
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
16.09.2021 

  

      STRÁNKA 1/2       

DAKO-CZ, a.s. 

JOSEFA DAŇKA 1956, TŘEMOŠNICE 538 43 

T: +420 469 617 111 

@: DAKO-CZ@DAKO-CZ.CZ 

      

      

      

      

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

DAKO-CZ JE FIRMOU ROKU PARDUBICKÉHO KRAJE 2021 

DAKO-CZ slaví vítězství. Podruhé se třemošnická společnost DAKO-CZ zúčastnila 

soutěže Firma roku Pardubického kraje a mezi desítkou nominovaných finalistů letos 

nenašla přemožitele. Výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla 

prochází skvělým obdobím: několik let po sobě překonává vlastní rekordy v tržbách, je 

zakázkově naplněný a jeho růst nezastavila ani pandemie, kterou prošel bez uzavření 

provozu a výrazného omezení výroby. Vítězstvím v Pardubickém kraji DAKO-CZ 

automaticky postupuje do celorepublikového finále.  

 

„Díky našemu know-how dokážeme konkurovat i těm největším světovým výrobcům kolejových 

vozidel. S hrdostí můžeme říci, že se řadíme mezi společnosti, které udávají trendy na trhu, 

zejména v kompaktnosti, váze a ekologickém řešení brzdových systémů a komponentů,“ řekl 

při přebírání ocenění člen představenstva společnosti Jaromír Štverák. Společnost DAKO-CZ 

si ziskem ocenění nadělila dárek k 205. výročí svého založení firmy, které si v letošním roce 

připomíná. 

 

Brzdovými systémy a komponenty jsou osazena kolejová vozidla po celém světě. Od osobních 

vozů v Indii, přes tramvaje v polské Poznani, příměstské jednotky ve Slovinsku či tatranské 

zubačce až po soupravy metra v Saúdské Arábii. V letošním roce získala firma další významnou 

zakázku. Nově budou jejími brzdovými komponenty osazeny vozové soupravy linky Piccadilly 

v Londýně.  

 

„V roce 2020 jsme ve vlastních prostorách otevřeli nové servisní středisko, které pomáhá zkrátit 

dodací lhůty oprav pro naše zákazníky. Postavili jsme novou halu a rozšířili výrobní prostory a 

kompletně inovovali logistiku, takže jsme mohli významně navýšit výrobní kapacity. To vše za 

plného provozu a v roce, který byl navzdory pandemii rekordní v objemu výroby. Bez nadsázky 

říkám, že za pochodu budujeme firmu schopnou generovat dvoumiliardové obraty,“ říká Lukáš 

Andrýsek, předseda představenstva DAKO-CZ. 

 

V roce 2020 dosáhla společnost DAKO-CZ tržeb 1,27 miliardy korun, meziročně je navýšila o 

125 milionů a dosáhla hodnoty EBITDA, tedy provozního zisku před zdaněním a započítáním 

odpisů ve výši 251 milionů korun. Výhled na rok 2021 je podobně pozitivní. Firma na jaře 

uspořádala úspěšnou náborovou kampaň, přičemž nové vytipované posily na dělnické pozice 

si dokonce sama vychovává v nově založené DAKO Akademii. Konkurenceschopnost firmy 

zajišťuje vlastní vývojové středisko. 

 

Od roku 2021 je stoprocentním vlastníkem DAKO-CZ průmyslově-technologický holding 

CZECHOSLOVAK GROUP. 
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Výsledky soutěže IBM Firma roku 2021 Pardubického kraje: 
1. DAKO-CZ, a.s. – výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla 
(Třemošnice) 
2. 2VV, s.r.o. – návrh a výroba vzduchotechniky (Pardubice) 
3. SANELA spol. s r.o. – výrobce kompletního sortimentu sanitární elektroniky 
(Lanškroun) 

 

O DAKO-CZ, a.s. 
Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických 

a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s více než 205letou tradicí. Firma 

s ročním obratem převyšujícím jednu miliardu korun, na kterém se ze 75 % podílí zahraniční 

zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Vlastníkem společnosti je skupina 

CZECHOSLOVAK GROUP. 

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské 

jednotky, lokomotivy, vozy metra i tramvaje. Kromě společností Siemens Mobility a Stadler Rail 

Group patří mezi významné odběratele produktů společnosti DAKO-CZ například též 

Tatravagónka Poprad a.s. či Škoda Transportation a.s. Kolejová vozidla s brzdovými systémy 

či komponenty DAKO jsou provozována nejen v Evropě, ale také například v Číně, Indii, 

Malajsii, Indonésii, Alžírsku a Saudské Arábii, kde spolupracuje se světovými výrobci kolejových 

vozidel a provozovateli kolejové dopravy. Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní 

zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm. DAKO-CZ se kromě výroby věnuje též vývoji 

brzdových systémů a jejich následnému servisu. 

V roce 2020 otevřelo DAKO-CZ ve svých prostorách nové servisní středisko. Vzhledem 

k zakázkové naplněnosti rozšířila společnost v roce 2020 výrobní halu a kompletně inovovala 

logistiku, čímž došlo k významnému navýšení výrobní kapacity. V roce 2020 zahájilo DAKO-CZ 

dodávky pro nového zákazníka, španělskou společnost TALGO, konkrétně pro její soupravy 

určené pro Egypt. Další zakázky mířily například do Polska, Slovinska, Rakouska či Indie. 

V roce 2020 se DAKO-CZ umístilo na druhém místě soutěže Firma roku Pardubického kraje, 

v roce 2021 již soutěž vyhrála. 


