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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

NOVÁ TATRANSKÁ ZUBAČKA BRZDÍ DÍKY DAKO-CZ 

 

Vysoké Tatry se dočkaly nových souprav na populární zubačce, trati spojující 
Tatranskou Štrbu a Štrbské pleso. Pět třívozových ozubnicových souprav od společnosti 
Stadler Rail je osazeno brzdovými komponenty od společnosti DAKO-CZ. Firma 
z východočeské Třemošnice dodala v rámci projektu brzdové komponenty i pro 
multifunkční lokomotivu, jež v zimním období může sloužit i jako sněžný pluh. Nové 
soupravy nahradily vozy, jež byly na tatranské zubačce v provozu přes 50 let. 
 

Se společností Stadler spolupracuje DAKO-CZ již od roku 2013 a za tuto dobu firmy realizovaly 

desítky zakázek. Aktuální projekty se zaměřují převážně na dodávky brzdových komponent pro 

příměstské jednotky tohoto významného výrobce kolejových vozidel. Kromě Slovenska 

v současnosti z Třemošnice dodávají komponenty pro soupravy, jež budou jezdit v Polsku, 

Švédsku, Itálii a Slovinsku. 

 

„Zakázku na výrobu komponent pro tatranskou zubačku jsme od začátku vnímali jako velmi 

prestižní. Nepatřila sice svým rozsahem mezi největší, ale brali jsme ji jakou cennou referenci. 

Dokládá mimo jiné, že naše brzdové systémy a komponenty jsou schopné pracovat i ve velmi 

náročných podmínkách jako je horské prostředí ve Vysokých Tatrách,“ říká Lukáš Andrýsek, 

předseda představenstva DAKO-CZ. 

 

Kontrakt na výrobu brzdových komponent pro soupravy ozubnicové železnice, jejímž 

provozovatelem je Železničná spoločnosť Slovensko, získal třemošnický výrobce v roce 2019. 

Pro celkem pět třívozových souprav DAKO-CZ dodalo pneumatické panely ovládání brzd, 

panely na ovládání hlavního potrubí, moduly protismyku a další přístroje brzdového vybavení 

vozů.  

 

Soupravy mají hybridní pohon – ozubnicový i adhezní, což umožňuje, aby byly provozovány na 

ozubnicové trati mezi Štrbou a Štrbským Plesem a také na ostatních tratích Tatranské elektrické 

železnice. Součástí projektu byla také multifunkční lokomotiva, kterou je možno v zimě využít 

jako sněžný pluh. Právě brzdový panel pluhu je z produkce DAKO-CZ. Zajímavostí této 

lokomotivy je, že součástí stroje je výsuvná točna, která při dostatku místa umožňuje ruční 

otočení pluhu.  

 

Trať Štrba–Štrbské Pleso v délce 4,8 km, vybavená Strubovou ozubnicí, se ve Štrbském Plese 

připojuje k Tatranské elektrické železnici o rozchodu 1 m, která je dlouhá 35 km. Ozubnicová 

železnice byla poprvé spuštěna již v roce 1897 a fungovala do roku 1933. Její provoz byl 

následně po téměř čtyřicetileté přestávce obnoven v únoru roku 1969 v souvislosti 
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s Mistrovstvím světa v klasickém lyžování v roce 1970. Právě soupravy z roku 1969 byly nyní 

nahrazeny novými od společnosti Stadler. Od července 2020, kdy byl dočasně pozastaven 

provoz na trati, probíhala rozsáhlá modernizace infrastruktury.  

 

Nové soupravy reprezentují moderní generaci nízkopodlažních jednotek typu GTW, speciálně 

upravených pro kombinovaný ozubnicově-adhezní provoz a používají se již ve Francii a ve 

Švýcarsku. Elektrické jednotky třídy 495.95 jsou navržené pro jízdu maximální rychlostí 80 km/h 

v adhezním režimu. Každá z nových jednotek nabízí 91 míst k sezení, dvě místa pro invalidní 

vozíky, multifunkční části pro kola a dětské kočárky. Vozidla jsou vybavena wifi systémem pro 

cestující, klimatizací, moderním informačním systémem i zařízením na počítání cestujících. 

 

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 a půl miliardu korun, na kterém se ze 77 % 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 Stadler Rail Group, 

Tatravagónka Poprad, Siemens Mobility patří mezi významné odběratele produktů společnosti 

DAKO-CZ například též Škoda Transportation a.s. či České Dráhy. 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. 


