,   které zaručují 

rovnoměrné praní plstěnce nebo síta  

- technická řešení umístění a upevnění ostřikovacích trubek na papírenském   stroji  

- kompletace ostřikových systémů, dodávky a montáž potrubních tras z   černých i nerezových materiálů  

 

Škrabáky včetně náhradních čepelí a oscilací  
- technická řešení, dodávky a montáž kompletních škrabáků  

- dodávky náhradních čepelí uzpůsobených pro různé typy držáků. Pro výrobu   čepelí kovových i z umělých hmot používáme výchozí materiály od firmy 

  Bonetti, jejíž dlouholeté zkušenosti v tomto oboru jsou zárukou vysoké   kvality  

- dodávky a montáž elektromechanických oscilačních jednotek, a to jak pro   nové škrabáky, tak i jako náhradu pneumatických oscilátorů  



STROJNÍ OBRÁBĚNÍ - 
 
Se provádí na tomto zařízení 

Vodorovná vyvrtávačka - HORIZONTKA  
 

typ W 9A - max. velikost obrobku 1120 x 1100 x 1300  

typ W 13A - max. velikost obrobku 2000 x 2000 x 1180  

typ WH 63 - max. velikost obrobku 1000 x 700 x 1000 

     

Svislá FRÉZKA  
 

typ FD 40 - max. velikost obrobku 1250 x 430 x 475  

typ TA 5B - max. velikost obrobku 1400 x 440 x 450 

   SOUSTRUH  
typ SU 50 úprava NC  
- točný ø nad ložem 185mm,  točná délka 230mm  
typ SU 50 AT  
- točný ø nad ložem 500mm, točný ø nad suportem 250mm, točná délka 1500mm  
typ SN 63 B  
- točný ø nad ložem 600mm, točný ø nad suportem 310mm, točná délka 3000mm  
typ SU 90 A  
- točný ø nad ložem 900mm, točný ø nad suportem 590mm, točná délka 5000mm  
typ SV 18 RA  
- točný ø nad ložem 300mm, točný ø nad suportem 200mm, točná délka 800mm  
typ SU 50  
- točný ø nad ložem 500mm, točný ø nad suportem 250mm, točná délka 1500mm  



typ SR 1000  
- točný ø nad ložem 1000mm, točný ø nad suportem 700mm, točná délka 4000mm 

    

Broušení NA KULATO, Broušení NA PLOCHO  
 

typ BUA 31 - max. velikost obrobku ø315mm x dl= 1500mm  

typ MAS BPV 300/1 - max. velikost obrobku 300 x 800 x 200mm  

typ Schliff SW6VAT - max. velikost obrobku 300 x 600 x 150mm 

    OBRÁŽEČKA  
 
typ HOV 45 - max. velikost obrobku ø 1000mm dl= 430mm 

RADIÁLNÍ VRTAČKA  

 

typ VR 4  

typ VR 3  

  ZÁMEČNICKÁ VÝROBA - 
 

Je uskutečňováno na tomto strojním vybavení: 

Hydraulický ohraňovací lis (FERMAT):  
 

- max. délka plechu 3 m  

- síla materiálu nerez 6 mm, ocel 10 mm 

    Hydraulické nůžky (FERMAT):  
 
- max. délka plechu 3 m  
- síla materiálu nerez 6 mm, ocel 10 mm 



Hydraulická ohýbačka trubek (BLM 842):  
 

- ohýbáme tyto rozměry trubek:  

- 10 x 1; 10 x 1.5  

- 15 x 1; 15 x 1.5  

- 18 x 2; 18 x 1.5; 18 x 1  

- 22 x 2; 22 x 1.5  

- 25 x 2  

- 28 x 2  

- 30 x 2  

- 32 x 2; 32 x 2.5  

- 40 x 2 

   Zakružovačka profilů (XZL 60 - 30):  
  
Zakružovačka plechů (XZC 2000 /6 E):  
 
- max. délka plechu 2015mm  
- síla materiálu nerez 3mm, ocel 6mm 
 
 

Svařovna  

 

Používáme svařovací techniku FRONIUS a ALFA-IN  

- Metody TIG, WIG, MAG, obalená elektroda  

- Materiály třídy 11, 17  

- Hliník a jeho slitiny 

   CNC DĚLENÍ MATERIÁLU VODNÍM PAPRSKEM  

 

Metoda dělení materiálu vodním paprskem s abrazivními částicemi dovoluje dělení celého spektra materiálů od vysoce tvrdých, ocelových materiálů až po měkké, 

jako jsou např. plasty. Přitom je dosahováno relativně vysokých přesností. 



Zadání poptávek:  
 

Vaše poptávky nám můžete zadávat formou výkresů ve formátu .DXF, nebo .DWG . Jsme schopni překreslit Vámi dodaný, okótovaný náčrt do námi požadované 

podoby. Data můžete přinést na všech běžných médiích, nebo poslat e-mailem.  

Vemte prosím, na vědomí, že pro rychlé a zdárné zpracování zakázky je nutné přesné zadání, které by mělo obsahovat  

- definovaný tvar  

- definovaný druh a jakost materiálu, počet požadovaných kusů  

- požadavek na kvalitu řezu 

Technické parametry stroje a technologie:  
 

pracovní plocha stolu 3000 x 1500 mm  

rychlost řezání dle materiálu a kvality řezu 1-12 000 mm/min  

opakovatelná přesnost řezu 0,1 mm  

pracovní tlak vody do 410 MPa (4100 bar)  

tloušťka děleného materiálu 0,1 mm až 150,0 mm  

standardní přesnost výřezu +- 0,1 mm/m  

šířka řezné spáry ( průměr paprsku) při použití abraziva je přibližně 1,2 mm  

 

 

KARDANY - výroba a servis  

 

Společnost HAJDO spol. s r.o. podepsala smlouvu o provozu autorizované dílny UNI-Cardan Service se svým dlouholetým partnerem a dodavatelem GKN 

Austria. 

GKN Service, UNI-Cardan Service  
 

Uvedené názvy používá koncern GKN pro servisní střediska, která obsluhují koncového zákazníka.  

 



- provádí opravy kardanových hřídelí pro nákladní vozidla tuzemských i zahraničních značek za použití originálních náhradních dílů  

- vyrábí nové kardanové hřídele  

- provádí zakázkovou výrobu nových kardanových hřídelí a stejnoběžných hřídelí pro průmyslové využití  

- provádí servis zemědělských náhonů, prodej nových náhonových hřídelí, převodovek a náhradních dílů firmy COMER  

- provádí opravy všech značek náhonových hřídelí  

- provádí opravy kardanových hřídelí pro osobní, lehká transportní a terenní vozidla  

- prodává kardanové kříže a středová uložení  

- prodává auto díly 

     

ŠROUBENÍ WALFORM  
 

Hydraulické komponenty vyžadují naprostou těsnost a bezpečnou montáž. Walform nabízí tuto spolehlivost a je svojí kvalitou znám po desítky let. Celá řada 

renomovaných certifikátů a atestů dosvědčuje, že splňuje ty nejpřísnější kritéria kvality.  

 

Kvalitní servis.  

Velkou roli zde hraje pružnost a individuálně zpracované nabídky. Zákazníci se mohou kdykoli obrátit na společnost HAJDO spol. s r.o., odkud mohou očekávat 

jak technickou pomoc tak i servis při montáži. A to vše telefonicky nebo přímo u zákazníka.  

 

Walform školení  
 

Naši zákazníci profitují z našeho vysokého technického know-how a zkušeností našich specialistů. Nabídkou školení tak zajišťujeme předání našich zkušeností z 

oblasti:  

- prezentace produktů a spojovacích systémů  

- školení montérů.  

To vše je potom dobrý základ pro hydraulické potrubní systémy bez prosaků.  

 

Walform servis  
 

nabízí spolu se svými stroji a servisním nářadím obsáhlý servis prostřednictvím kvalifikovaného poradenství, servisní služby na telefonu i mimo pracovní dobu, 

kontrolní servis tvářecích strojů a nářadí, opravy a výměny tvářecích strojů.  



 

 

Walform - projekční poradenství  
 

Naší snahou je nabídnout našim zákazníkům lepší a spolehlivější řešení než je stávající. Každý projekt se snažíme řešit individuálně. Součástí každého projektu je 

včasná podpora již v plánovací a projekční fázi potrubních systémů, návrh na optimalizaci systémů, technické poradenství u zástavbově náročných rozvodů, 

poradenství pro oblasti hydrauliky s vysokým stupněm bezpečnosti, podpora v otázkách volby a uložení potrubních rozvodů, pomoc při zkušebním zatrubkování.  

 

 

Walform - statistika a analýzy  
 

Příčiny problémů řeší Walform vždy až k jejich kořenům. Výsledkem každého důsledného a náročného rozboru je zcela nezávislá expertíza nebo znalecký 

posudek. Tímto Vám zaručíme, že zdroje závad budou jednoznačně identifikovány a k jejich odstranění budou navržena nezbytná opatření.  

 

 

Funkce WALPRO - šroubení  
 

Díky svému ideálnímu tvaru zaručují šroubení WALPRO bezpečné a těsné trubkové spojení. Při montáži šroubení dochází k vetknutí dvou břitů WALPRO-

prstenu do trubky a dochází tím ke spolehlivému sevření trubky. Současně převlečná matice s vnitřním kónusem deformuje profilový zářezný prsten pouze natolik, 

že pevné sevření trubky umožní zachytit ohybové namáhání trubky.  

Utěsnění v radiálním a axiálním směru je docíleno vklíněním prstenu mezi trubku a hrdlo šroubení.  

Progresivně zvyšující se utahovací moment garantuje vysokou bezpečnost a spolehlivost montáže.  

Montáž a demontáž šroubení může být prováděna opakovaně podle potřeby.  

 

Parametry šroubení WALPRO mohou být docíleny pouze s použitím výhradně originálních dílů Walform a provedením montáže, která odpovídá daným 

montážním předpisům. 

 

Pro uživatele jsou zde jednoznačné přednosti:  
 

- vysoká funkční spolehlivost  



- snížení nákladů na montáž  

- snížení nákladů na opravy  

- snížení provozních nákladů  

 

 

 

ARMOVANÉ HADICE a příslušenství pro hydraulické systémy a mazání dle normy DIN  

 

Armované hadice umožňují bezpečný spoj mezi pohyblivými částmi potrubních systémů.  

 

Při volbě hadicového spojení doporučujeme sledovat tato kritéria:  

odolnost vůči médiu, tlaku a teplotě, poloměr ohybu, vnější síly a tlakové impulsy, vnější opotřebení, podmínky montáže, sortiment těsnění a bezpečnost. 

Materiálové provedení koncovek: nerezové, pozinkované.  

 

Typy připojení:  
 

- metrické koncovky s kuželem 24°  

- metrické univerzální koncovky  

- metrické koncovky s kuželem 60°,  

- koncovky s připojením Whitwort  



- koncovky ORFS  

- nátrubky L/S  

- přípojky pro duté šrouby  

- lisované koncovky v kompaktní formě  

- koncovky s přírubovou přípojkou 

 

 

Pro volbu vhodné hadicoviny je nutno sledovat základní parametry:  

přípustný tlak, jmenovitá světlost, teplota okolí, kompatibilita médií, volba armatur, normy 

Použití:  
 

- papírenské stroje  

- zemědělské stroje a zařízení  

- stavební stroje a vozidla  

- zdvihací zařízení a mechanismy  

- stroje na zpracování plastů,  

- lesní stroje a zařízení  

- hutnická a válcovací zařízení  

- obráběcí stroje - lisy - beztřískové obrábění  

- obráběcí stroje - třískové obrábění  

- nářadí pro záchranné práce  

- výtahy  

- důlní stroje 

Uskladnění:  
-interiérový skladovací prostor musí být chladný, suchý, bezprašný a větratelný,  

- exteriérový skladovací prostor s ochranou vůči povětrnostním podmínkám není přípustný,  

- teplota pro uskladnění výrobků z kaučuku a gumy je závislá na uskladněném zboží a použitých elastomerech. Gumové výrobky by se neměly skladovat při 

teplotách nižších -10 °C a vyšších +15 °C,  

- topení: je nutno chránit gumové a kaučukové výrobky před zdrojem tepla,  



- vlhkost: nejvhodnější je relativní vlhkost pod 65%,  

- osvětlení: ochrana před silným světlem,  

- skladování a manipulace: bez pnutí, bez tahu, tlaku a deformace,  

- čištění: mýdlem a teplou vodou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3  
 

DOZATNÍK 
k rozvoji lidského potenciálu v organizaci 

 
 
Vážená paní, vážený pane 
 
 žádám Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který poskytne data pro analýzu organizace HAJDO, spol, s. r. o. v rámci mé diplomové práce, jejíž 
tématem je „Rozvoj lidského potenciálu organizace pro zvýšení konkurenceschopnosti“. 
 
 Cílem tohoto dotazníku je analyzovat současný stav vzdělávání a získávání znalosti ve Vaší organizaci. 
 
 Při vyplňování tohoto dotazníku zakroužkujte prosím u každé otázky vždy jen jednu z nabízených variant odpovědí nebo svůj názor vyjádřete na 
vytečkovaný řádek. 
 
 Chci Vás ubezpečit, že všechny údaje jsou zcela důvěrné a anonymní. 
 
 Předem Vám děkuji za ochotu a laskavost, kterou mi vyplněním dotazníku prokážete.  
 
       Bc. Miloslava Malínková 
       VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 
        
 

1. Víte o tom, že v organizaci dochází k zaměstnaneckému vzdělávání (školení)? 
a) ano 
b) ne 

2. Zúčastnil/a jste se vzdělávacích akcí čí skolení organizace? 
a) ano 
b) ne 

3. Pokud ano, tak jakého? (Můžete uvést i více odpovědí.) 
a) školení nového zaměstnance (zaškolení v organizačních procesech) 
b) periodické školení BOZP 
c) školení při změně či rozšíření pracovního zařízení 
d) jazykové dovednosti 



e) IT dovednosti (Office…) 
f) periodické školení pro udržení pracovní pozice (prodlužování certifikací a oprávnění) 
g) jiná………………………………………………….. 

4. Domníváte se, že máte dostatek možností pro rozvíjení a zvyšování svých znalostí a dovedností v rámci organizace? 
a) rozhodně ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne, nemám 
e) nevím 
 
 

5. Hodnotíte školení nabízená Vaší organizací jako přínosná? 
a) rozhodně ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne, nehodnotím 
e) nevím 

6. Mají poznatky získané na školeních uplatnění při výkonu Vaší práce? 
a) rozhodně ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne, nemají 
e) nevím 

7. Jaká varianta školení Vám vyhovuje více? 
a) vzdělávání na pracovišti 
b) vzdělávání mimo pracoviště 
c) kombinace obou variant 

8. Jaké získávání znalostí Vám nejvíce vyhovuje? (Můžete uvést i více odpovědí.) 
a) v cizím prostředí s externím lektorem 
b) ve firmě s účastí externího lektora 
c) znalosti mi předává můj vedoucí 
d) znalosti mi předává zkušenější kolega 
e) jiný způsob…………………………………………….. 

9. Domníváte se, že kurzy nabízené organizací jsou dostatečně aktuální na vývoj v dané oblasti a problematice? 
a) rozhodně ano 



b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne, nejsou 
e) nevím 

10. Kterými z metod vzdělávání jste prošel/a? (Můžete uvést i více odpovědí.) 
a) školení formou přednášky 
b) školení formou tréninku (případové studie, modelové situace) 
c) rotace práce (zaměstnanec vyzkouší různé pozice v rámci organizace) 
d) jiná…………………………………………………… 

11. Která metoda vzdělávání je dle Vašeho názoru efektivní? 
             ……………………………………………………………………………….. 
         ………………………………………………………………………………. 
12. V jaké oblasti vzdělávání pociťujete největší potřebu dalšího rozvoje? 

a) jazykové 
b) odborné, dle pracovní pozice 
c) IT dovednosti 
d) zvyšování manažerských kompetencí (umění vést, prodávat,  komunikace) 
e) jiné 

13. Byl/a by jste ochoten/a financovat své vzdělávání? 
a) ano 
b) ne 
c) jiný názor……………………………………… 
 
 

14. Máte potřebu navrhnout organizaci další možnosti vzdělávacího programu? Pokud ano uveďte prosím jaké možnosti máte na mysli. 
            ………………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………….. 

 
15. Jakého jste pohlaví? 

a) žena 
b) muž 

16. Věková kategorie 
a) 18 – 25 
b) 25 – 35 



c) 36 – 45 
d) 46 – 55 
e) 56 a více 

17. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
a) základní 
b) vyučen/a v oboru 
c) učební obor s maturitou 
d) gymnázium 
e) úplné střední s maturitou 
f) vyšší odborná škola 
g) vysoká škola 

18. Jaké je vaše funkční zařazení? 
a) THP 
b) dělnická profese 

 
 


