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TRADICE A DODÁVKY  
DO CELÉHO SVĚTA
Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických 
brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla s více jak 200letou tradicí. Firma s ročním ob-
ratem kolem 45 milionů euro, na kterém se ze 70 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve vý-
chodních Čechách. Většinovým vlastníkem společnosti je společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s. 
Druhým akcionářem je společnost TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad, nejvýznamnější výrobce nákladních 
železničních vozů a podvozků v Evropě. Tatravagónku spoluvlastní skupina Optifin Invest a přepravní 
společnost Budamar Logistics.

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, 
lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brzdami DAKO je možné vidět nejen v Ev-
ropě, ale také v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii či Alžírsku, kde společnost spolupracuje se světovými 
výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy.

Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm.
	� počet zaměstnanců: 500
	� rok založení společnosti: 1816

VLASTNÍ PRODUKCE / OWN 
PRODUCTION DAKO-CZ 

331 mil.

269 mil.

196 mil.123 mil.

 Osobní doprava
 Passenger transport

 Nákladní doprava
 Freight transport

 Náhradní díly
 Spare parts 

 Opravy a servis
 Repairs and service

CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
	� holding navazující na tradici československého 
průmyslu;
	� podporuje rozvoj tradičních českých a slovenských 
společností, které se věnují obranné i civilní 
průmyslové výrobě a obchodu;
	� počet zaměstnanců holdingu:  
8 200 osob;
	� nekonsolidované tržby CZECHOSLOVAK GROUP 
v roce 2019 dosáhly 28,5 miliardy Kč a EBITDA  
2,97 miliardy Kč. Tržby meziročně vzrostly  
o 21 procent a EBITDA o 53 procent.

TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad
	� nejvýznamnější výrobce nákladních železničních 
vozů a podvozků v Evropě;
	� průměrná roční produkce:

 – 4 000 nákladních vagónů;
 – 10 000 podvozků;

	� 9 specializovaných výrobních linek;
	� měsíční kapacita jedné výrobní linky:

 – 40 vagónů;
	� tržní podíl: 30 % evropského trhu;
	� průměrný roční obrat: 300 mil. €;
	� poprodejní servis: repase, revize  
a rekonstrukce;
	� silná konstrukční a vývojová skupina;
	� 2 700 zaměstnanců.

INFORMACE  
O AKCIONÁŘÍCH
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TRADITIONS AND SUPPLIES  
AROUND THE WORLD
DAKO-CZ is the leading manufacturer of pneumatic, electromechanical and hydraulic brake systems 
and components for rolling stock with a tradition dating back more than 200 year. The firm, which 
has a planned annual turnover of around 45 million euro (equivalent to one billion Czech crowns), 
70 % of which is made up of contracts abroad, is based in Třemošnice in eastern Bohemia. Its majority 
shareholder is the company CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Its other shareholder is TATRAVAGÓNKA 
a.s. Poprad, the biggest manufacturer of freight wagons and bogies in Europe. Tatravagonka is co-
owned by the group Optifin Invest and the freight company Budamar Logistics.

DAKO-CZ supplies brake systems and components for freight and passenger vehicles, suburban units, 
locomotives, metro cars and trams. Rolling stock with DAKO brakes can be seen not only in Europe, 
but also in China, India, Malaysia, Indonesia, and Algeria, where the company collaborates with global 
rolling stock manufacturers and rail transport operators.

The company has its own development, a modern testing laboratory and a design and construction 
centre.

	� number of employees: 500
	� year company established: 1816

CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
	� holding continuing the tradition  
of Czechoslovak industry;
	� supports the development  
of traditional Czech and Slovak 
companies specialising in defence 
and civil production and trade;
	� number of holding employees: 8 200;
	� unconsolidated revenue of 
CZECHOSLOVAK GROUP in 2019 
reached CZK 28.5 billion and EBITDA 
of CZK 2.97 billion. The revenue 
increased by 21 percent and EBITDA 
by 53 percent year-on-year.

TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad
	� the leading manufacturer of rail freight wagons and 
bogies in Europe;
	� average annual production: 
– 4 000 freight wagons;
– 10 000 bogies; 
	� 9 specialized manufacturing lines with possibility 
of producing 8 various types of freight wagons at 
the same time;
	� market share: 30 % of European market;
	� average annual turnover: 300 million €; 
	� after-sales service: repairs, revision and reconstruction; 
	� strong construction and development group;
	� 2 700 employees.

INFORMATION ABOUT SHAREHOLDERS
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DAKO-CZ, SPRÁVNÁ VOLBA
	� jeden z nejvýznamnějších výrobců brzdových 
systémů a komponentů pro kolejová vozidla 
ve světě;
	� více jak 200leté zkušenosti;
	� člen skupiny CZECHOSLOVAK GROUP 
a TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad;
	� spolehlivý dodavatel pro světové výrobce 
kolejových vozidel a provozovatele kolejové 
dopravy;
	� vysoká výrobní kapacita;
	� odborný a profesionální personál;
	� individuální technické řešení (na míru klienta);
	� finanční stabilita.

VYRÁBĚT KVALITNĚ,  
TO JE NÁŠ CÍL
Disponujeme nejmodernějšími technologiemi a od roku 
1996 máme zaveden systém řízení jakosti certifikovaný 
podle požadavků ISO 9001. V současné době splňuje-
me požadavky normy ISO/TS 22163:2017 a normy ISO 
9001:2015. DAKO-CZ se plně ztotožňuje s filosofií uplat-
ňování norem IRIS – International Railway Standard. 
Certifikáty jsou pro nás nejen podmínkou splnění kritérií 
dodávek, ale také účinným nástrojem při vyjednávání se 
zákazníky o budoucích projektech a zaručují, že společ-
nost DAKO-CZ, a.s. splňuje přísné požadavky a standar-
dy těchto norem.

PROJEKTY A INVESTICE
V  letošním roce proběhnou rozsáhlé investice 
do  pořízení nových technologií. I  díky nim bude 
DAKO-CZ schopné vyrábět brzdové systémy 
a komponenty odpovídající nejvyšším technickým 
a kvalitativním požadavkům.
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DAKO-CZ, THE RIGHT CHOICE
	� one of the most important manufacturers  
of brake systems and components for rolling 
stock;
	� more than 200 years’ experience;
	� a member of the CZECHOSLOVAK GROUP 
and TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad;
	� a reliable supplier for global rolling stock  
manufacturers and rail transport operators;
	� high production capacity;
	� highly qualified and professional staff;
	� individual technical solutions (customised  
to suit the client);
	� financial stability.

QUALITY PRODUCTION  
IS OUR PRIORITY
DAKO-CZ possesses the  very latest technologies for 
cutting material with great precision. Since 1996 it has 
applied a quality management system in accordance with 
the requirements of ISO 9001. It currently complies with 
the requirements of the ČSN EN ISO 9001:2016 standard. 
Our company fully identifies with the  philosophy  
of applying IRIS – International Railway Industry 
Standard. This audit is one of the most important tools 
for certifying that DAKO-CZ is capable of meeting 
the  very high demands stipulated for the  manufacture 
of brake systems and components for rolling stock in 
the rail sector.

PROJECTS  
AND INVESTMENTS
This year the company will be investing extensively 
in the  acquisition of new technologies. This will 
also enable DAKO-CZ to produce brake systems 
and components that meet the highest technical 
and quality requirements.
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VIZE SPOLEČNOSTI 
DAKO-CZ, A.S.  
Být celosvětově úspěšným a  dlouhodobě 
rostoucím výrobcem brzdových systémů 
a  komponentů pro kolejová vozidla, který 
nabízí ve  svém oboru nejnovější technologii, 
špičkovou kvalitu a pružnost v  reakci na zá-
kaznické potřeby.

POSLÁNÍM SPOLEČNOSTI 
DAKO-CZ 
je dlouhodobě a úspěšně působit na světovém trhu brzdových 
systémů pro kolejová vozidla a zároveň si uchovat schopnost 
vstoupit na jiné trhy strojírenských výrobků s vysokou přidanou 
hodnotou. Za základní podmínky úspěšného plnění naší mise 
považujeme vlastní výzkum a  vývoj, investice do  špičkových 
technologií k  uchování konkurenceschopnosti, zaměstnávání 
špičkových inženýrů i  kvalifikovaných dělníků, kterým posky-
tujeme jistotu práce u  stabilního a  férového zaměstnavatele, 
a  udržování a  rozvoj vztahů s  našimi zákazníky, kterými jsou 
zejména světoví výrobci kolejových vozidel pro železnice a ko-
lejové systémy městské hromadné dopravy (tramvaje a metro). 
I jako celosvětově působící firma ctíme a budujeme vztahy s re-
gionem, kde sídlíme, a  jeho samosprávou. Jednáme vždy tak, 
aby naše podnikání bylo trvale udržitelné.
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THE AMBITION  
OF DAKO-CZ, A.S.  
To be a globally successful and constantly 
growing manufacturer of rolling stock brake 
systems and components, which offers 
the  latest technology in its field, top quality 
and the  ability to flexibly respond to its 
customers’ needs.

DAKO-CZ’S MISSION 
is to operate on the  global market in rolling stock brake systems on a long-term 
and successful basis, while retaining its ability to enter other markets in engineering 
products with high added value. We consider the  basic prerequisites for successfully 
achieving this mission to be our own research and development, investments in cutting-
edge technology to maintain our competitiveness, employing top-class engineers and 
skilled workers, to whom we provide job security with a stable and fair employer, and 
maintaining and developing relationships with our customers, which are primarily global 
manufacturers of rolling stock for railways and urban rail public transport systems (trams 
and metro). As a firm that operates all over the world we also respect and build on our 
relations with the region in which we are based and with the local authorities. We always 
strive to ensure that our business is sustainable.
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HYDRAULICKÝ BRZDOVÝ SYSTÉM PRO UMÍSTĚNÍ NA NÁPRAVU
Tramvaj může mít motorové i běžné podvozky. Motorový podvozek je vybaven elek-
trohydraulickou pasivní brzdou s automatickým stavěčem odlehlosti, běžný podvozek 
elektrohydraulickou aktivní brzdou. Aktivní i pasivní brzda se používá pro proporcio-
nální dobrzďování tramvajového vozidla, jako parkovací brzda nebo jako plnohodnotná 
náhradní brzda při výpadku EDB. Součástí dodávky je řídící elektronika.

ELEKTROHYDRAULICKÝ BRZDOVÝ SYSTÉM PRO UMÍSTĚNÍ  
NA TRAKČNÍ MOTOR
Elektrohydraulická pasivní brzda tramvaje s automatickým stavěčem odlehlosti se po-
užívá pro proporcionální dobrzďování trakčních podvozků tramvajového vozidla, jako 
parkovací brzda nebo jako plnohodnotná náhradní brzda při výpadku EDB. Součástí 
dodávky je řídící elektronika.

ELEKTROMECHANICKÝ BRZDOVÝ SYSTÉM
Elektromechanická pasivní brzda tramvaje s automatickým stavěčem odlehlosti se po-
užívá pro dobrzďování trakčních podvozků tramvajového vozidla, jako parkovací brzda 
nebo jako plnohodnotná náhradní brzda při výpadku EDB. Jedná se o systém brzdění 
po drátě „Brake by wire“ - ekologické a kompaktní řešení. Součástí dodávky je i řídící 
elektronika a záložní zdroj. 

HYDRAULIC BRAKE SYSTEM FOR LOCATION ON THE AXLE
The tram may be equipt motor bogies and  trailer bogies. The  motor bogie is equipped with 
an electrohydraulic passive brake with an automatic slack adjuster, the trailer bogie with an 
electrohydraulic active brake. Both the active brake and the passive brake are designed 
for propotional additional braking of the tram, as a parking brake or as a fully-fledged 
substitute brake in the event of an EDB failure. The delivery includes control electronics.

ELECTROHYDRAULIC BRAKE SYSTEM FOR LOCATION ON THE TRACTION 
MOTOR
The electrohydraulic passive tram brake  with an automatic slack adjuster is designed for 
proportional additional braking of motor bogies, as a parking brake or as a fully-fledged 
substitute brake in the event of an EDB failure. The delivery includes control electronics.

ELECTROMECHANIC BRAKE SYSTEM 
The electrohydraulic passive tram brake with an automatic slack adjuster is designed 
for proportional additional braking of motor bogies, as a parking brake or as a fully-
fledged substitute brake in the event of an EDB failure. It is a system „ Brake by wire“- an 
environmentally-friendly and compact solution. The delivery includes control electronics 
and a backup power module.

BRZDOVÝ SYSTÉM 
PRO TRAMVAJE

BRAKE SYSTEM
FOR TRAMS
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e: 
MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o.
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Stadler Rail AG
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BRZDOVÝ SYSTÉM 
PRO VLAKOVÉ SOUPRAVY 

BRAKE SYSTEM
FOR TRAIN UNITS

Brzdový systém ucelené vlakové soupravy se sestává z elektropneu-
matické brzdy, samočinné brzdy, parkovací brzdy a nouzové brzdy. 
Systém je doplněn o pomocné pneumatické okruhy, například ovlá-
dání sběračů, pískování a čištění jízdních ploch kol. Ovládání tlaku 
v hlavním potrubí je realizováno pomocí panelového brzdiče DAKO. 
Souprava je osazena protismykovým zařízením a systémem vzdu-
chového vypružení.

Brake system for train units consists of an electro pneumatic brake, 
automatic brake, parking brake and emergency brake. The system 
is also equipped with auxiliary pneumatic circuits, such as collector 
control, sand blasting or cleaning of wheel surfaces, which are in 
contact with the  rail. Pressure control in the  train brake pipe is 
ensured by DAKO panel brake valve. The trains are also equipped 
with an wheel slide protection system to protect the  wheels and 
with an air suspension system.
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Stadler Rail AG
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BRZDOVÝ SYSTÉM 
PRO VOZY METRA 

BRAKE SYSTEM
FOR METRO CARS

Brzdový systém pro vozy metra je modulového provedení a ovládá 
tlak v  hlavním potrubí, elektropneumatickou přímo-činnou brzdu, 
nouzovou brzdu, parkovací pružinovou brzdu a vzduchové vypru-
žení, které zajišťuje konstantní vzdálenost mezi skříní vozidla a pod-
vozkem nezávisle na zatížení. Vozy jsou též vybaveny protismyko-
vým zařízením pro ochranu kol.

The brake system for metro cars is based on a modular system. It 
controls the pressure in the train brake pipe, electro pneumatic brake 
with direct effect, emergency brake, spring parking brake and air 
suspension system, which ensures the constant distance between 
the car bogie and cabin regardless the actual load. The trains are 
also equipped with an wheel slide protection system to protect 
the wheels.
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Siemens AG
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ŽOS Trnava, a. s.
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BRAKE SYSTEM
FOR PASSENGER COACHES

Základem je samočinný brzdový systém DAKO CV1nD doplněný 
o přídavné ústrojí elektropneumatické brzdy, systém řízení elek-
tromagnetické kolejnicové brzdy a systém záchranné brzdy DAKO 
PZ4. Podvozky jsou osazeny brzdovými jednotkami kotoučových 
brzd, třístavovými protismykovými vypouštěcími ventily a snímači 
rychlosti umístěnými na nápravě kolejového vozidla. Osobní vůz je 
vybaven protismykovým zařízením DAKO.

This system is based on an automatic DAKO CV1nD system and 
also comprise an electro pneumatic brake system, control system 
for electromagnetic track brake and DAKO PZ4 emergency brake 
system. The bogies are equipped with disc brake units, three position 
wheel slide protection dump valves and speed sensors installed on 
the train axle. the passenger coach is also equipped with a DAKO 
wheel slide protection system.

BRZDOVÝ SYSTÉM 
PRO OSOBNÍ VOZY
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ŽOS Trnava, a. s.
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BRZDOVÝ SYSTÉM 
PRO LOKOMOTIVY

BRAKE SYSTEM
FOR LOCOMOTIVES

Brzdový systém lokomotivy se sestává ze samočinné pneumatické 
brzdy řízené změnami tlaku v  hlavním potrubí, elektropneumatic-
ké vlakové brzdy, která vysílá řídící brzdicí a  odbrzďovací signály 
do vlakového vedení, dále z elektropneumatické přímočinné brzdy 
a parkovací a doplňkové brzdy. Vlakové brzdy je možné ovládat au-
tomaticky nebo je strojvedoucí ovládá manuálně. Brzdový systém je 
ve většině případů umístěn v kontejneru, což efektivním způsobem 
řeší zástavbu brzdového systému do jednoho bloku. Lokomotiva je 
vybavena protismykovým zařízením DAKO.

The brake system for locomotives consists of an automatic pneumatic 
brake, which is controlled by pressure changes in train brake pipe, 
electro pneumatic train brake, which sends brake application and 
release signals to the  train control centre, a direct acting electro 
pneumatic brake and a parking and an additional brakes. Train 
brakes can be controlled both manually (by the engine driver) or 
automatically. Usually the brake system is installed in one container, 
which allows having all the  system grouped in a single block. 
The  engine is also equipped with a DAKO wheel slide protection 
system.
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e: 
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
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BRZDOVÝ SYSTÉM 
PRO ÚDRŽBOVÉ VOZY

BRAKE SYSTEM
FOR MAINTENANCE CARS

Údržbová železniční vozidla mají specifické nároky a zpravidla vel-
mi nízkou sériovost. Proto se navrhují speciálně podle požadavků 
zákazníka. Vozidla s pohonem jsou vybavena samočinnou tlakovou 
brzdou, přímočinnou brzdou a zajišťovací brzdou – jak pro krátko-
dobé, tak i pro dlouhodobé znehybnění vozidla. Přípojná údržbová 
vozidla mají brzdové vybavení podobné nákladním vozům, často 
doplněné o střadačovou zajišťovací brzdu. Celý systém bývá nezříd-
ka doplněn o další pomocné pneumatické okruhy, které jsou samo-
statně řešeny. 

Maintenance railway vehicles have specific requirements and 
generally very low series production. Therefore, they are designed 
specifically to customer requirements. Driven vehicles are equipped 
with an automatic pressure brake, a direct brake and a parking 
brake – for both short and long-term immobilisation. Connection 
maintenance vehicles have truck-like braking equipment, often 
supplemented with an inverter parking brake. The entire system is 
often supplemented with other auxiliary pneumatic circuits, which 
are separately solved by a system of pneumatic panels.
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Legios Loco a.s.

BRZDOVÝ SYSTÉM 
PRO NÁKLADNÍ VOZY

BRAKE SYSTEM
FOR FREIGHT CARS

Nákladní vůz je vybaven samočinným brzdovým systémem s auto-
matickým brzděním podle hmotnosti nákladu. Tlak v brzdovém vál-
ci, a tím i síla působící na brzdové špalíky jsou přizpůsobeny aktuální 
hmotnosti vozidla. Brzdový systém DAKO splňuje požadavky a pa-
rametry předepsané vyhláškami UIC a TSI.

Freight cars are equipped with an automatic brake system allowing 
automatic brake use based on the  total weight of the  vehicle. 
The pressure in the brake cylinder and the force acting on the brake 
blocks are governed by actual weight of the train. This DAKO brake 
system complies with requirements and specifications of UIC and 
TSI regulations.
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avské opravny a strojírny, s.r.o.
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BRZDOVÝ SYSTÉM 
PRO CISTERNOVÉ VOZY

BRAKE SYSTEM
FOR TANK CARS

Cisterna je vybavena samočinným brzdovým systémem s automa-
tickým brzděním podle hmotnosti nákladu. Podvozková část je osa-
zena integrovanou brzdovou jednotkou špalíkové brzdy. Brzdový 
systém DAKO splňuje požadavky a parametry předepsané vyhláš-
kami UIC a TSI.

The tank car is equipped with an automatic brake system allowing 
automatic application based on the  total weight of the  vehicle. 
The  bogie is equipped with an integrated block brake unit. This 
DAKO brake system complies with requirements and specifications 
of UIC and TSI regulations.
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BRZDOVÝ SYSTÉM 
PRO KONTEJNEROVÉ A KAPSOVÉ VOZY

BRAKE SYSTEM
FOR CONTAINER AND POCKET WAGONS

Komponenty samočinného brzdového systému — rozváděč DAKO 
CV1nD, přídavný ventil dako DS/DSS, popřípadě limitní ventil DAKO 
DLVHL3 — jsou soustředěny na společném nosiči. Tyto nosiče, v pro-
vedení jednoduchém nebo dvojitém, jsou konstrukčně uzpůsobeny 
pro montáž na čelník vozu. Brzdový výkon zajišťují brzdové jednotky 
kotoučové brzdy umístěné v podvozku kapsového vozu.

Components of automatic system — DAKO CV1nD distributor, DAKO 
DS/DSS variable load valve or DAKO DLVHL3 limit valve — are on 
one joint holder. Such holders are simple or double holders and 
they are designed to be mounted on the front of the wagon. Brake 
performance is ensured by the  brake units of the  disc brake units 
located on the bogie of the pocket wagon.
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