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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

DAKO-CZ ZÍSKALO PO DALŠÍM REKORDNÍM ROCE PRESTIŽNÍ 

OCENĚNÍ BUSINESS SUPERBRANDS 2022 

 

Výrobce brzdových systémů a komponentů, společnost DAKO-CZ, získala prestižní 

ocenění Business Superbrands 2022. Třemošnická společnost, která loni oslavila 205 let 

od svého založení, prožívá velmi úspěšné období. V roce 2021 dosáhlo DAKO-CZ obratu 

1,56 miliardy a EBITDA dosáhla 392 miliony korun. Od roku 2019, kdy firma prolomila 

miliardový obrat, rostou její tržby každoročně zhruba o dvacet procent. Vzhledem 

k  zakázkové naplněnosti lze očekávat podobně úspěšný i letošní rok. 

 

DAKO-CZ v minulém roce rozšířilo a přeskupilo montážní halu, zapracovalo na logistických 

tocích ve výrobě tak, aby ji maximálně zefektivnilo. Zároveň založilo v Ostravě dceřinou 

společnost DAKO-CZ Machinery, která se zaměřuje primárně na sériovou výrobu určenou pro 

indický trh. V minulém roce se stal stoprocentním vlastníkem firmy, jež zaměstnává 

600 zaměstnanců, průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group. 

 

„Ocenění Business Superbrands 2022 si velmi vážíme. Přestože jsme firma působící v B2B 

segmentu, jsme rádi, že naše značka se stává dostatečně silnou a prestižní a přesahuje hranice 

regionu, v němž historicky působíme. Samozřejmě to jde ruku v ruce s obchodními výsledky. 

Jsem velmi rád, že za sebou máme další rekordní rok. Už několik let říkám, že za pochodu 

budujeme firmu na dvoumiliardový obrat, takže věřím v její další růst,“ říká Lukáš Andrýsek, 

předseda představenstva DAKO-CZ. 

 

DAKO-CZ v letošním roce mimo jiné zahájí sériovou výrobu pro soupravy londýnského metra. 

Jde o prestižní zakázku metra, dosud největší, kterou firma realizuje za téměř dvacet let 

spolupráce se Siemens Mobility. Do roku 2025 bude brzdovými komponenty od DAKO-CZ 

osazeno celkem 94 nových devítidílných souprav metra, které budou provozovány na Picadilly 

Line. Celková hodnota zakázky, která může ještě narůst o případné opce, dosahuje 100 milionů 

korun. 

 

Kromě Siemensu DAKO-CZ dodává dalším světovým výrobcům jako je Stadler, Tatravagónka 

Poprad, nově též španělská společnost Talgo. Významnou část obratu generuje DAKO-CZ 

zakázkami určenými pro indický trh. Kromě brzdových systémů a komponent pro nákladní 

a osobní železniční dopravu dodává DAKO-CZ své produkty též na již zmíněné soupravy metra 

i výrobcům tramvají. Zde je významným zákazníkem polská společnost Modertrans. 77 procent 

své celkové produkce firma exportuje. Významnou součástí služeb DAKO-CZ tvoří též servis. 

Značné investice firma každoročně směřuje do podpory výzkumu a vývoje. 
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O ocenění Business Superbrands rozhodují obchodní výsledky společnosti, známost značky, 

budování brandu, inovace či prestiž. Hlavní slovo pro jeho udělení má expertní komise Business 

Brand Council tvořená profesionály z byznysu, komunikace, médií a marketingového výzkumu. 

DAKO-CZ je jednou z mála společností působících v B2B segmentu, která v roce 2022 ocenění 

získala. 

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 firma soutěž vyhrála. 


