TRADICE STROJÍRNY
POD ŽELEZNÝMI HORAMI

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
držíte v rukou knihu, která připomíná dvěstěletou tradici společnosti DAKO-CZ, v současnosti jedné ze tří světově významných výrobců brzdových systémů pro kolejová vozidla. Příběh továrny je zároveň příběhem o vzniku a budování průmyslu
v českých zemích, o schopnostech tuzemských podnikatelů, obchodníků, konstruktérů a dělníků.
O dvousetleté historii společnosti DAKO-CZ píší dále na stránkách publikace povolanější, dovolte mi pouze připomenout
historii moderní. Před rokem 1989 bylo DAKO především podnikem zbrojního průmyslu, který byl z hlediska zakázek ve velmi
komfortní situaci. Většina výrobního programu byla postavena na produkci a údržbě hydrauliky u tisíců tanků a bojových vozidel ve výzbroji u tehdejší Československé lidové armády nebo pro zákazníky z východního bloku či jeho spojenců. Schopnost
obchodovat a bojovat o zakázky v tržním prostředí byla nulová. Když se v 90. letech zcela rozpadly trhy, na kterých bylo DAKO
závislé, byla to největší hrozba pro továrnu od jejího vzniku na počátku 19. století.
Podnik ale přežil, dokázal postupně přeorientovat svůj výrobní program a najít si zákazníky na světovém trhu. Dnes už se
nejedná o zbrojovku, i když schopnost speciální výroby v něm zůstává. Výrobní program je založen na vlastním vývoji a výrobě
brzdových systémů pro metro, tramvaje, železniční osobní a nákladní vozy. To jsou sofistikované výrobky s vysokou přidanou
hodnotou, které symbolizují, na čem český průmysl stojí.
DAKO-CZ je výjimečné i díky tomu, že dokázalo přestát vlastnické změny. Podnik překonal velkou privatizaci, prosperoval
díky obětavosti a poctivosti svých manažerů i v situaci roztříštěné vlastnické struktury a nakonec se začlenil do českého průmyslového holdingu, který se dnes jmenuje CZECHOSLOVAK GROUP. Dnes se jedná o společnost v rukou českých a slovenských akcionářů. Na tomto místě si dovolím jmenovitě vyzdvihnout obrovské zásluhy dlouholetého zaměstnance, manažera,
posléze i generálního ředitele společnosti Milana Poláka. Má významný osobní podíl na tom, že podnik v 90. letech přežil, dostal se tam, kde je dnes, a zůstal v českých, respektive v československých rukou. Do dvousetleté historie firmy se tak zapsal
zlatým písmem.
Do společnosti naše skupina, dnešní CZECHOSLOVAK GROUP, majetkově vstoupila v roce 2007. Byli jsme si vědomi, že to
je jedna z nejvýznamnějších průmyslových společností v Pardubickém kraji s dlouholetou tradicí. Zároveň jsme byli přesvědčeni, že má růstový potenciál. To se potvrzuje: Dnes DAKO-CZ zaměstnává o 250 pracovníků víc než v době našeho příchodu,
investuje do svého rozvoje a tomu odpovídá i postupný nárůst tržeb a zakázek. Výrobní program firmy představuje jeden ze tří
pilířů skupiny, kterými jsou speciální výroba, automobilový průmysl a železniční průmysl, kam se řadí i DAKO-CZ.
Jakékoliv podnikání potřebuje ke svému úspěchu kromě schopných lidí i štěstí. Přeji tedy společnosti hodně štěstí, aby
bylo možné napsat podobnou pamětní publikaci i za dalších sto či dvě stě let.
Jaroslav Strnad, spolumajitel
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STOPAMI PŘÍTOMNOSTI

Milý čtenáři,
přijmi, prosím, tuto knížku jako záznam pamětí tradice společnosti DAKO-CZ a jako připomenutí, že podstatou každého
vývoje, tedy i historie společnosti DAKO-CZ, je nezadržitelná proměna ve všech aspektech. Změnami obsahu podnikatelské
činnosti a vývojem technologií počínaje, organizací správy a stylem podnikové kultury konče. Vědomé poznání pestrého spektra stálých proměn je pro podnik jedinečnou zkušeností a tvoří jeho nadčasovou identitu, která mu dává sílu a jistotu dalšího
harmonického rozkvětu, jako princip života sám.
Při psaní historie to ale bývá jako ve hře na tichou poštu. Historikové zpravidla vyprávějí příběhy o tom, co vyčetli ze zachovalých písemných či obrazových dokumentů. Ty jim však dávají jen nepatrný zlomek informací o dané události nebo souvislostech, a badatelé tak svými osobními interpretacemi leckdy kreslí různorodé obrazy o tom, co se skutečně stalo.
Podobně je to i s mým pohledem na minulost podniku na úpatí Železných hor. Publikace je výsledkem upřímné snahy zachytit alespoň střípek z nekonečně širokého proudu života. Vyprávění někoho překvapí, druhého nechá chladným, jiný může
v něčem nesouhlasit. Tím spíš, když události mladšího data má čtenář ještě uloženy v paměti. Co svědek, to jiné vnímání, tudíž
i jiná vzpomínka, jiné hodnocení... Historie společnosti DAKO-CZ je úzce svázána s děním v Třemošnici, proto nešlo opomenout
důležité společenské souvislosti.
Koneckonců, daný obraz historie v konsekvenci odráží minulost v ostrém kontrastu k dnešku, abychom si uvědomili nenávratnost, protože jediné na čem záleží, je přítomnost jako nekonečný sled okamžiků utvářejících budoucnost.
Zeno Čižmář

Poděkování
patří všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke vzniku této publikace, ať již svým osobním sdělením nebo poskytnutím
podkladových materiálů. Děkuji dceři Josefa Daňka paní Aleně Rabenseifnerové, synovi Josefa Bartoše panu Petru Bartošovi,
a všem pamětníkům z řad bývalých zaměstnanců podniku, jmenovitě paní Marii Hamsové, paní Drahoslavě Linhartové, panu Jaroslavu Novotnému, panu Josefu Rebcovi, panu Jaroslavu Rychnovskému, panu Miloslavu Vítkovi a panu Jaroslavu Žatečkovi.
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V KRAJINĚ ŽELEZNÝCH HOR

Pověst o lichnické panně
Na úpatí hřebene Železných hor nad Třemošnicí se vypíná zřícenina hradu Lichnice a pohled na vyhlídku Dívčí kámen může zavdat myšlence o hříčce osudu. Pověst o hradní panně Miladě a jejím nápadníkovi jako by se stala
zárodkem brzdařské tradice továrny DAKO-CZ. Aneb s trochou nadsázky
řečeno, použití brzdy, respektive protismykového principu, vyřešilo ústřední
zápletku pověsti. Úkol, se kterým krutá panna Milada posílala své nápadníky na jistou smrt, byl totiž překonán právě technickým důvtipem jednoho
z nich. Aby se dokázal se svým koněm třikrát otočit na ostrohu hladké skály,
neuklouznout a nezřítit se do Lovětínské rokle, osázel podkovy svého koně
diamanty.
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Před dvěma sty lety
Nedaleko hradu Lichnice
protíná výběžek Železných hor
Zlatý potok a vytváří Hedvikovské údolí, které směřuje do města Třemošnice, kde roku 1816
byly položeny základy a započata tradice dnešní společnosti DAKO-CZ. V malé osadě se
zámkem a pár chalupami klapal mlýn a vařilo se pivo. Osada
i celé původní ronovské panství
patřily až do roku 1801 šlechtickému rodu Caretto de Millesimo,
který vymřel bez následníků.
Poslední příslušník rodu zřídil
nadaci pro zchudlé šlechtice
a odkázal jim panství darem.
Před dvěma sty lety přišel
Josef Zvěřina s ideou založit si
vlastní železárnu v lichnickém
podhradí, a tím se od samého
počátku stal nedílnou součástí
historie společnosti DAKO-CZ.

Třemošnice na mapě z doby kolem roku 1824
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SÁGA ZVĚŘINOVÝCH (1816–1824)

ným odhodláním pokračoval na cestě
za svým podnikatelským snem. Po návratu z války se oženil s Annou, která
pocházela z vlivné rodiny bohatého
pražského obchodníka, a věnem tak
získal cenný kapitál do vlastní vysněné
železárny.
Na vlastní pěst do Železných hor
Číst o něco jasněji v životě Josefa Zvěřiny můžeme až
od roku 1815. Zdá se, že opustil svůj záměr zřídit hutnický
podnik na zdechovickém
panství a vybral si nedaleké ronovské panství. Pojmenování Železné hory
mu již samo o sobě signalizovalo záruku vydatného zdroje rudy, proto se do těchto končin
vypravil, aby zde našel
nejlepší místo pro založení své továrny. Vybral si
Hedvikovské údolí a louku
u říčky Doubravy pod vesnicí Pařížov pár kilometrů na jih
od Třemošnice. Jasně věděl,
že obě místa jsou tou správnou
volbou, proto se s žádostí zřídit
v Hedvikovském údolí vysokou pec
a u Pařížova hamry obrátil na pražské
zemské gubernium, aby mu na hutnickou činnost vystavilo patřičné povolení. Při vyřizování jeho žádosti ale
nastal problém. Josef Zvěřina neměl
urozený původ, s čímž se úředníci
zřejmě ještě nesetkali. Provozování
obdobných průmyslových podniků
setrvávalo v režii šlechty nebo církve,
což bylo nepsanou normou. Pražská
kancelář zastávala názor, že nárok
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O jeho podnikatelských aktivitách kolem těžby se však archivní písemnosti
nezachovaly. V roce 1813 povýšil nad
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Průkopník průmyslové revoluce
v Čechách
Josef Zvěřina se podle zápisu
v matriční knize ronovské farnosti narodil 5. února roku 1775, nejspíš přímo
v Ronově. Nelze s určitostí říct, zda
byl české nebo německé národnosti. Při křtu bylo uvedeno
druhé křestní jméno Jan, ale
jeho příjmení bylo zapsáno jako Zwierzina, což
se dochovalo i v jiných
dokumentech z pozdějších let. Z archivních listin vyplývá, že
se rodina odstěhovala do jižních Čech,
kde se Zvěřinův otec
na panství Český Rudolec stal vedoucím
hospodářským úředníkem a současně zde
působil jako huťmistr nedaleké železárny
Františkov u Suchdola
nad Lužnicí.
Mladý Zvěřina sbíral
zkušenosti i v dalších hutnických podnicích, ponejvíc
v železárnách Řádu německých rytířů v Ludvíkově na Bruntálsku a pak si začal budovat kariéru v pozici inspektora rudných dolů
na tachovském panství knížete Windischgrätze. V roce 1810 pobýval poblíž Jindřichova Hradce, aby hraběnce Trauttmansdorfové pomohl zahájit
provoz její železárny Terezínov. Sám
se o rok později vrhl do samostatného
podnikání, jelikož získal povolení těžit
železnou rudu nedaleko svého rodiště
na zdechovickém panství u Přelouče.
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své obchodní zájmy službu vlasti –
Českému království. Dobrovolně se přihlásil do domobranecké armády, která
jako součást spojeneckých vojsk protinapoleonské koalice na česko-saském
pomezí bojovala s francouzským nepřítelem. Válečnou vřavu přežil a s pev-
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Železárna v Hedvikovském údolí na mapě z doby kolem roku 1824
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Úryvek z listiny, kterou dvorská komora ve Vídni koncem roku 1815 podpořila vznik hedvikovské železárny.

na podnikání mohou mít jen aristokraté, a Zvěřinovým požadavkem se proto odmítla dále zabývat. Gubernium
17. srpna 1815 vydalo jen rozhodnutí,
v němž vzneslo řadu námitek proti
zřízení Zvěřinova podniku, a hlavně
argumentovalo tím, že by se v čáslavském kraji nebezpečně zvýšila těžba
dřeva. Neústupný Zvěřina se proti zamítavému stanovisku úředníků odvolal do císařské Vídně k dvorské kance-

láři. Její úřední aparát při posuzování
Zvěřinovy žádosti postupoval velmi
důkladně. Námitky pražské kanceláře
smetl ze stolu. Řadou protiargumentů podpořil vznik železárny a vyzdvihl její ekonomický přínos v dosud jen
lesnaté krajině. S přesvědčivým zdůvodněním vydala Vídeň 9. listopadu
1815 v podstatě příkaz pro pražské
gubernium, aby Zvěřinův záměr hedvikovské železárny povolili.

Památného prvního srpna roku 1816
Josef Zvěřina si byl vyřízením
schválení svého projektu natolik jistý,
že nečekal na úřední souhlas, koncem
léta roku 1815 pronajal pozemky pro
stavbu hamru u Pařížova a nakoupil
stavební materiál.
Památného prvního srpna roku
1816 Josef Zvěřina uzavřel se správou
ronovského velkostatku čili s nadací hraběte Coretta smlouvu, kterou
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do dědičného nájmu získal pozemek
né budově neboli rudárně, kde se suv Hedvikovském údolí. Originál listiny
rovina před vsazením do pece drtila
se nezachoval, ale z pozdějšího opia čistila.
su víme, že v „třemošnickém Mezihoří
Štafeta bratrů
pod Plazem“ býval jen les a pastvina,
zvaná Za ovčínem. Na pozemku o rozHedvikovský podnik se zrodil
loze asi 3,5 hektaru za roční nájemné
z dluhu, pro který byl majitel již v září
54 zlatých začal se stavbou železárny.
roku 1815 povolán před vrchnostenský
Novou dominantou Hedvikovského
soud v Ronově. Dluh činil víc než tisíc
údolí se stala asi dvacetimetrová silueta věžové šachty vysoké pece, která se
nad okolní pustou krajinou tyčila jako
maják. Pec zvládala vyrábět až dvě
tuny surového železa a litiny za týden. Hamry dal postavit Josef
Zvěřina pod Pařížovem, kde
se kovaly větší kusy železných výrobků.
V Hedvikově tavili
rudu ve vysokých pecích, prokládali ji vrstvami vápence a dřevěného uhlí, které
se vyrábělo ve třech
milířích v sousedství. Dmýchací měchy vysoké pece,
stoupy na drcení
rudy, kladivo hamru
a další mechanismy
uvádělo do pohybu
vodní kolo, které roztáčel Zlatý potok. Obsah železa v rudě dosahoval asi jen třetinu její
váhy. Železná ruda se až
Zv
ěř
do roku 1840 dobývala povrin
ov
chově z jam v nedalekém okolí
ýc
hs
mě
u Kraskova, do roku 1863 se těžine k
la ve štole nedaleké Bučiny a poblíž
Lichnice se kutalo v příznačně pojmenované osadě Rudov až do roku 1870.
Surovina se posléze dovážela z hnědelových dolů v okolí Heřmanova
zlatých za nezaplacené nájemné poMěstce, nejvíce pak ze Zbyslavského
zemků u Pařížova. A Zvěřinovy dluhy
kopce a Krkaňce. V pozdějších letech
rostly. V lednu 1816 byl nucen dát tři
se materiál vozil dokonce až z Doldoly u Zdechovic do zástavy a požádal
ních Kralovic u Zruče nad Sázavou.
soud v Kutné Hoře o vystavení směnHromady rudy se pak kupily v dřevěky na tři tisíce zlatých pro Salomona
ud
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Kornfelda z Golčova Jeníkova. Během
dalších tří měsíců podepsal směnky
v úhrnu za více než třináct tisíc zlatých, které potřeboval k dokončení.
Železárna nakonec zahájila provoz, ale
dluhová zátěž už v následujícím roce
donutila Josefa Zvěřinu celý podnik
prodat za čtyřiadvacet tisíc zlatých
bratrovi Václavovi, šichtmistrovi v železárně Dolní Bolíkov.
Josef Zvěřina v Hedvikově zůstal
v pozici technického vedoucího. Bydlel s rodinou v nedalekém Ronově nad
Doubravou na náměstí v domě s číslem 15. Z torza archivních listin vyplývá skutečnost, že s ekonomikou
bratři zápolili i nadále. Také Václav Zvěřina si musel nechat vystavit směnky na provoz. Pět
tisíc zlatých si půjčil od otce
a založila ho i švagrová.
Nevalné výsledky hospodaření přivedly Václava
Zvěřinu k rozhodnutí svěřit kormidlo podnikatelsky
schopnějšímu
bratrovi.
Od října 1819 Josef Zvěřina zastával funkci ředitele. Po smrti manželky se
podruhé oženil a vzal si
Františku Otýlii Kopečnou,
dceru pivovarníka v Polné.
V roce 1823 se bratr Václav
rozhodl hedvikovskou železárnu prodat. Josef Zvěřina se
svým nabytým i vyženěným kapitálem proto opustil kraj pod Železnými horami.
Neopustil ale svoji profesi a započal novou a úspěšnou éru podnikání
v Hlubočkách u Olomouce, a dal tak
vzniknout známé značce MORA. Pronajal si pozemky i s dolem Panny Marie Pomocné v kopci Krávný, kde začal
stavět vysokou pec. V roce 1824 založil železárny a hutě v osadě, kterou
pojmenoval Mariánské Údolí (Marienthal).
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PANSTVÍ SVOBODŮ (1824–1890)

Od Martina k Františkovi
Nový majitel železárny Martin Svoboda přišel do Hedvikova v roce 1824
v plném rozpuku průmyslové revoluce
v Čechách. Ostřílený hutník nasbíral
nejprve zkušenosti v železárně Františkov (kde začínali pod dohledem svého
otce i bratři Zvěřinovi) a pak v pronajaté železárně ve Včelničce na Táborsku.
Martin Svoboda svoji hedvikovskou firmu brzy předal synovi, ale syn Václav
roku 1837 zemřel a vedení se ujal jeho
bratr František. V roce 1843 železárna
v Hedvikově včetně dvou hamrů pod
Pařížovem zaměstnávala 112 pracovníků a patřila k padesátce železáren, které byly v té době v Čechách v provozu.

Podnik za časů Václava Svobody
Po smrti Františka Svobody v roce
1855 podnik zdědili na polovic jeho
žena Anna a synovec Václav Svoboda.
Pod jejich taktovkou nastaly v železárně velké změny. Na místě původních již
dosluhujících dřevěných provozů postupně vyrostly zděné budovy s prostornými kancelářemi, nová kovárna
a byty pro zaměstnance. Železárna se
tak stala svébytnou osadou s názvem
Hedvikov.
Asi dvě třetiny vytaveného železa se zkujňovaly v hamrech, zbytek
se zpracovával ve slévárně, na místní
poměry velmi kvalitní litinu, která se
nemusela ani dál přetavovat. Podnik

vyráběl hlavně hrubou litinu, ze které
slévači lili například plotny ke kamnům, žehličky, zábradlí, mříže, hřbitovní pomníky i další drobné věci na objednávku.
Letitý problém hedvikovské huti,
která trpěla nedostatkem vody, se
za Václava Svobody vyřešil vybudováním malého rybníčku na Zlatém potoce

Kde se vzal název Hedvikov?
Zakladatelé železáren mívali ve zvyku dávat jména svým
podnikům zpravidla podle jmen
manželek. Patrně se ale zažité
pravidlo na Hedvikov nevztahuje, neboť se toto pojmenování
údolí objevilo už dříve v 18. století. Jméno se traduje z lidové
slovesnosti podle jedné markytánky, která se tu skrývala,
protože byla protestantského
vyznání – helvítské víry. Mezi lidmi se oblíbené rebelce přezdívalo Helvítka. Ještě na počátku
20. století se psal název s dlouhou samohláskou – Hedvíkov,
ale říkalo se i Hedvičín.

Pohled na Hedvikov směrem k Třemošnici
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zárny, náležela mu také funkce ponocného a troubením oznamoval půlnoc
všem osadníkům. S přehledem zastal
i agendu drobného prodeje výrobků
železárny. Podle vzpomínek pamětníků: „Stačil mu k evidenci zboží kus křídy a tabule ve správní budově. A než
v Třemošnici vznikla škola, nezištně
ve svém domě vyučoval děti základům
toho, co sám v železárně mistrně ovládal, tedy počtům a psaní.“
Železárna za zenitem
Na začátku šedesátých let 19. století se začaly naplňovat obavy úředníků, kteří kdysi vzniku železárny bránili. Okolní lesy od té doby skutečně
natolik prořídly, že dodávky dřevěného uhlí z tamních milířů pro vysokou
pec železárny přestávaly stačit. Postavila se nová a menší pec – kuplovna,
kde se již topilo dražším uhlím. Přesto
výkonnost podniku ani tak nenaplňovala potřebné kvantum. Hutní výroba
v menších železárnách dosáhla v českých zemích svého technologického zenitu a postupně je z trhu začaly
vytlačovat vyspělejší a mnohem větší
továrny, kterým nebylo možné konkurovat. Začátek pomalého úpadku
podniku na Zlatém potoce měl na svědomí i stoupající nezaměstnanost. Už
za vedení Václava Svobody údajně
v Hedvikově pracovala asi jen čtvrtina
hned za Hedvikovem. Železárna do té
doby totiž musela za vodu, na níž byla
výroba zcela závislá, draze platit mlynáři Navrátilovi. Každá hodina vypouštěné vody z mlýnské nádrže pro roztočení vodního kola hamru a rozhýbání
měchů vysoké pece stála 15 krejcarů.
Díky zřízenému rybníčku závod získal
dostatečnou zásobu vody. V té době
byl jeden z hamrů na Doubravce pod
Pařížovem zrušen.
Václav Svoboda se narodil přímo
v železárně Dolní Bolíkov v roce 1828.
Podle svědectví pamětníků: „Byl malý,

korpulentní, ve všem správný
a všeobecně vážený a jak se říkalo – první osobností na horách
a pán Hedvikova.“ Není důvod nevěřit, že byl natolik schopný, že dokázal
celý podnik řídit sám. Osobně vyplácel i mzdu svým zaměstnancům z pokladny, kterou ukrýval ve svém bytě
ve správní budově pod podlahou.
Ve správě podniku mu napomáhal
spolehlivý účetní Kačer, který v kontrastu pracovní specializace dnešní
doby byl člověk mnoha profesí. Zastoupil občas nočního strážce žele-
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zaměstnanců, než tomu bylo za dob
jeho strýce Františka.
Hedvikovská železárna zaměstnávala i ženy, které ručně třídily a čistily
rudu. Většina zaměstnanců byla z Třemošnice a z vesnice Počátky. Cesta
údolím Zlatého potoka byla pro rozmary počasí často neschůdná, a tak
lidé z Počátek raději cestou domů šplhali prudkou lesní strání po dřevěných
schůdkách v místech, kudy dnes vede
turistická trasa.

Od formanů k povětrné dráze
Každý týden v hedvikovském skladu nastalo rušno, jelikož se nakládaly
dva vozy směřující do Vídně, kde měl Václav Svoboda jeden ze svých obchodních skladů. Do každého vozu se vešly necelé dvě tuny zboží. Cestou se
na vůz naložily ještě například lopaty a rýče z hamru pod Pařížovem a přes
Vilémov se pokračovalo do Golčova Jeníkova. Odtud pak formani směřovali
po císařské silnici na Havlíčkův Brod, aby po týdenní štaci nakonec dorazili
do centra monarchie. Po rozblácených cestách na podzim a zjara zvládlo
čtyřspřeží utáhnout jen polovinu nákladu.
Nazpět z Vídně pak přiváželi formani jako surovinu železný šrot. Tak
to fungovalo až do chvíle, než Golčův Jeníkov se světem spojila železnice.
A když v roce 1882 dorazil z Čáslavi do Závratce u Třemošnice první vlak,
zrychlilo se tempo hospodářského rytmu poklidného života kraje pod Lichnicí. Rakouská společnost místních drah vybudovala železniční trať hlavně kvůli
zdejším cukrovarům ve Žlebech, ve Vrdech, v Hostačově, v Močovících a pro
lom v Prachovicích. Trať měla původně vést Hedvikovským údolím po pravém břehu Zlatého potoka a kolem železárny až do Kraskova. Její trasa byla
vykolíkována, a mlynář Navrátil dokonce kvůli ní vykácel i část svého lesa.
Proti stavbě se ale postavil třemošnický starosta i majitelé Hedvikova. Konečnou stanicí trati se proto stal Závratec. Berlova vápenka si ale dopravu
vápence z okolí Prachovic chtěla ulehčit a navrhla postavit nákladní lanovou
dráhu až do Vápenného Podola. Nápad se ujal. Rakouská společnost místních drah v polovině května roku 1882 slavnostně spustila drátovku neboli
povětrnou dráhu.

Konec jedné éry
Náhlá smrt zastihla Václava Svobodu na obchodní cestě do Vídně
v roce 1870 a jeho nenadálý odchod
znamenal konec poměrně stabilního
chodu firmy. Železárnu na polovinu
zdědila manželka a jejich šest dospělých dětí. Druhá půlka po zesnulé tetě
Anně zůstala dál v rukou devíti dědiců. Vedení huti se chopila vdova spolu
s vedoucím úředníkem panem Simonem. A jak šel čas, tak se jednotlivé
podíly spolumajitelů prodávaly, dělily,
nebo opět spojovaly. Řízení železárny
se čím dál víc ztrácelo v roztříštěnosti
mnoha osobních zájmů a preferencí.
Z podniku se bralo víc, než se vydělalo, o investicích ani nemluvě.
Obchody vázly, výroba stagnovala
a dluhy narůstaly. Den před Štědrým
večerem roku 1887 se třetina majetku
železárny z exekučního příkazu dražila. Mezi těmi, kteří v huti měli své pohledávky, je uplatňoval i třemošnický
starosta a mlynář v jedné osobě, který huti léta dodával řezivo ze své pily.
Úředně si vymohl, aby mohl podnik řídit a získat zpět dlužnou částku. Když
se mu to po čase podařilo, v podstatě
již v bezvládné železárně, chopil se iniciativy slévač Václav Kváč, bratr vdovy
po Františku Svobodovi. Spolu se slévačem Františkem Kutilem z Třemošnice a i s ostatními spolupracovníky se
snažil udržet výrobu v Hedvikově alespoň v malé míře.
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V proudu transformace železářské výroby v Čechách
Na úpadku železárny se čím dál tím víc podepisoval vnější ekonomický vliv. Ten na konci 60. a počátku 70. let zapříčinil revoluční proměny v technologiích hutní a železářské výroby, a zejména v procesu koncentrace firem, který vedl
ke zrodu moderních podniků. S jejich ekonomickou rentabilitou a s výrobky vysoké kvality provoz v Hedvikově už nestačil držet krok. Z původních více než čtyřiceti vysokých pecí, které v Čechách na počátku 70. let ještě vyráběly, zůstala
o dvacet let později v provozu méně než polovina.

Původní obytné budovy železárny s kancelářemi z poloviny 19. století
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Vyhledávaný cíl výletníků
Krása přírodních scenérií Železných hor přitahovala pozornost široké veřejnosti a v druhé polovině 19. století se záliba jezdit z měst do přírody na výlety obzvlášť rozšířila. Od roku 1882 cestu za romantikou Železných hor usnadňovala
právě dokončená železnice. Výletníci z Čáslavi či Kutné Hory mohli vlakem přijet až pod Lichnici do Závratce. Přijížděli
sem jednotlivci i celé skupiny nejrůznějších spolků a sdružení. Turistickou základnou pitoreskní krajiny, pomyslné brány Železných hor, se rýsovala právě hedvikovská železárna. Jejím středem vedla cesta Hedvikovským údolím a podél
Zlatého potoka mířila dál do nitra Železných hor. Přímo v huti se dalo pronajmout ubytování, nebo se jen občerstvit.
Železárna totiž pro své zaměstnance i výletníky vozila pivo z panského pivovaru v Třemošnici a chladila ho ve skalním
sklepě na levém břehu Zlatého potoka. Romantickou kulisu Hedvikovského údolí a Zlatého potoka dotvářela jedinečná
příroda se svojí pohádkově dramatickou skalní scenérií a na počátku 19. století se těmto místům dostalo příznačného
pojmenování – Peklo.
„Hedvikov zažíval i časté návštěvy Sokolů, pro něž byly dokonce až z Prahy vypravovány zvláštní vlaky. S účastníky slavností přijížděly i celé kapely, střídajíc jedna druhou, vyhrávaly do pohody na těchto setkáních pod širým nebem
na louce u železárny. A protože paní Simonová, choť vedoucího úředníka železárny, byla též náruživá členka pražského
Sokola, míval Hedvikov k Sokolům o to blíž. Účastníky slavností vítala paní Simonová svými projevy z improvizované,
girlandami zdobené tribuny. Na znamení konání sokolských sletů v Hedvikově zavlál vždy na skále, vypínající se nad železárnou na levé straně údolí, sokolský prapor. A od té doby se této skále začalo říkat Sokolka. Mezi davy, které do údolí
Zlatého potoka přijížděly, bývaly též školní výlety. Děti se na pódiu předváděly ve svých uměleckých vystoupeních a díky
majitelům železárny i třemošnickým rodinám si tu užívaly svoje radovánky. Čekal zde na ně košatý strom, jehož větve
byly ověšeny nejrůznějšími dárky, a každý, kdo si troufl a dokázal šplhat, si z lákavých trofejí mohl jednu vybrat. Jiní se
zas pokoušeli výskoky uškubnout ze stromu na nitích visící laskominy. Pohoštění párky s chlebem a máslem, kávou a pečivem bývalo u dlouhých stolů, kde se děti koláči prokousávaly ke zlaťákům, které tu a tam zapečené v nich byly ukryty.
I marcipánu a různého cukroví bývala hojnost,“ ze vzpomínek slečny Vilemíny Svobodové z roku 1942.

Nejstarší hostinec v Třemošnici byl postaven v jejím středu u hlavní cesty
a od roku 1882 patřil rodině Rokosových. Asi v roce 1904 vyhořel při taneční
zábavě. Vdova Rokosová s deseti dětmi zůstala nezaopatřená. Za vydatné
pomoci příbuzenstva a dobrých přátel hostinec znovu vystavěla, ba dokonce
o patro rozšířila. Až do roku 1946 v jeho prostorném sále hráli divadlo
třemošničtí ochotníci.
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Pohled na Hedvikov cestou od Třemošnice
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V RODINNÉM KLANU STRÁNECKÝCH (1890–1921)

Pražský vítr
V roce 1890 železárnu koupil Jan
Stránecký, padesátiletý inženýr z Prahy. Prvního prosince téhož roku podal na okresní hejtmanství v Čáslavi
žádost o vydání živnostenského listu s odůvodněním: „Chci provozovati slévárnu železa a výrobu kovaného
železa, ale zatím v míře nejmenší, poněvadž nevím, jak obchod půjde a v jakém rozsahu jej lze provozovati, když
se více let v železárně nepracovalo.“
Správcem jeho železárny se v polovině roku 1891 stal Jaroslav Vondráček,
bratr jeho manželky. Podnik na Zlatém
potoce znovu ožil pracovním elánem.
Už sem ale nepřijížděly vozy s železnou rudou, nýbrž se tavil ušlechtilejší
železný polotovar a také železný šrot

anebo odpad. Z okolních lesů zmizel
dým milířů a nadobro i dřevěné uhlí
z tavicích pecí. Hamry pod Pařížovem
prošly rekonstrukcí. Jejich ohromné
kovadliny, poháněné třemi vodními
koly, formovaly ty největší kusy zboží jako například nápravy vozů. Řeka
Doubravka roztáčela i mohutné kolo
pískovcové brusky.
Epizoda pod značkou Řivnáč
Uběhly jen čtyři roky a Jan Stránecký pronajal železárnu panu Řivnáčovi. Zámožný a zkušený podnikatel
z Prahy se pustil do vyrábění mosazného zboží a kamen. Najal si nové
dělníky, zvýšil mzdy, ale očekávaný
zisk ne a ne přijít. Produkty byly velmi kvalitní, ale výrobní náklady příliš

Nabídka železárny v novinovém inzerátu z roku 1880

vysoké. Po dvou letech pronájmu slévárny vypověděl smlouvu, propustil
nabrané pracovníky a v roce 1898 se
pak vrátil s manželkou zpět do Prahy.
Pod značkou J. Řivnáč proslavil závod
výrobou litinových kamen, do kterých
se ještě za druhé světové války přikládalo v obou třídách třemošnické školy
i v učitelském bytě.
Kompanie s Miroslavem a spol.
Železárna opět osiřela. Aby nebyla po dobu hledání nového nájemce
vydána napospas chátrání, rozhodl se
majitel Jan Stránecký, že bude znovu
podnikat, tentokrát spolu s pražským
synovcem JUDr. Miroslavem Stráneckým. V dubnu 1900 pak kutnohorský
soud zaregistroval společnost s názvem Stránecký a Wunder. Jejími společníky se kromě majitele, jeho ženy
Vlasty a synovce Miroslava stal i podnikatel Josef Wunder z pražských Vinohrad. Firma začala s výrobou armatur pro parní kotle a s komponenty pro
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Záplavy v Hedvikově
Klid nádherné přírody Hedvikovského údolí leckdy ukázal i svůj protipól. První zmínka o povodni se
dochovala z roku 1891, kdy se vylil Zlatý potok z koryta a zaplavil i Hedvikov: „Protrhla se hráz Pekelského
rybníka. Stromy se v proudu hnaly jako dřívka a balvany jako stoly velké brala voda a házela je jinam.
Mostek v železárně se proměnil v hráz, napříč se valila voda dál ze široka strhávajíc oba břehy potoka.
Sebrala i most na cestě do Třemošnice, kde bylo tolik vody, že by se dalo jezdit na loďce.“ Další velkou
povodeň zažil Hedvikov v roce 1908. Ani provedené
úpravy koryta Zlatého potoka v roce 1913 nezabránily škodám ještě ničivější povodně. Nezřízený živel
odnesl celou budovu skladu i s kanceláří a s bytem
mistra. Voda také podemlela dům, v němž bydlela
příbuzná inženýra Jana Stráneckého, která z něj stačila naštěstí utéct. „Musela v noci s malým synkem
prchnout, brodíc se po pás potokem, hledaje útočiště
ve svahu nad Hedvikovem,“ tak situaci vylíčil pamětník ve svých zápiscích.
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Plány hedvikovské železárny z roku 1901

Půdorys železárny z roku 1901
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ti dějin Hedvikova se ztrácí i odpověď
na otázku – kdy, kde a jak se majitel
slévárny, advokát Miroslav Stránecký
setkal s novým společníkem, kterým
se stal Jan Purkyně. Dne 17. ledna 1903
spolu zaregistrovali novou společnost
s názvem Stránecký a Purkyně. Ve slévárně s 28 zaměstnanci se začalo znovu pracovat. Provozní technologie

železárny byly zastaralé, řadu let se
do modernizace takřka neinvestovalo
a rentabilita výroby byla čím dál tím
nižší. To byl hlavní důvod, proč se majitelé v roce 1907 rozhodli celý podnik
zavřít. Dělníci z Hedvikovského údolí
odešli a ztichlá slévárna opět čekala
na nového majitele.

cukrovarské, lihovarské a pivovarské
aparáty. Zabývala se rovněž instalací transmisí, pump a vodovodů. Pokračovala i nadále s výrobou kamen
(tzv. regulačně úsporných s cirkulací). Do jejího širokého podnikatelského spektra patřila i výroba a instalace
parních systémů pro ústřední vytápění. Jako tradiční slévárna ještě nabízela
jak běžné produkty z litiny, k nimž patřily i klozetové mísy určené především
pro pražské činžovní domy, tak i odlitky z mosazi a jiných kovů. Společnost
také zřídila v Praze prodejní vzorový
sklad slévárny.
Naděje jménem Purkyně
V únoru roku 1902 nejen společník
Josef Wunder, ale i původní majitel Jan
Stránecký s manželkou podnik z neznámých důvodů opustili. V propadliš-
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Jan Purkyně
Jan Purkyně, syn slavného malíře Karla Purkyně a vnuk
ještě proslulejšího fyziologa
Jana Evangelisty Purkyně, nešel
ve šlépějích otce ani dědy, protože ho přitahovala technika.
Po
absolvování
České
techniky v Praze získal cenné
zkušenosti v zahraničí, zejména v Německu, v Holandsku
a ve Švýcarsku. Proslavil se jako
přední expert v oboru hygienických instalací.
Za přispění Spolku českých
architektů a inženýrů absolvoval
v roce 1892 velkou studijní cestu po USA, kde studoval nové
technologie ústředního topení
a větrání.
Po návratu z Ameriky se stal
vrchním inženýrem První českomoravské továrny na stroje
v Praze a poté přesídlil do Hedvikova jako společník Miroslava
Stráneckého.

Inzerát na jeden z nejznámějších výrobků železárny
z roku 1897
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Hedvikovská správní budova s číslem popisným
35 byla domovem jak obou rodin Stráneckých, tak
i manželů Purkyňových.

Situace železáren v Čechách
Na přelomu 19. a 20. století
tempo koncentrace železářské
výroby ještě zesílilo. Malé hutě
postupně zanikaly. Výroba se
přesunula do velkých a nesrovnatelně lépe vybavených moderních podniků s mnohem vyšší kapacitou výroby, než jakou
mohla zastat hedvikovská železárna. V roce 1905 bylo v Čechách evidováno už jen dvanáct
železáren včetně Hedvikova.

Železárna koncem 19. století odlila okna kostela
v nedalekém Míčově.

Společenský život v Hedvikově
Aktivním společenským životem žily rodiny Stráneckých a Purkyňových
dle dochovaných zápisků: „Čilé kontakty v Hedvikově rozvíjela i manželka
Jana Purkyně, paní Eliška, známá to pozdější poslankyně parlamentu a jedna
z prvních bojovnic za sociální práva o ochranu žen v Českých zemích. Mnohdy si přijížděl užívat rozkošného Hedvikova také bratr továrníka profesor Cyril Purkyně, botanik po slavném dědečkovi. Svou vášeň k přírodě sdílel též
na lehátku před železárnou, když se zde, spolu se svým bratrem, často oddávali slunečním koupelím. A není divu, že tato zvláštní aktivita budila v Hedvikově zaslouženou pozornost místních obyvatel i procházejících výletníků.“
Veřejná cesta tenkrát procházela přes potok středem továrního areálu.
Za časů Stráneckých se kouzlo obrazu přírody Hedvikovského údolí stalo ještě silnějším. Okolí obytných budov železárny ozdobila parková úprava
a směrem k Třemošnici na ni navazoval rozsáhlý ovocný sad a pole.

Starosti slečny Vlasty
Devátého prosince roku 1909
opuštěnou hedvikovskou slévárnu získala v aukci slečna Vlasta Stránecká,
sestra předešlého vlastníka. Hned zjara zažádala o živnostenské povolení
provozovat „po továrnicku slévání komerčního železného zboží.“ S vlastní
výrobou začala až po nutných opravách železárny poničené povodní
z roku 1908. K řízení provozu si nová
majitelka vybrala hospodáře svého čekanického statku. Rozhodnutí nebylo
nejšťastnější volbou, neboť nepřineslo slévárně očekávanou prosperitu.
Pravděpodobně neznalost prostředí a problematiky v tom sehrála svou
roli. Mladá slečna si chtěla užívat bezstarostného života, ráda se projížděla
po okolí v luxusní dvoukolové bryčce,
ale placení účtů v továrně vázlo. Na řízení železárny ve vlastní režii v roce
1912 rezignovala a celý podnik pronajala.
Časté střídání nájemců z posledních let jakoby se už stalo pravidlem.
První zájemce Karel Kutil vydržel pouhý rok. Druhým nájemcem se stal pan
Vít z Chrudimi a i on po dvou letech
hospodaření v Hedvikově zanechal.

Slévárna za první světové války
a krátce po ní
Slévárnu v předchozích letech
provázelo časté střídání provozovatelů a bludný kruh s vleklou krizí umocnila první světová válka. Třemošnice se
o začátku války dozvěděla 26. července roku 1914 v 11 hodin právě ve chvíli,
kdy se tu konala svatoanenská pouť.
Strach a nejistota vystřídaly radostnou atmosféru svátečního průvodu
obyvatel.
Všichni muži ve věku 18–50 let
museli narukovat do armády. V Třemošnici jich zůstalo poskrovnu a mezi
nimi i čtyři vysloužilí slévači, včetně
bývalého nájemce Kutila. Čtyřem novým nájemcům předala v roce 1915
Vlasta Stránecká klíče, aby zkusili své
štěstí. Každý z nich vložil do provozu
pouhých 5 zlatých. Ovšem zahájení
svého podnikání oslavili hudbou a sudem piva. A u zlatého moku podnikání i skončilo. Jeden ze společníků
si účtoval ze svých obchodních cest
nejen cestovní náklady, ale i svoji útratu za pivo v hostincích. Marnotratnost
dokázala společníky rozhádat mezi sebou natolik, že jejich podnikání v Hedvikově nadobro přestalo.
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Třemošnici začaly sužovat důsledky
první
světové války a hospodářské
Třemošnice společenským centrem
konsekvence celé monarchie. HedMladá krev pražských podnikatelů začala v Hedvikově pulzovat na povikovský podnik musel plnit příkazy
čátku 20. století. Do Třemošnice s nimi dorazily i nové společenské manýry
státní vojenské mašinerie. Do železárprávě nastupující moderní průmyslové doby. Dynamická Třemošnice uvítany přišli oficíři a zabavili vše potřebla a rychle přijala novou společenskou zábavu. Na zahradě hostince paní
né pro výrobu zbraní, hlavně zásoby
Rokosové se roku 1902 začaly koulet kuželky, volný čas si členové hráčského
kovů. Starost o pronájem chátrající
klubu krátili čtením a zřídili si i knihovnu. Vášnivý čtenář pan Klement, správželezárny vyřešila majitelka prodejem
ce lihovaru, se ujal role knihovníka a pečoval o sbírku asi s pěti sty svazky.
v roce 1917 a novými držiteli se stali inSpolek hedvikovských dělníků také založil vlastní
ženýr Duda a inženýr Stelčovský, kteří
knihovnu čítající kolem stovky knih.
v kraji prováděli regulaci koryta ZlatéRozvíjející se fenomén turistiky přiho potoka.
lákal do malebné přírody Železných
Opuštěnou slévárnu od nich
hor mnoho návštěvníků. Třemošv říjnu 1918 odkoupil za 30 tinice nabízela výletníkům letní
síc korun Josef Čech, mlynář
byty a ubytování poskytovalo
z Valů u Přelouče, pravděi nedaleké lázeňské letovispodobně z důvodu výhodko Vápenný Podol.
né investice, neboť ješTřemošnickou kratě po roce továrna zela
jinu do svých děl proprázdnotou.
mítla řada významných
Chátrající
podnik
literátů a výstižně ji zaod mlynáře za 60 tisíc
chytili i zástupci malířkorun koupila třemošské elity jako napřínická rodačka Marie
klad Antonín Chitussi,
Hamáčková, manželka
Karel Liebscher nebo
lékaře v Doksanech.
Jindřich Prucha.
Za společníka si majiV roce 1903 žilo
telka vybrala účetního
v Třemošnici 714 obydoksanského cukrovavatel a většina z nich
ru Františka Čápa, který
se věnovala zemědělse společně s její rodiství. Hedvikovská želenou přestěhoval do Hedzárna zaměstnávala 28
vikova. Koupili pár koní
pracovníků. Pro vytvoření
a začali z okolí svážet staré
úplnějšího dobového obrasporáky
jako výrobní surovizu lze použít i statistických
ol
t
nu. Podnikatelská nezkušenost
.s
údajů z třemošnického propa20
a
rostoucí
dluhy donutily vlastníu
tk
gačního adresáře: V Třemošnici
čá
o
ky
v
roce
1921
ukončit provoz.
p
šil jeden krejčí, maso boural jeden
e na
c
i
n
š
T ř e mo
řezník, zákusky pekly dvě cukrářky, jeden kupec prodával smíšené zboží, malý
krámek měly dvě hokynářky i jedna prodejkyně
cukrovinek a jižního ovoce. Byl zde jeden obchodník s dobytkem a jedna obchodnice s drůbeží, vejci a máslem. Nalévalo se ve dvou hospodách U Rokosů a U Víšků od tří výrobců lihovin.
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Příznivci múzy Thálie
Vliv pražského kulturního prostředí se skrze hedvikovské majitele a jejich rodiny přenesl i na Třemošnici. Zrodila se zde
skupina divadelních nadšenců a v roce 1903 v hostinci Josefa Víška herci předvedli úspěšnou premiéru. Roku 1919 se duší
divadelního spolku stala Marie Hamáčková, spolumajitelka továrny. Marie alias Mary byla pro ochotníky tím pravým dobrodiním, neboť byla štědrou mecenáškou a financovala například pódium U Víšků. Na divadelních prknech s Mary sdílel nadšení
i František Čáp, její hedvikovský společník. Milovníkům divadelní múzy se dostávalo i dobrého ohlasu: „Herci z širokého sociálního spektra odkládali na jevišti své občanské role a nové na sebe brali zemědělci, dělníci z Hedvikova, živnostníci, přednosta
stanice, velkostatkář, třemošnický učitel, choť místního lékaře, choť hedvikovského továrníka i jeho síly kancelářské.“ V roce
1923 se v hostinci U Víšků rozhodlo třiadvacet členů založit si vlastní divadlo. Nově vzniklému Dělnickému dramatickému
spolku zůstala domovská prkna hostince za podpory majitelky a nadšené ochotnice Marie Víškové. Ostatní herci pod záštitou
hasičů začali zkoušet a hrát v hostinci U Rokosů. V září roku 1931 se tento divadelní soubor stal samostatným spolkem. Oba
soubory pro Třemošnici pořádaly každoročně minimálně šest představení. Na rozvoji místního ochotnického dění měla velký
vliv pražská herečka Míla Páčová, která se často účastnila i se svými pražskými kolegy třemošnických her. V létě roku 1939
se oba divadelní soubory spojily v jedno těleso pod názvem Dramatický a hudební spolek ochotníků. Spolek také pravidelně
pořádal mikulášské i silvestrovské zábavy a taneční koncerty o letních sobotách.

Kresba V Pekle nad Hedvikovem
od Karla Liebschnera z roku 1893

Starobylý hostinec na kraji Třemošnice sloužil jako centrum odpočinku i zábavy dělníků z Hedvikova. Na konci
19. století ho koupil Josef Víšek a pronajímal v něm hostům pokoje. Hostinský Víšek tu pekl i lázeňské
zákusky, kterými zásoboval několik lázeňských míst. V sálu hostince divadelní ochotníci na prknech provizorně
rozložených na pivních sudech sehráli v roce 1903 historicky první divadelní představení v Třemošnici.
Ve stejném sále se o pár let později poprvé rozzářilo i filmové plátno. V roce 1950 si sedm pokojů hostince
pronajala továrna jako zaměstnanecké byty. O tři roky později se zde přestalo čepovat pivo a Kovolis plánoval
v hostinci zřídit klubovnu závodních odborů. Jeho sál nakonec sloužil cvičencům tělovýchovné jednoty Spartak
Hedvikov až do roku 1960.

Společnost výletníků v zahradní restauraci U Rokosů
kolem roku 1900
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PODNIK JOSEFA BARTOŠE (1921–1945)

částek pro systémy parního vytápění
vagonů a jejich plynového osvětlení.
Na ministerstvu se začalo řešit

rt
oš

Jan Roháček, vrchní inspektor ČSD
V nejvýznamnější etapě historie
podniku – Strojírna Josefa Bartoše
– nelze opomenout muže, který stál
za vznikem firmy. Jan Roháček, přední
železniční odborník a vrchní inspektor Československých státních
drah, sehrál v založení a formování strojírny v Hedvikově nesporně klíčovou roli.
Na jeho popud se tradiční hedvikovská slévárna
přeměnila ve strojírenský podnik, v němž
započala
historicky
první výroba železničních brzd.
Po první světové válce na troskách
ekonomiky
bývalé
monarchie
se v nástupnických
státech začala vytvářet nová struktura výrobních a obchodních
vztahů. Stejná zákonitost se projevila ve strojírenském průmyslu pro
železniční dopravu. Československé státní dráhy se ani
po válce neobešly bez servisu
vozového parku, který zahrnoval
široké spektrum dodávek náhradních
dílů.
Z pravomoci vrchního inspektora
a odborníka skvělé reputace rozhodoval o podobných otázkách na Ministerstvu železnic Jan Roháček, který dal podnět svému synovci Josefu
Bartošovi, aby realizoval zakázky pro
ČSD. V roce 1919 Josef Bartoš zřídil
v Praze-Košířích dílnu na výrobu sou-
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nové a velké téma – brzdy železničních
vagonů. Po první světové válce v Československu a v ostatních průmyslově vyspělých zemích Evropy vrcholily
snahy o zavedení jednotného brzdového systému na železnicích v mezinárodním provozu.

a

Josef Bartoš v Hedvikově náhodou
osudu
V červnu roku 1921 trávil Jan Roháček dovolenou na letním bytě v Třemošnici, kde se seznámil se spolumajitelkou slévárny Marií Hamáčkovou.
Její starosti o zadlužený podnik na pokraji krachu vyřešil duchaplně. Vybídl svého synovce Josefa Bartoše,
majitele pražské strojírenské
dílny, aby rozšířil své podnikání a slévárnu koupil. Netrvalo ani dva měsíce a obchod
mezi spolumajiteli a novým
kupcem byl uzavřen. Josef
Bartoš zaplatil za hedvikovský podnik 293 tisíc
korun a za 15 tisíc odkoupil od správy ronovského
statku i původní tříhektarový pozemek, který byl
v pronájmu od roku 1816.
Dne 1. září roku 1921
Josef Bartoš převzal oficiálně do svých rukou hedvikovský podnik, kde pracovalo asi dvanáct dělníků včetně
učňů. Do správy převzal také
slévárnu, kde pokračovala výroba tradiční litiny do roku 1924, kdy
splynula s Bartošovou strojírnou.
S jasnou vizí strojní výroby se začalo s přestavbou. Na podzim roku 1921
dal Josef Bartoš zbourat 85 let starou
dominantu údolí a místo původní vysoké pece zde začal vyrůstat nový objekt
strojírny – soustružna. Zřídil k ní strojovnu s parním strojem a generátorem elektřiny pro pohon všech strojů
i osvětlení strojírny. Soustružnu vytápěla přebytečná pára. Vystavěl novou
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Josef Bartoš
Většina obrazu života Josefa Bartoše se ztratila v neúprosném zapomnění. Narodil
se v roce 1893 v Třešti u Jihlavy stejně jako jeho sestřenice
Zdenka Roháčková, se kterou se
oženil. Manželka ho následovala
na podnikatelské štaci do Košíř
i do Hedvikova. Po znárodnění
továrny v roce 1945 Josef Bartoš
neztratil podnikatelského ducha
a v Kutné Hoře si otevřel malou
strojírenskou firmu. Za komunistického režimu o firmu po třech
letech přišel a jako nežádoucí
kapitalista musel odejít pracovat do betonárky ve Veselí nad
Lužnicí, kde se podruhé oženil
a zůstal do konce svých dní. Zemřel v roce 1969.

Rodinná fotografie z druhé poloviny 30. let zachycuje sedícího Jana Roháčka, nad kterým stojí jeho synovec
Josef Bartoš. Po Roháčkově levici sedí jeho manželka a po pravici jeho dcera, Bartošova manželka. Muž v horní
řadě úplně vlevo je ing. Miroslav Roháček, pozdější prokurista Bartošovy firmy.

skladištní budovu a kovárnu. Na vodní
kolo zbyla jen vzpomínka.
Během roku 1922 se do Hedvikova
z Košíř přestěhovala veškerá produkce
pestré škály součástek parního topení
a plynového osvětlení pro železniční
vagony a koncem roku zde asi třicet
dělníků zahájilo výrobní program. Vzápětí továrna získala i zakázky na výrobu součástí vlakových brzd sacího
typu. Odlévaly se především brzdové
válce a práce bylo od počátku tolik, že
bylo nutné pracovat i v noci.

Zaměstnanci slévárny s Josefem Bartošem (nad cedulí) v roce 1922
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Z historie železničních brzd
Až do 70. let 19. století se vlaky brzdily výhradně z jednotlivých
vozů. Drážní personál za pomoci
otáčecí kliky brzdil vlak z brzdařské
budky na konci každého vagonu.
Samočinnou tlakovou brzdu vynalezl George Westinghouse roku 1869
ve Spojených státech amerických,
kde byl i roku 1877 vynalezen systém jednoduché sací brzdy, který
byl ale záhy nahrazen bezpečnější samočinnou sací brzdou. S rozvojem železniční dopravy se vlaky
stávaly čím dál delšími a rychlejšími,
a s tím přirozeně sílila i dynamika jejich pohybu. Mnohdy docházelo ke kombinaci vozů s různými brzdovými systémy na jedné vlakové soupravě. Proto
nezbytnost zavedení jednotné brzdy a dokonalejšího systému bylo naléhavé téma, zejména v mezinárodní železniční
dopravě.
V Evropě se poprvé otázka brzd začala řešit v roce 1886 ve Švýcarsku na konferenci evropských železničních správ.
Teprve až na třetí konferenci v Bernu v roce 1907 podepsalo čtrnáct států úmluvu o technické jednotnosti v železniční
dopravě. Představitelé se dohodli na zavedení jednotné průběžné brzdy v Evropě v mezinárodní dopravě. Na základě
tohoto usnesení a proběhlých porovnávacích zkoušek sacích brzd a tlakových brzd se v roce 1909 v Bernu sešla mezinárodní komise, aby definovala 25 nutných podmínek pro brzdy nákladních vlaků. Rakousko-uherské ministerstvo železnic
v roce 1912 nejprve podle stanovených kritérií zaregistrovalo tlakovou brzdu systému Westinghouse a o pět let později
brzdu firmy Knorr.
Po první světové válce Versaillská mírová smlouva z června roku 1919 uložila Německu a poraženým státům povinnost vybavit železniční vozy kompatibilním brzdovým systémem, který vítězné mocnosti plánovaly jednotně na svých
železnicích zavést.
Na úkolu zavedení jednotného typu brzdy, aby se v Evropě usnadnil mezinárodní železniční provoz, začalo pracovat
i Československo. V květnu 1919 Ministerstvo železnic zřídilo Výbor pro jednotnou brzdu nákladních vlaků ČSD. Předsedou výboru se stal Jan Roháček.
V roce 1922 vznikla Mezinárodní železniční unie (UIC) sdružující železniční správy většiny evropských zemí. Hlavním tématem první schůze byla otázka jednotné průběžné brzdy pro nákladní vlaky. Účastníkům byl rozeslán dotazník
s žádostí o vyjádření se k technickým podmínkám vlakových brzd, přijatých na bernské konferenci v roce 1909. Unie
potřebovala zjistit, zda je brzdný efekt dostačující, nebo je potřeba ho rozšířit požadavkem, aby tlak zdrží na kola (čili
brzdových špalíků) byl u naložených vozů větší než u prázdných. Požadavek byl podle očekávání přijat.
Na říjnovém zasedání UIC v Paříži v roce 1923 delegáti odsouhlasili nezavádět v Evropě brzdu jen jednoho výrobce a stanovili pouze nutná kritéria. Klíčovým rozhodnutím se stala podmínka použití výlučně tlakových brzd. Uplatnění
čtyřikrát méně účinné technologie sací brzdy se z mezinárodní dopravy nadobro vyloučilo. Zkušebními posudky podle
nových kritérií UIC pro mezinárodní dopravu byly schváleny čtyři typy brzd: konstrukce Westinghouse, Kunze-Knorr,
Drolshammer a Božič. Jednotlivé země se mohly samy rozhodnout jaký systém upřednostnit. Československý výbor pro
zavedení jednotné brzdy ale žádné závazné monopolní rozhodnutí nepřijal a čtyři schválené konstrukce zůstaly ve hře
až do roku 1930. V roce 1923 se Jan Roháček na vlastní žádost vzdal funkce předsedy brzdového výboru při ministerstvu
železnic a odešel do důchodu. Přesněji řečeno, za Josefem Bartošem do hedvikovské strojírny.
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Nástup tlakové brzdy
Výroba součástí sací brzdy trvala
v Hedvikově necelé dva roky. V roce
1923 Mezinárodní železniční unie definitivně rozhodla, že pro mezinárodní provoz nákladních i osobních vozů
budou přípustné pouze tlakové brzdy.
Československé státní dráhy začaly
postupně vybavovat vlaky přípustnými brzdami.
Ředitelství železniční správy Praha-Jih zadalo zakázku dodávky dílů
licenčně volných brzdových systémů Westinghouse Bartošově strojírně v roce 1924, která tak jako první
v Československu zahájila výrobu
komponentů. Výhodou byla i nižší cena oproti dovozu z Vídně
nebo Hannoveru.
Zaměstnanci s továrníkem
(s motýlkem) a jeho ženou
v roce 1926

ou

se

První tlakové
brzdy pro
československé
vlaky
Československá železniční správa roku 1925 rozhodla po vzoru většiny
evropských států, že
i u nás se postupně vozy
ti
es
vybaví průběžnou tlakoW
u
vou brzdou amerického sysm
é
t
s
y
tému Westinghouse a i princis
ěč
va d
z
pově
shodnou brzdou německé
o
r
Brzdov ý
konstrukce Kunze-Knorr. Proces
modernizace odstartoval na východním Slovensku a depo
od depa postupoval systemastavena hala, v níž se odlité brzdové
ticky na západ republiky.
komponenty obráběly. Zakázek přivývalo. O rok později se výroba v Hedvikově dokonce zdvojnásobila.
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Převratný rok 1926
Společnost DAKO-CZ
si ve své historii připomíná
rok 1926 jako významný
mezník zrodu dlouholeté tradice vlastní výroby
kompletních
brzdových
systémů.
Spuštění výroby jednotlivých
součástí
tlakových brzd v roce 1923
znamenalo pro slévárnu obrovský nárůst výroby. Přibližně po dvou letech dosáhl Hedvikov ve výrobě jednotlivých
součástí sestavy tlakové výstroje
brzdy již naprostou soběstačnost.
A právě v roce 1926, kdy byl
vylepšený tlakový brzdový systém
Westinghouse uznán subkomisí UIC,
zahájila Bartošova strojírna kompletní
výrobu a dodávky pro Československé
státní dráhy. V tomto převratném roce
se v Hedvikově zrealizovaly dodávky
pro celkem 163 lokomotiv, 42 uhelných
tendrů a 669 osobních či nákladních
vozů.
Kvůli strmému nárůstu výroby
byla zprovozněna nová slévárna a po-
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Katalog Bartošova strojírna, titulní list a ukázky z obsahu – kolem roku 1923

Voda z Pekla
Pekelský rybník zůstal důležitým
zdrojem vody i v modernizované Bartošově strojírně. Vodní kolo nahradila
turbína o výkonu 58 koní, ale byl nutný dostatečný přítok vody. Josef Bartoš si proto v roce 1922 nejprve rybník
od mlynáře pronajal za roční nájemné
800 korun, a po třech letech ho odkoupil za 21 tisíc korun.
Voda se do továrny přiváděla podzemním potrubím podél koryta Zlatého potoku. V roce 1924, kdy se obytný
dům továrny čp. 61 přestavěl na administrativní budovu s dvěma byty, tak
se do kanceláří, bytů a i dílen zavedl
rozvod vody, která se jímala v lese nad
Hedvikovem.
Pro potřeby strojírny Josef Bartoš
v roce 1931 přikoupil i pilu pod rybníkem a její pohon vodním kolem nahradil rovněž turbínou.

Bartošovy zkušební jízdy
Na začátku výroby brzd nebyly
k dispozici žádné zkušební technologie, které by simulovaly reálný provoz

brzdových systémů, jako je tomu dnes.
Nezbývalo než vyrobit ověřovací sérii
a vyzkoušet ji za běžného provozu.
Jak budou v praxi konstrukčně vyvíjené brzdové systémy fungovat, Josef
Bartoš testoval osobně.
Správu ředitelství drah Praha-Jih
požádal v roce 1927 o povolení, aby
mohl jednou týdně na železniční trase
Čáslav–Praha a přímo z kabiny lokomotivy strojvůdce ověřit funkčnost svých
vyráběných brzd. V žádosti uvedl, že
by testoval vlaky vybavené jeho kompresory, brzdovými šoupátky, spouštěči a regulátory tlaku i ostatními díly
brzd. Získané poznatky by pak využil
nejen pro svoji práci, ale i při jednáních
o tlakových brzdách se správami výtopen a dílen, které se o vozy vybavené
jeho brzdami staraly.
Napsal: „Žadatel by samozřejmě
dbal toho, aby na stroji nepřekážel
a strojvůdce ani topiče nezdržoval. Podepsal by prohlášení, že vykoná jízdu
zcela na vlastní zodpovědnost a uhradí veškeré vzniklé škody ze zavinění.
Vlakvedoucímu i strojvůdci by se prokázal příslušným povolením a roční jízdenkou s vlastní fotografií.“ Povolení
na zkušební jízdy od ředitelství obdržel.
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Brzdový rozvaděč typu Westinghouse, vyráběný Josefem Bartošem v Hedvikově od roku 1926

Již ve dvacátých letech minulého století měly odbory v Bartošově strojírně silnou pozici. Každým rokem se uzavírala kolektivní smlouva a určovala se zejména výše minimální
mzdy pro jednotlivé profese. Do projednávání se zapojoval závodní výbor Svazu kovodělníku v ČSR i jeho pražské ústředí. Pracovní doba byla 48 hodin týdně a nárok
na dovolenou 8 dnů.

O tovární poště
Listovní služby Hedvikovu poskytovala poštovna v Třemošnici, která
zásilky odevzdávala i vyzvedávala ve vlakové stanici v Závratci. Zbytečně
dlouhé doručování se týkalo v průměru asi dvaceti zásilek denně. Josef Bartoš chtěl eliminovat jednodenní prodlevu v doručování, proto v říjnu 1922
požádal poštovní úřad o svolení, aby mohl posílat i vyzvedávat své zásilky
přímo z nádraží v Závratci. Obdržel však negativní vyjádření. Rozhodl se
proto zařídit si poštovnu přímo v továrně. Vznik poštovny
v Bartošově strojírně se datuje k 1. 1. 1925 a jeho manželka
Zdenka se stala oficiální poštmistrovou, podřízenou přímo
poštovnímu úřadu v Čáslavi.
Doručování se stalo svižnějším, zásilky přicházely
z nádraží kolem jedenácté
hodiny a ve tři se odvážela
pošta zpět. Poštovna v továrně sloužila svému účelu
až do roku 1962.

Haló, haló… Strojírna Josefa
Bartoše
Stále větší nutnost rychlé
komunikace vedla k zřizování
telefonních stanic. V létě roku
1923 si Berlova vápenka v Závratci dala zavést telefonní vedení. Prozíravý Bartoš nechal
telefonní vedení prodloužit až
do údolí za jednorázovou investici 11 tisíc korun a roční poplatek 800 korun. Roční poplatek
za telefon byl v té době jeden
průměrný měsíční plat. V roce
1924 mohla spojovatelka ronovské pošty spojit se světem i Bartošovu tovární kancelář.
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Elektrické pračky a mandly
Na jaře roku 1930 Bartošova strojírna převzala od pražské firmy výhradní výrobu patentovaných praček
značky Astra s elektrickým pohonem.
Podle smlouvy jich měla pražská firma
ročně prodat nejméně 500 kusů. Bartošova strojírna si za každou vyrobenou pračku podle typu účtovala 1600
nebo 2400 korun. Prodejní cena byla
samozřejmě vyšší, ale odpovídala luxusní povaze zboží, neboť Astry byly
jedny z prvních elektrických praček,
které si razily cestu do českých domácností. Smlouva se týkala i výroby
a prodeje doplňkových ručních mandlů. Tato výroba se v Hedvikově zastavila s koncem druhé světové války.

Značka Bartošovy strojírny na hedvikovských výrobcích
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Brzdový rozvaděč systému Božič na jednom z mála dodnes zachovaných vagonů
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Počátky marketingu
Ještě když Jan Roháček
s Josefem Bartošem zamýšleli
v Hedvikově výrobu Božičovy
brzdy, tak se zasadili o patřičnou propagaci mezi odbornou
veřejností v Československu.
V březnu 1928 znovu pozvali
do Prahy Dobrivoje Božiče, kde
uspořádali informativní přednášku. Její obsah vyšel tiskem
na náklady hedvikovské strojírny jako zvláštní příloha časopisu Strojnický obzor. Díky
tamní inzerci si o samostatný výtisk odborného článku o Božičově
brzdě mohl do Hedvikova kdokoli napsat a zdarma mu
byl zaslán výtisk.
Hedvikovská Poštovna tak odeslala stovky zásilek
adresovaných zájemcům z široké
železniční obce:
od vlakvedoucích
po výpravčí, přes
strojvůdce, dílenské
mistry až k profesorům vysokých škol.
Bartoš svoji nabídku
výroby Božičovy brzdy
tímto způsobem rozeslal
zd
Br
i všem tehdejším výrobcům
železničních vozidel – Ringhofferovi na Smíchov, do Královopolské strojírny v Brně,
do Studénky, do České Lípy
i do Škodovky v Plzni.
ov
ý

Příběh s Božičovou brzdou
Celý příběh se začal psát v roce 1923, kdy UIC stanovila pro mezinárodní
vlakovou dopravu v Evropě tlakovou brzdu, ale s konkrétním typem nechala
státům naprostou volnost výběru. Jan Roháček liberální stanovisko uvítal.
Byl sice již v penzi, ale dění kolem otázky vlakových brzd bedlivě sledoval.
Ve skrytém zápase a otázce, která brzda ovládne naše železnice, měl
vyhlédnutého favorita. Hned v roce 1923 pozval srbského inženýra Dobrivoje
Božiče do Prahy, aby představil konstrukci stejnojmenné brzdy zástupcům
ČSD. Božičova brzda byla podle Roháčkova přesvědčení nejlepším brzdovým systémem, schopným obstát po všech technických i bezpečnostních stránkách a být přínosem
pro železnice.
Brzda srbského konstrukéra
se od všech mezinárodně povolených systémů odlišovala
unikátním ventilem, kterým
ostatní typy brzd nebyly
vůbec vybaveny.
Vrchní inspektor Josef Roháček, uznávaný
expert v brzdařském
sektoru, získal pro svůj
záměr Josefa Bartoše
a plánovali ho zrealizovat v praxi. Po prvních
mezinárodních zkouškách, kde se Božičova
brzda osvědčila, napsal Jan Roháček hned
v červnu 1927 inženýru
Božičovi do Bělehradu
dopis. Nabídl mu, že by se
Bartošova strojírna ujala výroby jeho brzdy a zároveň by
zprostředkovala nákup výrobní licence pro ČSD. Jan Roháček
a Josef Bartoš podepsali se srbským
konstruktérem o podmínkách spolupráce dohodu.
Dobrivoj Božič ji ale nedodržel, a koncem roku
1928 smlouvu na licenční výrobu své brzdy tajně podepsal se Škodovými
závody v Plzni. U nich si pak Československé státní dráhy brzdové systémy
objednávaly. Aby se předešlo soudní dohře, a jako kompenzace za vzniklou
újmu, bylo Bartošově strojírně nabídnuto stát se subdodavatelem částí Božičovy brzdy.
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Světový unikát
S tlakovým litím neželezných kovů
se v Bartošově strojírně začalo po zakoupení patentu unikátní technologie
za jeden milion korun od pražské firmy
ing. Josefa Poláka. Ve slévárenském
oboru představovala nová, rychlá a zároveň levná technologie radikální zvrat.
Do areálu továrny přibyla hala pro
speciální lití širokého spektra tvarů, které klasickým způsobem nebylo
možné odlévat. V první polovině roku
1931 nová tlaková slévárna – stříkárna
spustila provoz, tehdy na československé podmínky ojedinělého rozsahu.
S výbavou čtyř pecí a s dvěma hydraulickými pumpami se do ocelových
forem tlačil kov pod tlakem 100 až 120
atmosfér. Mosaz a slitiny zinku se odlévaly nejdříve na strojích se studenou
komorou firmy Polák, a později i na lisech Bühler s teplou komorou. Počátky tlakového lití provázela řada potíží,
vyplývajících z naprosté nezkušenosti
s novou technologií. Teprve až v roce
1933 se provoz zaběhl a zautomatizoval tak, že se výroba stala plně efektivní a rentabilní. V roce 1935 si továrna
vyrobila dva tlakové licí stroje vlastní
konstrukce.
Od roku 1934 vznikaly v Hedvikově první odlitky z hliníku a jeho slitin.
Sortiment tlakových odlitků byl velmi
široký: od spojek hasičských hadic,
nejrůznějších kování včetně uzávěrů
kapot aut značky Praga, přes drobné
odlitky pro elektrotechniku, až po nejnáročnější odlitky těles fotoaparátů
a triedrů.

Dne 29. srpna roku 1929, necelé dva měsíce před krachem na newyorské burze, kdy hedvikovský podnik zažíval
konjunkturu, dělníci oznámili majiteli své požadavky na zvýšení mezd. Josef Bartoš jejich požadavky nepřijal,
proto 6. září 75 dělníků (necelá polovina) přerušilo práci. Po osmi dnech stávky majitel ustoupil a mzdy zvýšil
v průměru o necelých sedm procent, ale pod jednou podmínkou – přestat kouřit na pracovišti. V celé továrně
začal platit všeobecný zákaz kouření a byla to jediná stávka, kterou kdy Hedvikov zažil.
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Slévárenští dělníci pracovali v dnes jen těžko představitelných podmínkách. Na úmorné horko a ovzduší zamořené dusivými výpary plynů z koksových i naftových pecí doplatili mnozí dělníci
svým zdravím i životem. V roce 1969 byly v Hedvikově už pece elektrické. Navíc provozní haly měly vyšší stropy i nové ventilace, a kvalita pracovního prostředí se výrazně zlepšila.
Předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bývaly ve srovnání s dneškem minimální, ba téměř žádné. Na lehkou váhu se bralo i sociální pojištění, které si například
v roce 1934 platila asi desetina všech zaměstnanců Bartošova podniku, ačkoli bylo povinné od roku 1924.

Tovární kolorit
Příroda okolí Hedvikova nepřestávala lákat návštěvníky a turistický ruch zde jen kvetl. V roce 1930 v Třemošnici vznikl odbor Klubu československých turistů. Klub získal sympatie i podporu nejen továrníka Bartoše, který se stal členem
jeho výboru, ale i dalších zaměstnanců továrny a z hlavního účetního byl rázem pokladník klubu. S podporou továrny
klub označil cesty v okolí turistickými značkami a orientačními tabulkami. V roce 1933 továrna vyrobila jedenáct betonových laviček, a pro komfort výletníků je rozmístila podél cest v údolí. Vášnivý zahrádkář Bartoš pečoval nejen o svou
vyhlášenou tovární zahrádku, ale zasloužil se i o parkovou úpravu okolí.
Péči o životní prostředí té doby zachytila třemošnická kronikářka: „Málo vsí je tak kulturních a čistě úpravných jako
Třemošnice. Mnoho zásluhy o zdejší pokrok a dbalost o pořádek má továrna v Hedvikově, možnost výdělku v ní a péče
pana továrníka Bartoše, který hodně věnuje na zvelebení a ozdobu přírodními krásami bohatého kraje… Moderní továrna,
je upravená tak, že každý, kdo ji poprvé uvidí, hádá spíš na nějaké sanatorium než na továrnu.“
V roce 1939 navštívil kraj a Třemošnici pražský primátor dr. Klapka a pogratuloval starostovi, že je správcem jedné
z nejlépe upravených obcí, co kdy zhlédl.

Pohled od správní budovy směrem k Třemošnici

Součástí tovární zahrady vedle správní budovy bývala prastará lípa. V roce 1946
ustoupila stavbě nové haly.

Hedvikovská strojírnu koncem 30. let

Třemošnice ve 30. letech
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V běhu třicátých let
Československou ekonomiku zasáhly důsledky světové hospodářské
krize. Bartošova továrna byla oproti jiným podnikům v dobré kondici.
Na místě původní slévárny se v oploceném areálu dokončila výstavba nového skladiště. Celý podnik byl totiž
na úřední příkaz oplocen, veřejná cesta se tak ze středu tovární zóny posunula až za hranici pozemku, na levý
břeh potoka.
Na počátku třicátých let se strmý
růst hedvikovské výroby brzd zpomalil.
Firma Novák a Jahn v Adamově začala
od roku 1927 nejen s licenční výrobou
nového konkurenčního brzdového systému konstruktérů Kunzeho a Knorra,
ale začala chrlit i brzdy typu Westinghouse, které už vyráběl Hedvikov.
Vize exkluzivní licenční výroby
Božičovy brzdy se Bartošovi nadobro rozplynula a kompenzační výrobní program částí brzd pro Škodovku
způsoboval velké výkyvy od samého počátku kooperace. Není známo,
do kdy a v jakém množství se v Hedvikově součásti brzd pro plzeňské závody (respektive pro ČSD) vyráběly,

neboť se žádné písemné doklady nezachovaly.Počátkem ledna 1931 musel
být pro nedostatek zakázek dvaceti
dělníkům ze zámečnické dílny a jedenácti slévačům přerušen pracovní po-

Strojvůdcovské
ovládání brzdy,
ventil brzdiče
typu Škoda NO,
na jehož výrobě
se hedvikovská
strojírna ve třicátých
letech podílela

měr na několik měsíců. V následujících
dvou letech pro pokles objednávek se
musela zkrátit pracovní doba ze 48
hodin na 40 hodin týdně. V roce 1935
se ale zaměstnanost zvýšila a zakázky vzrostly natolik, že dělníci podali
dokonce trestní oznámení z důvodu
překračování pracovní doby. Okresnímu úřadu v Čáslavi majitel pak musel
vzniklou situaci vysvětlovat.

Na podnět továrníka Bartoše a za jeho finanční podpory se v Třemošnici vybudovalo obecní koupaliště.
„Veřejnosti se otevřelo 16. července roku 1939 a o týden později si jej při oficiální návštěvě Třemošnice
a Bartošovy továrny nejen prohlédl, ale se v něm i vykoupal pražský primátor,“ zapsal místní kronikář.
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Roháčkovo mecenášství
Jan Roháček s Josefem
Bartošem založili v roce 1930
nadační fond s počátečním
vkladem 300 tisíc korun, aby
podpořili školu a studenty gymnázia z Telče. Škola každoročně vybrala pět studentů, kterým byla poskytnuta bezúročná
půjčka ve výši dvou tisíc korun,
s odloženým prvním anuitním
splácením, které začalo až s jejich výdělečnou činností. Jan
Roháček, odchovanec telčského gymnázia, zřídil nadaci jako
projev úcty a poděkování řediteli školy, který mu dopomohl
ke vzdělání od samého počátku
jeho studií v roce 1877.

Školní polévka
Aby se v třeskuté zimě roku 1929 třemošnickým dětem trochu přilepšilo,
zorganizovala pro ně škola dobročinnou akci – vaření polévky. Několikatýdenní vaření podpořil nejvíc Josef Bartoš, který osobně věnoval tisíc korun.
Sbírka mezi lidmi v obci vynesla pět set korun, obec poskytla čtyři sta a polovinu toho pak přispěli Bartošovi zaměstnanci ze svého podpůrného fondu. Statkář Vladimír Havelka dodal brambory, hrách, mouku i uhlí. Pro velký
ohlas se akce každoročně opakovala až do vypuknutí války.
Kromě třemošnické školy Josef Bartoš podporoval i Živnostenskou pokračovací školu v Ronově, které každoročně přispíval částkou 700 korun.

Sponzor Třemošnice
Dva roky po založení Bartošovy továrny už třemošnická kronika psala o pozitivním vlivu a přínosu pro obyvatelstvo
i obec. S podnikatelskou prosperitou stoupala i míra zaměstnanosti, obec se rozvíjela pod taktovkou rychlého nárůstu
výstavby. Bartošův podnik přinášel ekonomický profit celé obci.
V roce 1927 nechal Bartoš na náklady firmy zřídit novou válcovanou silnici z Třemošnice do Hedvikova a společně s druhým třemošnickým sponzorem Vladimírem Havelkou, věnovali peníze na rekonstrukci hliněné okresní silnice
od nádraží v Závratci do nedalekých Mladotic. Na její zválcovaný povrch se z důvodu snížení prašnosti použila tehdejší
technická novinka – impregnace roztokem vodního skla. Do série dalších stavebních aktivit v daném roce patřilo i zřízení vůbec prvního chodníku v Třemošnici, který vedl od školy až k závrateckému nádraží. V roce 1929 Bartoš pak ve své
režii za 958 korun vybudoval v areálu třemošnické školy již betonový chodník, aby děti do tříd nenanesly bláto. Hladký
betonový povrch pak v roce 1936 dostala i silnice procházející Třemošnicí.
Když se v roce 1930 znovu projednávalo zavedení elektřiny v obci a založení družstva, které by záměr financovalo,
byl továrník Bartoš zvolen místopředsedou přípravného výboru. A 13. srpna následujícího roku se ve škole v Třemošnici
rozsvítila už první žárovka.

49

Stavebním investorem Třemošnice
Jako schopný manažer se továrník Bartoš uplatnil i při pokládce třemošnické kanalizace. V roce 1933 se nad projektem kanalizace v hodnotě 80 tisíc korun obec usnesla, že strojírna dodá betonové potrubí z hedvikovské štěrkovny
ve výši 20 tisíc korun. Jako správný investor pak osobně na výrobu i pokládku dohlížel. Na stavební práce najímal dočasně nezaměstnané dělníky z důvodu nedostatku práce ve strojírně. Ještě v roce 1933 byl dokončen úsek kanalizace
od školy směrem k Hedvikovu a v následujícím roce se tato ulice, jako první v Třemošnici, vydláždila žulovými kostkami,
které zajistil z lomu u Skutče.
Ale zahájení pokládky kanalizace nemělo pouze hladký průběh. Josef Bartoš doplatil na svůj zájem o věci veřejné.
Společenstvo stavitelů na něj podalo: „trestní oznámení pro nekalou konkurenci, neboť neměl na tuto činnost živnostenské oprávnění.“ Nakonec se vše vysvětlilo ku prospěchu věci a protistrana žalobu stáhla.
S pověřením obce Josef Bartoš začal jednat s architektem Františkem Kalivodou o vyprojektování urbanizačního
plánu Třemošnice. Na schůzi zastupitelstva v roce 1944 pak už jen předložil hotové plány ke schválení. V zájmu obce se
Bartoš angažoval i v lednu 1942 poté, co starosta obce odstoupil. V následných doplňovacích volbách kandidoval na člena obecní rady, jehož funkci v pozdějších letech zastával.

V roce 1925 nechal Josef Bartoš pro své zaměstnance vystavět na kraji obce směrem k Hedvikovu nájemní dům s číslem 88. Nájemníci, anebo spíše nájemnice, vedly
mezi sebou časté rozepře a dům si vysloužil přezdívku Rafanda, která se časem stala oficiálním pojmenováním této části města. Rozvíjející se továrna potřebovala další
zaměstnance, a proto v roce 1932 Bartoš pověřil pražského stavitele Antonína Nesnídala postavit nájemní dům s číslem 125, jemuž se začalo říkat Nová Rafanda nebo
Ministerstvo, pro jeho impozantní velikost. Enormní nárůst zaměstnanců v roce 1936 musela továrna podpořit novými byty, a tak za čtyřicet tisíc korun zakoupila v Třemošnici
nájemní dům číslo 138.

Ve službách vlasti
Rok 1936 přinesl pro Bartošovu
továrnu armádní zakázku. Vyráběly se
kovové části plynových masek, které
se kompletovaly v napajedelské Fatře.
Pro výrobu zorníků masek se v kanceláři hlavního konstruktéra ing. Valeckého zrodil unikátní stroj – šroubořez.
Pro výrobu plynových masek si nově

vyvinutý stroj zakoupila ze strojírny
Jugoslávie.
Technologická vyspělost hedvikovské slévárny byla armádě zárukou
i pro dodávky nejrůznějších součástí munice. Továrna měla velký počet
zakázek, pracovalo se na tři směny.
Po Mnichovské dohodě, kde bylo rozhodnuto, že se Československo proti

hitlerovskému Německu vojensky bránit nebude, se zastavily armádní zakázky i pro Bartošovu strojírnu.
Továrna se od září 1938 do března 1939 vrátila k civilním zakázkám
a za pomoci Exportního ústavu československého i zahraničních přátel, začala také hledat další možnosti na cizích trzích.
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Odlesky života Josefa Bartoše
Činorodá povaha Josefa Bartoše se projevovala nejen pracovním elánem a veřejně prospěšnou činností, ale i formou
aktivního odpočinku. Rád cestoval po různých místech republiky a nadchly ho do módy přicházející automobilové výlety.
Miloval přírodu i hony. Od roku 1935 si od ronovského velkostatku pronajímal asi tisíc hektarů velký revír a od blízkého přítele Vladimíra Havelky si pak pronajal Lovětínský rybník. Na hony a výlovy zval své přátele i obchodní partnery.
Hony v Ronovské oboře a následné opulentní večeře v Havelkově lovecké chatě u Lovětínského rybníka byly meritem
jejich společenských setkání, kde kuchyni velel sám Josef Bartoš, jakožto válečný veterán oficírské kuchyně.
Bartošovi mezi přáteli neřekl nikdo jinak než Pepíček a tvořil jádro místní společenské smetánky, k níž patřil profesor
Krčmář, čáslavský továrník Pavel Pick, primář čáslavské nemocnice Kafůnek, statkář Hostan i přítel Vladimír Havelka a samozřejmě jejich manželky. O kulturní dění se Josef Bartoš velmi zajímal a rád ho i zprostředkovával. K oslavě narozenin
prezidenta Masaryka v roce 1933 sehnal film i projektor a zařídil v sále paní Rokosové promítání pro téměř třetinu obce.

Tovární areál v roce 1942

Kulturní dění
Při sledování filmu Městečko na dlani, který se v létě 1941 natáčel v malebném okolí Třemošnice a v nedalekém Ronově, by dnes málokdo tušil, jak vzdálená byla jeho poetika všední realitě nacistické okupace. Karel Hašler si v něm zahrál
svoji poslední roli, neboť krátce potom byl v Praze gestapem zatčen a v pankrácké věznici umučen. Herci a členové štábu
navštěvovali třemošnickou vilu Krčmářů, kde se s nimi rád scházel i Josef Bartoš.
Vila Krčmářů (první vila postavená v Třemošnici a dnešní sídlo policie) byla společenským centrem obce. Třemošnický rodák Jan Krčmář, vyhlášený profesor práva na Karlově univerzitě a pozdější několikanásobný ministr školství
a národní osvěty, si vzal za manželku Mílu Páčovu, hvězdu Vinohradského a později i Národního divadla. Vila se o prázdninách stávala jejich domovem. Za Krčmářovými jezdila řada osobností z politických a uměleckých sfér. Míla Páčová se
věnovala i malířství a pořádala v třemošnické škole prodejní výstavy nejen svých obrazů, ale i děl svých přátel v čele
s Vítem Skálou. Díla vznikala v plenéru Třemošnice a jejím okolí.
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Válečná mašinerie
V lednu 1939 se Jan Roháček vzdal
funkce prokuristy Bartošovy firmy
ve prospěch Miroslava Roháčka, hlavního inženýra továrny v Hedvikově.
Po obsazení Československa Německem spadala hedvikovská továrna, jakožto klíčový průmyslový podnik,
pod německou okupační správu a výroba přešla do její pravomoci. Technologicky vyspělá výroba byla provázána s tehdy největší německou tlakovou
slévárnou Mahl. Z továrny odebíralo
výrobky celkem 32 firem z Německa
a ze Slovenska.
Válečné zakázky si vyžádaly stavební rozšiřování továrny. V roce 1942
vznikla nová hala, do níž se instaloval
tisícitunový lis a přibyla hala s obráběcími stroji i nové kanceláře. Pro speciální zakázky bylo nově zavedeno
odlévání z elektronu. O rok později se
podnik spolu s brněnskou Zbrojovkou
podílel na výrobě nových kovových forem pro tlakové lití.

Nová tovární hala, postavená v roce 1942

Instalace lisu o síle tisíc tun v roce 1942
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V posledních dvou letech války Bartošova strojírna zaměstnávala na 1500 zaměstnanců. Bylo mezi nimi mnoho
mladých studentů (ročník 1923 a 1924), kterým bylo nuceně přerušeno studium, a museli pracovat pro Hitlerovu
říši. Okupační státní správa v Hedvikově vydala příkaz pracovat na tři směny a spolu se studenty se střídali i lidé
z ustanovených profesí. Pro všechny totálně nasazené byly určeny čtyři dřevěné ubytovny zbudované roku 1943
v Třemošnici, nebo byli z úředního nařízení rozděleni do třemošnických rodin. V prvních poválečných prázdninách
posloužily opuštěné Bartošovy ubytovny k rekreaci dětí. V ubytovnách potom bydleli nově příchozí zaměstnanci,
než jim byl přidělen byt. Koncem 50. let se jedna ubytovna rozebrala, přenesla a zase smontovala, aby vytvořila
za hedvikovskou jídelnou školicí centrum pro nové zaměstnance.

V důsledku válečné výroby se v Hedvikově v letech
1939 a 1940 vyráběly vrtačky VZ 50 s plynulým
převodem vlastní unikátní konstrukce, za níž stál
šéfkonstruktér podniku ing. Valecký a jeho kolega
ing. Nevrkla. Do Německa jich odešlo deset. Později
byla rozpracována série dalších deseti kusů, které
nakonec zůstaly v továrně pro její poválečnou
potřebu.

Hlavním druhem pracovní náplně
továrny se staly součástky střeliva: dna
a pláště dělostřeleckých nábojů, pojistné špičky do protiletadlových střel AZ
38 a zvláštní součástka – Hauptventil,
údajně pro tajně vyvíjené rakety V2.
Patrně jediným výrobkem z civilního
sektoru zůstaly hliníkové spojky hasičských hadic. Vojenská výroba vykázala
zisky za rok 1943 ve výši 3,3 milionů korun, o rok později téměř dvojnásobek
a v roce 1945 takřka 13 milionů.

Za války se v Hedvikově vyráběly vzduchové kompresory typu P německé konstrukce, používané na parních
lokomotivách wehrmachtu. Měsíčně se jich v Hedvikově vyrábělo kolem šedesáti. Bartošova strojírna vyráběla
brzdové přístroje pro lokomotivy od roku 1925 a výroba lokomotivních kompresorů vzduchu pro brzdový systém
odstartovala v roce 1931.
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Nábojnice dělostřeleckých granátů z hedvikovské výroby

Odbojné údolí
Síla komunistické idey, která v Třemošnici zapustila silné kořeny dávno před válkou, měla dosah až do protifašistického odboje za druhé světové války. Tajné aktivity odboje se veřejnosti odhalily vždy jen jako informace o neblahých
důsledcích jejich prozrazení. Němým svědkem odbojových událostí byla i hedvikovská strojírna, kde 20. srpna 1940
gestapo zatklo zaměstnance Kábelu a o dva dny později v 10 hodin ráno i Václava Šmída. Ten naštěstí hned po Kábelově
zatčení spálil všechen kompromitující materiál, takže při domovní prohlídce se už nic nenašlo. Na jaře 1942 pak fašisté
po vězněních v Čechách a Německu Václava Šmída nakonec propustili. Ve vězeňských lágrech měl štěstí, když při nástupech nebyl v rozpočítávání nikdy oním desátým, pro výstrahu exemplárně zastřeleným.
Návrat obou zatčených podpořil v odvaze protifašistického vzdoru jejich hedvikovské kolegy. Dne 4. srpna 1942
dostala okupační správa továrny hlášení o prasklé ocelové formě pro tlakové lití. Němci samozřejmě hned v důvodném podezření ze zjevné sabotáže začali vyslýchat zaměstnance. Naštěstí se vyšetřovatelům ale odbojovou akci prokázat nepodařilo.
Zatímco se o prázdninách roku 1944 Třemošnicí rozléhaly zpěvy s bubínky a píšťalami pochodujících zástupců
Hitlerjugend v bílých podkolenkách, kteří toho času bydleli v běstvinském zámku a do Třemošnice chodívali do kina,
schylovalo se k další odbojové akci, jejíž důsledky byly i pro továrnu tragické. Koncem října se na západ od Lichnice
snesl výsadek ruských parašutistů. Gestapo se o akci dozvědělo a spolu s četnictvem zahájilo v kraji pátrací razii, leč
bez úspěchu. Ale pátrání a vyšetřování neskončilo. Do místního odboje se zapojil i Josef Bartoš s Miroslavem Roháčkem
a obětovali kvůli tomu svoji chatu, kterou zapálili, poněvadž skrývala kompromitující materiály a patrně i zbraně. Josef
Bartoš vyvázl s několika výslechy na gestapu a zachránil ho údajně úskok a předstírání duševní choroby, neboť po výslechu zmateně nasedl místo do svého vozu do auta nacistických pohlavárů a chtěl jim s ním odjet. Neblahý osud ale
zastihl Miroslava Roháčka.
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Miroslav Roháček (v klobouku) mezi dělníky u strojů tlakové slévárny

Továrnu sevřela beznaděj
„Onoho rána 23. ledna roku 1945 byla ještě tma, když se unavení dělníci ploužili špinavým sněhem k továrně. Na kraji
lesa byli náhle přepadáváni kužely ostrých světel kapesních svítilen. Esesáci – Němci. Někdo si odpliv, někdo zasakroval,
ale všichni byli překvapeni a rozrušeni. Esesáci v helmách s automaty prohlíželi pozorně osobní průkazy každého, kdo
šel kolem. A s prvním rozbřeskem dne vzali Němci, vedeni šéfem kolínského gestapa, továrnu útokem. V každé dílně
u dveří stál jeden s puškou, nikdo nikam nesměl. Něco se dělo – ale nikdo jsme nevěděli, co – kdo zase zradil? Do kanceláře ing. Roháčka je vodili, všechny ty, kteří byli v podezření z ilegální činnosti, či z toho, že pomáhali partyzánům…,
na všech stráních kolem dokola se hemžili jako kobylky, stráže byly všude, ba i na skále, která se nad Hedvikovem vypíná,
stál esesák a nejistě se točil sem a tam. Továrním rozhlasem byl dán příkaz, aby každý zůstal na svém místě, kde právě
je. Ten, kdo neuposlechl, nebo neslyšel, byl kopanci esesáků sražen k zemi. Na továrnu zalehla tíseň, provázená děsivým
očekáváním a v srdcích dělníků to bušilo vztekem. Esesáci se rozběhli do dílen a jako dravci vybírali své oběti podle
seznamu, který vypracovalo gestapo. Toho dne byl smutek v Hedvikově větší. Z dílen odvádějí soudruha za soudruhem. Vedou Rychetského, Semeráda, Nováka, Koudelu, Macháčka, Nekvapila a pro soudruha Pauluse, který odpočíval
po noční směně, si došli, vytáhli ho z postele a přivedli ho do závodu k výslechu s ostatními… Všech 17 mužů pak odvezli
do čáslavských cel na otevřeném autě s těžkým kulometem v pohotovosti, kdyby se snad někdo pokusil o útěk. Ale nikdo ani nemohl, jak byl ztýrán. Bylo to hrozné… Z Čáslavi pak nastoupili cestu do koncentračního tábora v Terezíně.“ Tak
s odstupem dvaceti let popsali dění v továrně oběti razie.
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Verše pro Miroslava Roháčka
Večer po výslechu na gestapu byl deportován do Terezína také inženýr Miroslav Roháček. Byl to šok. Nikdo netušil, že spolupracoval s partyzánskou skupinou Mistra Jana Husa a kryl její odbojovou činnost v oblasti
Železných hor. Jako technický ředitel továrny ve službách německé armády
zřejmě spoléhal na přísloví, že pod svícnem bývá největší tma. Skutečnou
tmu ale zažil ve své cele číslo 75, kde po měsíčním vyslýchání 19. února 1945
zemřel. Jména partyzánů neprozradil a nabádal k tomu do poslední chvíle
i ostatní. Zásluhou konfidentů gestapa byli však partyzáni při krvavém zásahu u obce Habry dopadeni. Z hedvikovských zaměstnanců nepřežil mučení
v Terezíně Petr Balý, ostatní se s podroušeným zdravím vrátili zpátky domů.
Na uctění Roháčkovy památky byla na budovu hedvikovské vrátnice umístěna pamětní bronzová deska.
V roce 1945 básník Jiří Zhor složil Miroslavu Roháčkovi na počest verše:
Amerikán, jenž Rusko miloval
A partyzánů štít – za zítřek život dal
Škoda, ach přeškoda, že není zde, by koval
do ocele svobodu, kterou spolupřipravoval…

Vítání Rudé armády v Třemošnici v květnu roku 1945

Konec války
Hned po osvobození se v Třemošnici usadila ruská posádka, aby zajistila
a utřídila válečnou kořist po Němcích
ve skladech Hedvikova.
Továrnu s výrobní kapacitou 50
tun měsíčně předal 12. července 1945
velitel posádky zástupcům revolučního výboru továrny. Tedy soustružníkovi Bohumilu Kříži a hlavnímu účetnímu
Josefu Rošickému. Předsedou dvacetičlenného revolučního výboru v Třemošnici byl zvolen Bedřich Petržílka,
úředník Bartošova podniku.
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V CHAOSU POVÁLEČNÉ PĚTILETKY (1945–1950)

Továrna je naše!
Výroba v Hedvikově se po skončení války rozjela s počtem asi 750 zaměstnanců. Mezi první poptávky patřila objednávka na sto praček Astra
a na 164 brzdových kompresorů pro
lokomotivy do Sovětského svazu.
Pár dní po osvobození se
v Třemošnici ustanovila vyšetřující komise národního
výboru, která začala projednávat stížnosti občanů na domnělá i skutečná provinění v době
okupace. Předmětem
stížností byly ale většinou osobní spory.
Lidový soud v Čáslavi řešil žalobu na dva
úředníky Bartošovy
firmy i absurdní obvinění z kolaborace
podané na továrníka
Bartoše. Nepomohla
mu ani skutečnost, že
závodnímu výboru pře-

dal 3,5 tuny cínu, který v tajné skrýši ukryl před Němci. Revoluční výbor
v Třemošnici zřídil závodní radu, je-

jímž předsedou se stal pan Diviš, člen
sociální demokracie. Na první schůzi,
kde si komunisté ještě nezajistili svůj
vliv, při projednávání otázky řízení
a správy továrny zazněl i návrh, aby se
vedoucím závodu stal Josef Bartoš.
Komunistická klika v čele s Josefem Kopeckým, který přežil odvlečení do Terezína, nechala ale
27. června svolat novou, mnohem
bouřlivější a politicky podpořenou schůzi všech zaměstnanců továrny. Komunisté
hlasováním
zaměstnanců
dosáhli toho, že majitel musel závod ihned opustit
a s ním i předseda Diviš.
Josefa Bartoše označili
za kolaboranta a poslali
do čáslavské vazby, kde si
několik měsíců pobyl, než
vyšla najevo jeho nevina.
Předsednického místa se
ujal Josef Kopecký. Šéfkonstruktér ing. Jindřich Valecký byl ustanoven technickým
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pro tlakové odlévání. Kromě haly se
do hedvikovského závodu od jeho znárodnění téměř neinvestovalo. V plnění
dvouletého státního plánu obnovy národního hospodářství v letech 1947 až
1948 se i tak umístil na 13. místě z 57
sledovaných podniků.
Během roku 1949 se výroba zvyšovala, ale nestačila plnit plán schválený
na IX. sjezdu Komunistické strany Československa, který stanovil, že oproti roku 1948 se musí objem produkce
těžkého strojírenství během pěti let
zdvojnásobit. V roce 1949 se Kovolis
rozrostl o dvě malé znárodněné firmy
v Horních Počernicích a v Turnově. Generálním ředitelem Kovolisu byl zvolen
ing. Miloš Hájek. Nehlasovali pro něj
zástupci dvou severočeských závodů,
které byly do Kovolisu začleněny proti
své vůli, navíc s nejasnou představou
výrobního programu i vzájemné spolupráce s ostatními závody.

vedoucím závodu a spolu s hlavním
účetním továrny Josefem Rošickým
i továrním mistrem Bohumilem Křížem
byli navrženi do triumvirátu národních
správců továrny. Dne 28. října 1945 přišlo znárodnění. Do funkce ředitele byl
jmenován ing. Miloš Hájek a dosavadní
národní správci se stali jeho náměstky.
Pod značkou Kovolis
Vyhláškou ministerstva průmyslu
byl k 1. lednu roku 1946 zřízen národní podnik s názvem Kovolis se sídlem
v Čáslavi, jakožto součást koncernu
Československých kovodělných závodů strojírenských v Praze. Do podniku
Kovolis, specializujícího se na tlakové
lití, nově spadaly jeho pobočky v Modřicích u Brna a v Nejdku u Karlových
Varů.
Tlakové lití se po roce 1946 stalo
hlavním výrobním programem Hedvikova a odstartovalo masivní výrobu
hliníkových odlitků. Továrna začala

produkovat bloky motorů motocyklů
ČZ a JAWA, nebo zde vznikaly části automobilových karburátorů, psacích strojů Zeta brněnské Zbrojovky
a mnoho dalších výrobků.
Další etapou znárodnění podniků
po únoru 1948 se do Kovolisu začlenily i menší strojírny v Hradci Králové,
v Průhonicích, v Jablonci nad Nisou
a ve Varnsdorfu. Plánovalo se udělat
z Hedvikova největšího producenta
tlakových odlitků v republice, proto
se v roce 1948 začala budovat hala

Poválečné rošády československé
brzdařiny
Znárodnění průmyslu v roce
1945 uvolnilo napjaté obchodní vztahy, které dosud panovaly ve výrobní spolupráci Hedvikova a Škodovky.
V turbulenci procesu tvorby nové organizační struktury národních podniků
se 22. února 1946 konalo jednání u největšího výrobce železničních vagonů
v Ringhofferově strojírně na Smíchově.
Jeho dosavadním dodavatelem brzd
byly Adamovské strojírny, součást
Škodových závodů.
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Hliníkové odlitky z tlakového lití

Spouštěč parního kompresoru na parní lokomotivu z produkce strojírny

brzd. Mezinárodní železniční unie vydala nová kritéria pro brzdové systémy,
tedy i pro Božičovu brzdu z adamovských dílen, o níž nabyli adamovští výrobci přesvědčení, že po dlouholetých
výrobních zkušenostech bude jejich
brzda srovnatelná, ba dokonce lepší
než ostatní. Zlepšení však bylo nutno
prokázat u mezinárodní brzdové subkomise. Průběh i výsledek zaznamenal
ve svém deníku sám Josef Daněk, otec
značky DAKO, toho času zaměstnanec
adamovské továrny:
„Vystrojili jsme brzdou zkušební vagony a na těch měřili, upravovali
a zkoušeli – často celé noci. Po mnoha měsících příprav v továrně byl sestaven zkušební vlak o 100 vagonech
a tím jsme odjeli zkoušet do Žiliny.
Plni očekávání jsme se pustili do práce, ale velmi brzy jsme byli zklamáni.

Situace poválečného průmyslu
umožnila vytvořit pro Hedvikov novou
pracovní příležitost, které se chopil ředitel Miloš Hájek. Sešel se na Smíchově s vedením vagonky, aby v nových
ekonomických podmínkách navázal
přímou výrobní spolupráci. Za Hedvikov nabídl dodávky pěti set brzdových
soustav měsíčně, ale Škodovka s dvojnásobnou výrobní kapacitou o zakázky přijít nechtěla. Následným jednáním na ministerstvu bylo rozhodnuto
o tom, že výroba Božičových brzd zůstane v Adamově a Hedvikov bude nadále pokračovat v subdodávkách pro
Škodovku, přičemž bude současně zajišťovat doplňkovou výrobu brzdových
souprav jiných systémů a částí, které
Československé státní dráhy na svých
vozech ještě používaly.
Adamovské ladění Božičovy brzdy
Velký hospodářský rozvoj poválečných let a s ním i zvýšené nároky
na železniční dopravu opět zvedly laťku technických parametrů vlakových

Božičova brzda
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Naše brzda nesplňovala ani základní
limity, které byly dány mezinárodními
předpisy. Naši šéfové zůstali bezradní
a místo očekávaného úspěchu jsme
se museli starat o to, aby nám brzdu
nezakázali. S Olejníkem jsme dělali,
co jsme mohli, tak, aby alespoň minimálních parametrů bylo dosaženo.
Po zkouškách na stojícím vlaku se konaly jízdní zkoušky na rovinné trati.
Vlak dlouhý asi 1100 metrů po prvním
zabrzdění celý vykolejil z posledního
vagonu, v němž členové komise jeli,
jednoho Švýcara musela se zlámanými žebry odvézt sanitka. Pak se ještě
brzda zkoušela na horské trati s kratším vlakem. Také zde výsledky za moc
nestály. Subkomise UIC brzdu sice nezakázala, ale její vlastnosti byly velmi
bídné. Vyniklo to zvláště tím, že brzdovou subkomisi krátce poté ohromily nesrovnatelně lepší vlastnosti rozvaděčů švýcarských firem Charmilles
a Oerlikon, které byly vyvinuty v době
války. Výsledky zkoušek byly pro Adamov zklamáním. Továrna přestala uvažovat o tom, že by se Božičova brzda
rozšířila do okolních států a Škodovka
tak začala ztrácet zájem o brzdovou
výrobu. Pro mne byly zkoušky brzdovou maturitou. Přestože jsem o brzdě znal všechno, co bylo dostupné,
o vlastním procesu brzdění, probíhajícím na vlaku a o všech tajích předpisů o brzdách, jsem neměl ponětí.
Nyní jsem začínal rozumět vztahům
mezi neúspěšnými výsledky zkoušek
a vlastnostmi brzdy, které toto způsobují, začal jsem chápat, co je zapotřebí
přepracovávat a zlepšovat. Ze zkoušek v roce 1947 jsme se vrátili v říjnu…
A protože se mně události ze zkoušek
brzd stále honily hlavou, začal jsem
doma, podle svých představ navrhovat některá nová zlepšení brzdy. Nevěděl jsem, zda jsou moje představy
reálné, ale tyto náčrtky byly začátkem
mého tvoření v brzdách a tím i začátkem tvůrčí práce v tomto oboru. V za-

Podnikové bydlení
Ačkoli se počet zaměstnanců továrny zastavením vojenské výroby
po válce snížil, začal postupně s růstem civilních zakázek opět stoupat.
A ruku v ruce s tím se rozrůstala Třemošnice. Již v roce 1947 Kovolis v programu státní podpory požádal o stavební povolení 25 bytů, avšak čáslavský
úřad jich odsouhlasil necelou třetinu.
První elektrické kandelábry ze dřeva osvětlily potemnělé a nedlážděné
třemošnické ulice 12. října 1947. Stavební spolek (čili družstvo zaměstnanců
strojíren) ve stejném roce započal s výstavbou osmi rodinných domků poblíž nádraží, přesně podle Kalivodova urbanizačního plánu.
V roce 1949 žilo v obci 951 obyvatel, z nichž víc než třetina pracovala
v Hedvikově. Nejen jeho zaměstnance v onom roce začaly na trasách mezi
Třemošnicí a Prachovicemi, Chotěboří, Čáslaví i Golčovým Jeníkovem vozit
pravidelné autobusové linky.
Bytová situace továrny byla stále kritická. V roce 1950 obec poskytla
třemošnický zámek pro bytové potřeby zaměstnancům továrny, kde i po deseti letech ještě bydleli se svými rodinami. Podle Kalivodových plánů stálo
pod třemošnickým nádražím již 14 typových domků o čtyřech místnostech
s příslušenstvím. Stavěl je architekt Antonín Nesnídal, na jehož hlavu se však
v roce 1950 snesla kritika z důvodu závad na novostavbách.
Stavební spolek byl zrušen státem a 16 domků se převedlo do majetku
strojírny. V následujícím roce byla podniku schválena žádost na zastavovací
plán pro bytové jednotky na Beranově poli. V roce 1957 měla Třemošnice již
1200 obyvatel a kronikář zaznamenal, že bytů bylo kriticky málo, zejména
pro nově příchozí zaměstnance.

Třemošnické domky zaměstnanců strojírny
postavené v letech 1947–1950

A pokračující výstavba z let 1950–1951

městnání jsem se pochlubil tím, že se
o něco pokouším. Krátce na to mě můj
šéf ing. Dolejš sdělil, že Ministerstvo
dopravy pověřilo Škodovku úkolem, že
je nutné Božičovu brzdu rekonstruovat

a zlepšit tak výrazně její vlastnosti. Tak
jsem se pochlubil se svými malůvkami.“ Věci se daly do pohybu, Škodovka
ministerstvu oficiálně oznámila, že se
zdokonalením Božičovy brzdy zača-
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Pro získání bytu v padesátých letech se žadatelé museli zapsat do podnikového pořadníku a čekat. Ale
nevyčkávali se založenýma rukama, neboť museli pomáhat například při výkopových pracích. Po roce 1950 se
zaměstnanci strojírny začali stěhovat do prvních podnikových bytových domů na Hedvikovské ulici. Každým
rokem se počet podnikových bytů zvyšoval. Zástavba víceméně vycházela z Kalivodova územního plánu obce,
který byl v roce 1947 dokončen, schválen a v srpnu na výstavě v třemošnické škole představen. Mimo tento plán
se v roce 1955 dostavěla první část ubytovny pro svobodné zaměstnance.

Třemošnice žije
Novým fenoménem kulturního vyžití Třemošnice se stalo
od 8. října 1947 stálé kino v sále
U Beranů (dříve U Rokosů), kde
se poprvé slavnostně promítalo
pro 220 diváků.
Hostinec U Víšků pro své
potřeby v roce 1950 zabral Kovolis a divadlo se přesunulo
do hostince U Pavlasů, kde se
hrálo i dvakrát do týdne. Sály
obou hostinců byly svědky i tanečních zábav, plesů, nejrůznějších přednášek nebo výstav.
Rádio v domácnosti nebývalo ještě v roce 1951 běžnou
věcí, proto se obec rozhodla
zřídit v nákladu 200 tisíc korun
venkovní rozhlas a podpůrný
fond Kovolisu přispěl víc než
čtvrtinou.

la naplno zabývat a vývojem pověřila
svého zaměstnance Josefa Daňka.
Brzdové centrum republiky
„Byly to smělé úvahy, někdy nereálné, ale nové, a proto budily v odborných kruzích zaslouženou pozornost.“
Tak Josef Daněk popsal počátky modernizace Božičovy brzdy, s níž začal
ke konci roku 1947 v adamovském závodě plzeňské Škodovky. Po řadě jednání nakonec Škodovka v roce 1948
přistoupila na přesun výroby brzd
do Hedvikova. Ministerstvo dopravy
s převodem souhlasilo, ale pod podmínkou, že se z Adamova do Kovolisu přesune i výzkum s cílem vývoje
konstrukčního zdokonalení Božičovy
brzdy. Ovšem podle Josefa Daňka: „Se
pod slovem vývoj skrývaly moje neumělé náčrty některých zařízení a nedokonalé představy o tom, co po brzdě chceme.“
Přesun brzdové výroby jezdil
do Adamova zařizovat technický vedoucí Kovolisu ing. Jindřich Valecký

Evergreen podnikové kultury
Ani s nástupem komunistického režimu se třemošnickým divadelníkům nepřestalo
tleskat. Ačkoli jejich Dramatický
a hudební spolek ochotníků byl
po roce 1948 rozpuštěn, většina
herců pokračovala se stejným
nadšením v sále U Pavlasů pod
křídly závodní odborové organizace Kovolisu, byť s cenzurou
výběru her. Na podporu celospolečenského budovatelského
úsilí se členové souboru rozjížděli hrát pracujícím do podniků a zemědělských družstev
v širokém okolí. Od roku 1952
se v Ronově začaly pod podnikovou záštitou pořádat každoroční divadelní festivaly. Divadlo
se zkrátka stalo protěžovaným
fenoménem podnikové kultury
a její výkladní skříní na několik
desetiletí. V roce 1978 třemošničtí divadelníci vytvořili v rámci
závodního výboru ROH jeho samostatný odbor s 25 členy a během roku nastudovali dvě hry
a odehráli 16 vystoupení. V roce
1994 společnost DAKO, a. s. byla
nucena upustit od všech svých
nekomerčních aktivit v rámci
probíhající transformace. Divadelní soubor přešel pod patronát obce Třemošnice.
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V souladu s komunistickou vizí péče o pracujícího člověka bylo v lednu roku 1948 úřady povoleno továrně zřídit závodní ambulanci praktického a zubního lékaře.
Třemošnice se této služby spolu s prvním zdravotním střediskem dočkala až tři roky poté. V roce 1964 odbory koupily závodnímu zubaři bezbolestnou vrtačku s chlazením.

Nahoře vlevo: Vzduchotlaké zařízení pro vyklápění nákladních vagonů typu Dumpcar
Vpravo: Součást vlakové brzdy – stavěč zdrží
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kách. V nefalšovaném budovatelském
nadšení v duchu nastupujících 50. let
se dělalo zkrátka všechno pro to, aby
Hedvikov v nelehkém úkolu obstál.
Součástí dědictví kooperačních
výrob brzdových systémů pro plzeňský podnik byly i závazky jejich zahraničních dodávek. Hedvikov proto
do roku 1950 odesílal zakázky brzdových soustav sovětského systému Matrosov nebo Kazancev do Jugoslávie,
Maďarska a Polska. Do Sovětského
svazu odcházely na zakázku vyráběné lokomotivní brzdiče typu Kazancev
a vzduchové kompresory. V letech
1949–1951 se vyrobilo devět set
vzduchem vyklápěcích souprav
pro nákladní vagony Dumpcar,
které Československo Sovětskému svazu dodávalo. Hedvikov z Adamova převzal
i výrobní program autobrzd, jenž byl záhy převeden do závodů v Jablonci
nad Nisou a v Nejdku.
Velká zakázka pro
Hedvikov přišla v roce
1950, kdy ministerstvo
zadalo úkol dodat pro
československé vagonky
na 10 tisíc brzdových soustav. Na tak objemnou zakázku nebyl dostatek výrobních prostor.
Ministerstvo těžkého průmyslu proto rozhodlo nastěhovat
výrobu prioritních brzd do právě
dokončované nové haly, určené původně pro tlakové lití. K hale přibyla
nová kotelna s uhelnou a rozvedlo se
ústřední vytápění. Přesto výrobní prostory nepostačovaly.
Brzdy se začaly vyrábět i v nedaleké provozovně Vrdy, která vznikla
z továrny na výrobu cikorky zrušené
v roce 1948. V těžkých podmínkách
se tu s výrobou začínalo na starých
strojích a s nezapracovanými zaměstnanci.
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namísto revolverových a hrotových
soustruhů.
Noví zaměstnanci, kteří do Hedvikova nastoupili, neměli dostatečnou
kvalifikaci, proto bylo nutné vybavit
jednotlivá pracoviště takovými zařízeními a měřidly, aby je i tito lidé byli
schopni po krátkém zapracování obsluhovat. Jiné výrobní stroje naopak
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s hlavním konstruktérem ing. Milošem Raisem. Oba konstruktéři vycítili
potenciál Josefa Daňka a nabídli mu,
aby se stal zaměstnancem Kovolisu.
Josef Daněk to ale neměl v úmyslu: „Řekl jsem jim, že podle ujednání
přijdu začátkem roku 1949 na tři měsíce do Hedvikova předat zkušenosti a tím to hasne. Prvního ledna 1949
jsem skutečně v Hedvikově nastoupil.“
Vzpomíná ve svém deníku Josef Daněk a pokračuje: „Předával jsem informace o vývoji, ale současně pracoval
dál, takže jsem byl stále v práci.
Vedle vývoje to ale byla vlastní výroba brzd, která byla pro
Kovolis nová a tím jsem měl
stále hodně práce, zvláště v otázkách montáže,
seřizování a zkoušení
přístrojů.
Plánované
tři měsíce utekly jako
voda, ale odejít jsem
nemohl. Do dění okolo vývoje se zapojovalo stále více lidí
z vagónek, lokomotivek, Výzkumného
ústavu
kolejových
vozidel, Ministerstva
dopravy i ČVUT Praha. Úkol vývoje brzd se
zařadil do plánu podniku a brzy z něj byl státní
úkol. V Hedvikově vznikla
vývojová konstrukce brzd,
kterou jsem – i jako externí
pracovník – vedl.“
Převzetí monopolní výroby
železničních brzd nebylo pro Hedvikov jednoduchou záležitostí. Scházely
výrobní zkušenosti. Jaromír Špatenka
z Pardubic začal tvořit dřevěné modely pro výrobu prototypů, které Josefu Daňkovi připravoval konstruktér
Karel Holub. Převzaté výrobní zařízení
z Adamova bylo zcela odlišné od dosavadní staré technologie. V daleko
větší míře se začalo používat vrtaček

scházely, stejně tak jako lidé k nim. Navíc část výroby bylo ještě nutné zajištovat v kooperaci s jinými podniky. Zavládlo období hledání a odstraňování
závad za probdělých nocí v dílnách,
ve zkušebně i při montážích ve vagon-
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Nahoře vpravo: Alegorický vůz cestou z Hedvikova na oslavu 1. máje v roce 1949
Dole vlevo: Vyhodnocování pracovních úspěchů zaměstnanců před správní budovou kolem roku 1949
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V ČESKOSLOVENSKÝCH ZÁVODECH AUTOMOBILOVÝCH
A LETECKÝCH V PRAZE (1950–1958)
Ve víru budovatelských proměn

Před vrátnicí Hedvikova v roce 1953

V roce 1950 se z důvodu pokračující reorganizace československého
průmyslu Kovolis dostal pod správu
nového koncernu s názvem – Československé závody automobilové a letecké
v Praze. Resort průmyslu svolil, aby se
sídlo ředitelství Kovolisu přestěhovalo
z nevyhovující Čáslavi do Hedvikova.
Oddělily se závody v Modřicích u Brna,
v Nejdku a v Počernicích. Současně se
jeho novými členy staly závody v Trmicích a v pražských Strašnicích.

Podnikové plnění plánu na čáslavském náměstí
v roce 1953

Aby byl Hedvikov schopen plnit
zvyšující se požadavky státního plánu
výroby, bylo nutné změnit organizaci
jeho výroby. Na zvyšování produktivity se podílela i skupina pracovníků
Výzkumného ústavu kolejových vozidel, která v závodě pracovala v letech
1950–1952. Socialistická soutěž měla
za cíl podpořit růst pracovního tempa
a úderníci ve víře rajské budoucnosti
komunismu lámali rekordy. V Hedvikově se do soutěže zapojila čtvrtina zaměstnanců.

Ilustrace z podnikového časopisu Hedvikovák
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Provoz jídelny i kantýny převzal z režie závodu národní podnik Jednota v roce 1955. V kantýně se tradičně čepovalo i slabé pivo z Golčova Jeníkova. Tovární jídelna sloužila zaměstnancům
Hedvikova již od roku 1926. Závodní škola práce začala vzdělávat hedvikovské zaměstnance od roku 1952. Vyučování probíhalo za tovární jídelnou v Magorce (původně dřevěná ubytovna
z dob okupace). V roce 1959 do zdejších lavic zasedli i ti, kteří se večer po práci rozhodli studovat v Závodní dvouleté ekonomicko-provozní škole.
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V polovině roku
1953 se v Hedvikově
započalo s výrobou
důlních nakladačů se
vzduchovým motorem.
První stroj pro
pojezd na kolejnicích
s typovým označením
NL 12 opustil závod
na korbě nákladního
vozidla v únoru 1954.
V tvrdých důlních
podmínkách ale
kuličková ložiska
podvozku praskala,
proto je nahradila
ložiska s válečky. Práci
v dolech ulehčoval
i model s pásovým
pohonem. Největším
odběratelem
hedvikovských důlních
nakladačů byly doly
v Jáchymově, od roku
1959 se i v menší
míře vyvážely a jejich
výroba pokračovala
ještě v roce 1966.

Jednou z kooperačních činností Hedvikova byla
v letech 1954–1958 výroba vzduchových motorů pro
autojeřáby s označením HOJ z dílen Švermových
závodů v Brně.

Reálnou efektivitu ve výrobě to
zjevně nepřinášelo, protože po roce
1951 nastaly na všech úsecích hedvikovské výroby další velké organizační
změny. Zrušila se řada kooperačních
výrob s jinými závody. Produkce tlumičů silničních vozidel byla předána
do továrny SVA Holýšov a většina lisovací i zápustkové výroby se přesunula
do Kovohutí Kamenice. Podnik se zredukoval o závody v Trmicích, v Hradci
Králové, v Průhonicích, ve Strašnicích
i v Jablonci nad Nisou. Po šesti letech
se ale slévárna šedé litiny dočkala rozšíření i modernizace.

U Beranů (dnes Hotel Lichnice) se po roce 1948
dál konaly podnikové akce: schůze, oslavy i tradiční
plesy. V roce 1960 provoz hostince převzal státní
podnik Jednota.

V roce 1953 navázal Hedvikov na předválečnou výrobu vzduchových kompresorů a pro sérii těžkých univerzálních
lokomotiv Škodovky, určených pro čínský trh, dodal sdružené kompresory typu P. Spolehlivé kompresory s nízkou
spotřebou páry, ale s obrovským výkonem i při čtyřicetistupňových teplotních výkyvech, sklidily zasloužený obdiv
čínských odborníků, kteří museli dát za pravdu Škodovce a potvrdit tak tvrzení, že kompresory z Třemošnice jsou
nejlepší na světě.

V roce 1956 Hedvikov obdržel objednávku na 2050 souprav sacích brzd pro vozy, které na zakázku indických
železnic vyrobily vagonky Tatra Studénka a Česká Lípa. Soupravy sacích brzd se dodávaly i do Egypta.
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V Hedvikově byl sestaven zkušební vývojový vlakový stav o délce tisíc metrů, který simuloval reálné podmínky brzdění nákladního vlaku o 100 vagonech.
Na druhé fotografii je zachycen Josef Daněk u měřicího přístroje a na třetí fotografii spolu s ing. Bohumilem Fořtem.

Josef Daněk

Značka DAKO
Vývojová skupina se v čele
s Josefem Daňkem zasloužila o dnes již světovou značku
DAKO, která reprezentuje kvalitu
a spolehlivost brzd pro kolejová
vozidla. Jméno DAKO vzniklo
jako složenina počátečních dvou
písmen DAněk a KOvolis. Název
brzdy DAKO se v roce 1957 stal
registrovanou obchodní značkou.

Zrození brzdy DAKO
Josef Daněk do Hedvikova přišel
s cílem, aby zaučil a proškolil zaměstnance Hedvikova ve výrobě, montáži
i zkoušení brzdového systému Božič,
jehož výrobu Kovolis převzal z Adamova v roce 1949. Vlastnosti brzdy již
ale neodpovídaly zvýšeným standardům mezinárodní železniční dopravy,
které světovému vývoji brzd nastavily
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Členové z mezinárodní subkomise UIC a Josef Daněk se svými spolupracovníky zkoušeli brzdy DAKO v letech 1955 a 1956. 
Zkušební komisaři prováděli odečty z konce zkušebního vlaku, kde byl zařazen vůz s měřicími přístroji. 

přísnější předpisy UIC. Proto byl závod
Hedvikov v roce 1952 pověřen státním
úkolem vývoje vlastního československého systému železniční brzdy. Začala na něm pracovat vývojová skupina
v čele s Josefem Daňkem. Otázka vývoje nového brzdového systému byla
pro Československo natolik důležitá,
že vláda pověřila jednotlivé resorty
Ministerstva hospodářství ČR specifickými úkoly. Resort průmyslu zajišťoval
potřebný počet vagonů zkušebního
vlaku, resort dopravy zabezpečoval
dostatečný rozsah zkušebních tratí
a resort chemického průmyslu zodpovídal za vývoj pryžových bránic
do prototypových přístrojů. Nenahraditelným členem Daňkova vývojového
týmu byl také ing. Bohumil Fořt z Výzkumného ústavu železničního, později zástupce Československa v mezinárodní brzdové subkomisi UIC.
První série brzdy s označením
DAKO C a C1 byla na podzim roku
1954 předvedena brzdové subkomisi
Mezinárodní železniční unie při zkouškách na Slovensku v okolí Zvolena.

Obětí Mašínů
V sobou 2. srpna roku 1952
se zaměstnanci Hedvikova své
měsíční výplaty nedočkali. Automobil, který jim peníze měl
dovézt z čáslavské banky, před
obcí Žleby přepadl Josef Mašín
se svým komplicem. Převlečeni
za milicionáře auto zastavili. Při
následné potyčce byl zastřelen
hlavní účetní závodu Josef Rošický. Další dva zaměstnance
Hedvikova, řidiče a kuchařku
nechali lupiči naživu přivázané
u stromu v nedalekém lesíku.
Uloupená částka činila téměř
900 tisíc korun.

76
1816

1950

1957

2016

Ocenění konstruktérů
V roce 1957 obdržel Josef
Daněk od prezidenta republiky
za konstrukci brzdy DAKO Státní
cenu Klementa Gottwalda a kolektivu spolupracovníků, kteří se
na vývoji brzdy významně podíleli, byl udělen Řád práce. Členy
kolektivu byli ing. Bohumil Fořt
z ČVUT Praha, ing. Antonín Kříž
z Výzkumného ústavu dopravního a hedvikovští konstruktéři
Karel Holub, Jaromír Špatenka
s jejich vedoucím ing. Milošem
Raisem.

Za stejného složení komise pak probíhaly další zkoušky v dubnu roku 1955
ve stanici Běchovice u Prahy na vlakové soupravě o 150 vagonech. Oficiální
schválení této brzdy pro mezinárodní
provoz bylo zaprotokolováno na zasedání subkomise UIC v červnu roku
1955.
Technické parametry rozvaděče
byly splněny těsně nad hranicí přípustnosti předpisů UIC, proto se Josef Daněk rozhodl rozvaděč vylepšit
přestavbou zrychlovací komory. Rozvaděče s označením DAKO CV1 a CV1D
navíc vybavil přídavným ventilem pro
automatické brzdění, vyvolané podle
váhy nákladu změnou tlaku v brzdovém válci. Nové brzdové zkoušky vlaku se prováděly v létě 1956 ve stanici
Běchovice a na trati České Budějovice–Strakonice. Vylepšené rozvaděče
DAKO CV1 a CV1D se nejenže svými
vlastnostmi vyrovnaly, ale v některých
aspektech předčily i nejnovější zahraniční systémy.
Jedinečnost brzdy DAKO spočívala v tzv. průrazné rychlosti. Daňkova brzda se proto uplatnila zejména
v dlouhých vlacích, kde je důležité, aby

Konstruktéři Karel Holub, jejich vedoucí ing. Miloš Rais a Jaromír Špatenka nad rozvaděčem DAKO CV.

se průběh brzdění přenesl co nejrychleji od lokomotivy až k poslednímu vagonu, a aby brzdění nevyvolávalo rázy.
Ještě v roce 1956 se rozjela sériová výroba a v následujícím roce již byly rozváděče DAKO montovány na všechny
vagony vyráběné v Československu.
Brzda DAKO se stala první a jedinou mezinárodně uznanou brzdou
ve Východním bloku socialistických
zemí. Spolu s brzdami Knorr, Charmilles a Oerlikon se značka DAKO stala
synonymem vrcholu světové brzdařiny. Brzdový rozvaděč DAKO CV1
a CV1D se vyráběl až do roku 2002
v ohromných sériích a například v letech 1987–1989 závod měsíčně opouštělo asi 1000 kusů těchto rozvaděčů
a 100 brzdičů, tedy vybavení pro 1000
vagonů a 50 lokomotiv.
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ZROD TŘEMOŠNICKÉ TOVÁRNY DAKO (1958–1967)

V koncernu vagonářů
V roce 1958 probíhaly na celostátní
úrovni změny v organizačním uspořádání většiny podniků. Stranou tohoto
procesu, který měl přispět ke zlepšení
řízení a k efektivnější výrobě, nezůstal
ani Kovolis. Jakožto jediný výrobce železničních brzd v Československu byl
začleněn do koncernu – Československé vagonky Tatra, sdružení národních
podniků Studénka – jediného tuzemského výrobce železničních vagonů.
Všechny vagony určené pro tuzemské
železnice se od roku 1956 vybavovaly výhradně brzdou DAKO. Vagony se
ale i vyvážely, tudíž bylo i obchodním
zájmem koncernu dodávat je vybavené brzdou DAKO a prosazovat ji tak

ve všech státech RVHP. Tím spíš, že
brzda DAKO měla jako jediná v těchto
zemích sovětského bloku oprávnění pro
mezinárodní železniční provoz. Ve spolupráci s podnikem zahraničního obchodu Strojexport a Výzkumným ústavem kolejových vozidel vznikla komise,
která od září 1958 zamýšlela vstoupit
na trh ve východním Německu, Rumunsku, Bulharsku a Sovětském svazu. Na půdě Sovětského svazu se však
snaha zástupců Strojexportu o zavedení brzdy DAKO nesetkala s úspěchem,
protože zástupci sovětských železnic
preferovali systém elektropneumatické
brzdy. Rozplynula se i naděje proniknutí brzdy DAKO na čínské železnice, neboť čínští představitelé v rozhodování

o plošném zavedení brzdového systému kopírovali stanovisko sovětských
kolegů. Brzdě DAKO se uzavřela i cesta
na maďarské železnice, protože ty už
v dubnu roku 1958 podepsaly licenční
smlouvu s firmou Knorr, navíc s podmínkou prosazovat jejich brzdu v Bulharsku a Rumunsku.
Vládnoucí režim v Československu ovlivňoval i obchodní politiku vagonového koncernu a ve výsledku byl
vývoz brzd DAKO do západních zemí
zakázán. Holandské železnice dopisem oslovily podnik v Hedvikově s tím,
že by měly zájem brzdou DAKO vybavit své vozy. Ministerstvo železnic se
ale k holandské žádosti vyjádřilo rezolutním zamítnutím.
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Expanze brzdové výroby
Zrod rozvaděče DAKO odstartoval vývoj a výrobu dalších brzdových
přístrojů pro nákladní a osobní vagony
i lokomotivy.
V dubnu roku 1958 byly do zkušebního provozu předány první dvě
rychlíkové lokomotivy na elektrický
pohon z dílen Škody Plzeň už vybavené brzdovými přístroji DAKO.
V roce 1959 schválila subkomise
UIC brzdový systém DAKO R, určený pro vozy rychlíkových vlaků, které
jezdily rychlostí až 120 km/h, proto si
vyžadovaly účinnější způsob brždění.
Současně s rychlíkovou brzdou bylo
do provozu schváleno i protismykové
zařízení DAKO F. Výhoda protismykového zařízení spočívala v tom, že se
kola vlaku při brždění nezablokovala
a nedocházelo při smýkání po kolejích
k jejich poškozování. Navíc se výrobou
těchto brzdových přístrojů šetřily i devizy oproti nákupům podstatně dražších zahraničních mechanismů.

V roce 1961 prošly modernizací
i stavěče odlehlosti zdrží SZ 6 a SZ 10.
Brzdová výroba už tvořila téměř polovinu celkové produkce Kovolisu a očekávala se roční produkce 200 brzdových souprav, tedy vybavení pro 200
vagonů.
Z rozhodnutí Mezinárodní železniční unie vyvstala povinnost v mezinárodní dopravě od roku 1964 vybavit
všechny nově stavěné nákladní vozy
samočinným odbrzďovačem. Cíleně
vyvíjené automatické zařízení na odvětrání vzduchu z brzdového válce
DAKO OS-1 odsouhlasila subkomise
UIC pro mezinárodní provoz už v roce
1962 a o dva roky později začala naplno jeho sériová výroba. Otcem konstrukce odvětrávání brzdy byl opět Josef Daněk.
V roce 1964 po úspěšném dokončení vývoje brzdiče přímočinné brzdy
DAKO BP se začalo pracovat na novém vývoji elektropneumatických
brzd. Hedvikovská tovární výroba za-

Odstředivý regulátor DAKO F protismyku
rychlíkové brzdy DAKO CV-R

hrnovala kolem 350 druhů přístrojů
rozličných funkcí, odlišných konstrukčních složitostí a technologické náročnosti, včetně systémů pro mechanické vyklápění nákladních vagonů typu
Dumpcar. V roce 1961 kvůli dodávkám
vyklápěcích souprav navštívil Hedvikov i ředitel egyptských drah.
Aby výroba stačila pokrýt rostoucí poptávku, tak se v roce 1964 Hedvikov rozšířil o nový provoz v Heřmanově Městci.
V následujícím roce se dokončil
vývoj brzdiče samočinné brzdy DAKO
BS 2. K pracovním úkolům vývojové
konstrukce ještě patřil v polovině šedesátých let i vývoj otevírače dveří
osobních vagonů.
Počátkem 60. let se brzdovým přístrojům DAKO dařilo stále více pronikat na zahraniční trhy. V roce 1963 zaznamenal export dvojnásobný nárůst
oproti předchozímu roku a v roce 1965
již šestinásobný. Zahraniční zakázky
představovaly asi 16 % celkového objemu podnikové výroby. Brzda DAKO
zamířila také do Indonésie, kde ještě podobný typ brzd nebyl zaveden,
a odzkoušela se zde v roce 1963.
Výroba brzdových přístrojů procházela neustálým zdokonalováním
a v roce 1965 se podařilo snížit výrobní
náklady brzdového rozvaděče DAKO
o 60 %.
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S rostoucím podílem strojírenské výroby Hedvikova se objem produkce tlakového lití snižoval. Na počátku 60. let ale ještě řada výrobců odebírala široké spektrum odlitků do spotřebních
přístrojů v čele s podniky Elektropraga Hlinsko, MEZ Mohelnice a Tesla Pardubice nebo Přelouč. Z Hedvikova odcházely nejen náhradní díly k šicím strojům, k pračkám, k vysavačům či
nářadí, ale vznikala zde i těla zvětšovacích přístrojů, triedrů a fotoaparátů. Vyrábělo se téměř 300 druhů odlitků ve váze od dvou gramů do dvou tun. Továrna měla k dispozici celkem 14
licích strojů. Díky brzdové výrobě se zvyšovala roční kapacita slévárny šedé litiny, která v polovině 60. let dosahovala kolem dvou tisíc tun odlitků.

těžebních oblastí hnědouhelných dolů.
Ale vývoj vrtných zařízení trval několik
let a teprve až v roce 1960 se v ověřovací sérii vyrobily první dva kusy. V následujícím roce dorazila objednávka
na dvacet vrtných souprav s názvem
VV 11 R2.

Vývoj vrtných souprav
Z důvodu efektivního využití výrobních kapacit Hedvikova bylo podniku v roce 1955 svěřeno zhotovování
vrtných souprav na záď buldozerů, určené pro geologický průzkum podloží

Do koncernu ZTS
V roce 1965 z rozhodnutí Ministerstva těžkého strojírenství vzniklo nové
trustové uspořádání výrobních podniků a Kovolis se stal součástí jedné ze
sedmi výrobně-hospodářských jednotek (VHJ) s názvem Závody ťažkého
strojárstva (ZTS) v Martině. Od prvního července 1965 se staly členy i další státní podniky: Vagonka Tatra Studénka se závody v Popradu a České
Lípě, Juranovy závody Brno, České
loděnice z pražské Libně, Moravské
železárny Olomouc, Turčianske strojárne Martin, Strojárske a metalurgické
závody v Dubnici nad Váhom, Podpoľanske strojárne Detva a Slovenské

lodenice Komárno. Rozhodnutí o organizační změně ale vyvolalo protesty
jak samotného vedení Hedvikova, tak
i politických a odborových orgánů Východočeského kraje. Dinosauří povaha
struktury řízení nutně vedla v následujících letech k rebeliím.
Výroba železničních brzd neprobíhala plynule a odvíjela se od počtu
zakázek. Někdy bylo zakázek tolik, že
podnik nestačil vyrábět ani při vysokém pracovním nasazení a jindy naopak vznikaly prostoje. Volné výrobní
kapacity se doplňovaly doplňkovou
výrobou. Ve Vrdech se proto od roku
1961 vyráběly elektromagnetické pásové TPL brzdy pro portálové jeřáby
továrních hal nebo třeba průtokoměry
potrubních rozvodů pro cukrovary či
lihovary. Ve stejné době vznikly v Hedvikově první prototypy vzduchotlakého vyklápěcího zařízení pro přívěsy
nákladních automobilů a traktorů, které si u Kovolisu zadaly Brandýské strojírny.

V roce 1961 se ve zbrojnici třemošnických hasičů
otevřela veřejná výstavka slévárenských výrobků.
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Bytová výstavba
Expanze brzdové výroby přivedla do podniku nové zaměstnance, z nich
většina chtěla v Třemošnici založit své domovy. Proto poptávka po bydlení
v obci stoupala, ale nabídka na počátku 60. let byla stále problematická, ačkoli výstavba podnikových bytů nadále pokračovala. V roce 1963 bytovou situaci o něco zlepšila podniková svobodárna s celkovou kapacitou 120 lůžek.
Pak díky bytové výstavbě zaměstnanci mohli opustit své provizorní pokoje
v bývalém hostinci U Víšků a lepší bydlení získalo také na 25 rodin zaměstnanců, které bydlely v prostorách třemošnického zámku. Během roku 1965
se zahájila výstavba dalších 24 družstevních bytů a 20 rodinných domků.
Plánovalo se, že do roku 1970 vznikne v Třemošnici dalších 200 bytů.

Rozmach strojírenské výroby
Na počátku 60. let dominovala
v Hedvikově z 80 % strojírenská výroba a továrna na čísle 02850 mohla
navázat se světem první dálnopisné
spojení. V roce 1963 byl podnik za své
hospodářské výsledky po deseti letech opět vyznamenán Rudým prapo-

Patronem JZD
Po letech marného snažení se v Třemošnici v roce 1957
podařilo založit jednotné zemědělské družstvo a Kovolis nad
ním převzal patronát. V praxi
to znamenalo, že kromě nejrůznější materiální pomoci, museli
zaměstnanci brigádně vypomáhat při zemědělských pracích.
Násilná kolektivizace ale neměla
dlouhého trvání a již v roce 1960
přestalo družstvo formálně existovat a jeho obhospodařované
pozemky převzal podnik státního statku. S patronátní výpomocí pak po víc jak jedno desetiletí
Hedvikov pokračoval v zemědělských družstvech třemošnického okolí.

V roce 1961 se v Třemošnici otevřela první samoobslužná prodejna potravin.

rem Ministerstva těžkého strojírenství,
o který ale ještě téhož roku přišel z důvodu nesplnění plánu. Desítky pracovních kolektivů tak dál soutěžily o titul
Brigády socialistické práce a pokračovaly v budovatelském úsilí svých předchůdců.
Rozmachem brzdové produkce se
počet zaměstnanců mezi lety 1959 až
1965 zvýšil o víc než 40 %.

V roce 1966 v celém závodě pracovalo 1800 lidí, z toho 1500 v Hedvikově. Autobusové spojení s Hedvikovem
v roce 1965 zajišťovalo pro zaměstnance Kovolisu denně 21 spojů na sedmi
autobusových linkách. Cestující se sice
před nepřízní počasí nemohli schovat
v čekárně, ale měli od roku 1961 přístřešek pro kola a motocykly.
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Třemošnice v roce 1960, kruh označuje umístění budoucí továrny DAKO.

Plány nového třemošnického provozu
Zrod podnikového areálu společnosti DAKO-CZ je přímo spojen
s masivním rozvojem brzdové produkce, který zavládl na přelomu padesátých a šedesátých let. Po naplánování
výrobních objemů brzd DAKO a dalších brzdových přístrojů bylo zřejmé,
že prostory v Hedvikově ani ve Vrdech
nebudou dostačovat. Od ledna 1957
proto probíhala u nadřízených orgánů
Kovolisu jednání o rozšíření s jasným
požadavkem – zvětšit desetkrát výrobní kapacity.

Rada Krajského národního výboru
v Pardubicích ještě téhož roku schválila výstavbu nového závodu na západní periferii Třemošnice. Současně
bylo rozhodnuto, že se pro výrobu
brzd rozšíří i provoz ve Vrdech. Dne
25. listopadu 1957 ředitel Kovolisu Jaroslav Zadina oficiálně seznámil zastupitelstvo Třemošnice se zamýšleným
záměrem a představil i plán bytové
výstavby pro přibližně 500 nových zaměstnanců. Projekt počítal i s tím, že
v obci vyroste nová škola, školka, jesle
a kulturní dům.

V roce 1959 se ředitelem Kovolisu
stal Karel Koutný, který si výstavbu nového závodu vzal za svůj osobní úkol.
Na počátku bylo staveniště
Rčení, že každý začátek je těžký, platilo i při zrodu dnešní továrny
DAKO-CZ. Její výstavbu provázela
řada organizačních problémů, které
vyplývaly z komplikovaných dodavatelských vztahů stavebních materiálů
i technologií. V srpnu 1961 se k novému závodu položily koleje železniční
vlečky a stavba mohla začít.
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Z výstavby třemošnického provozu DAKO, jehož první část byla do užívání předána v roce 1965 a zbytek areálu na podzim roku 1967.

Vlastní výstavba továrních hal pokračovala velmi pomalým tempem.
Svízelné podmínky v organizaci a vůbec celého materiálového zabezpečení při budování nového provozu si lze
dnes jen těžko představit. Z hlášení závodní komise lidové kontroly se dozvídáme kritiku, že administrativě na staveništi sloužilo jen dřevěné přístřeší,
kde jediným komfortem byl jeden zavedený telefon, aby ulehčoval kontakt
s pracovníky, kteří nový provoz přiváděli k životu. Ještě větší vymožeností
byl osobní automobil, kterým na stavbu přijížděl ředitel.
Po čtyřech letech výstavby se
v roce 1965 dokončila první hala, kde
na jedné polovině zahájila provoz svařovna a druhá polovina sloužila jako
centrální sklad. V jejím průčelí vyrost-

la administrativní budova se sociálním
zázemím zaměstnanců včetně jídelny.
Třemošnické DAKO zahajuje provoz
Koncem prázdnin roku 1967 se
do první haly třemošnického provozu
začala stěhovat obrobna a montážní
dílna, aby se 1. října oficiálně rozjela výroba brzdových přístrojů. Třemošnický provoz dostal s přesunem brzdové
výroby název DAKO. Přestěhováním
výroby se v Hedvikově značně uvolnily stroji přeplněné výrobní prostory,
takže se kvitovalo, že je možné dodržovat bezpečnostní normy. Naproti
tomu projektové uspořádání strojního
vybavení v nových prostorách sklízelo
kritiku zaměstnanců pro svoji nepraktičnost při pracovních úkonech.

Josef Daněk
Josef Daněk se narodil
8. 4. 1920 v Kotvrdovicích v Moravském krasu. Vyučil se soustružníkem a vystudoval Vyšší
průmyslovou školu strojnickou
v Brně. Po studiích začal talentovaný konstruktér pracovat jako
technik v brzdovém oddělení závodu Škoda v Adamově. V roce
1949 nastoupil do Hedvikova, ale
na neděli odjížděl domů do Kotvrdovic. Až koncem roku 1952,
kdy se stal vedoucím vývojového oddělení brzd, se s rodinou
přestěhoval natrvalo do Třemošnice. Je považován za otce brzdy
DAKO. Svými více než čtyřiceti
patenty přinášel podniku koncem 70. let úspory kolem 300
tisíc korun ročně. V roce 1985
odešel do důchodu, ale ve své
výzkumné práci pokračoval i nadále. Zemřel 29. 5. 2001 v Třemošnici.
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Ředitel Karel Koutný při setkání se zaměstnanci

Stavební pokrok v Třemošnici
V roce 1961 bylo z iniciativy Karla Koutného v Třemošnici
založeno stavební družstvo zaměstnanců, které významným
způsobem pomohlo řešit otázku
bydlení.
Ředitel Koutný se také zasadil o rozšíření sítě veřejného
osvětlení v obci a v roce 1967
o vznik obecní čističky odpadních vod. Stál i u zrodu obecního
vodovodu. Pamětníci vzpomínají, jak osobně přesvědčoval obyvatele dům od domu o nutnosti
zavedení vody.
Na vydláždění komunikace od vrátnice Hedvikova až
do centra Třemošnice obstaral
žulové kostky ze Skutče. Zbylo
i na vydláždění nové příjezdové cesty k současnému závodu DAKO-CZ a parkoviště před
ním.

Svátek práce v 50. letech uctívali zaměstnanci s mávátky a s prapory prvomájovým průvodem, který vycházel
z Hedvikova do Ronova nad Doubravou. Počátkem 60. let se centrem májových oslav i pro široké okolí stala
Třemošnice. Až do konce 80. let probouzela své obyvatele budíčkem místního rozhlasu a pochodem živých
kapel, zvoucích na víceméně povinnou účast v průvodu, který pravidelně končil na stadionu u tribuny hřímajících
politických proslovů.

Sousoší Slévači, jak své dílo pojmenovala čáslavská sochařka Blažena Borovičková-Podpěrová, bylo odhaleno
17. června 1966 a do jeho podstavce byla zazděna pamětní schránka, do níž se vložil písemný záznam o výročí,
katalog výrobků, poslední číslo podnikového časopisu a tlakový odlitek v podobě těžítka.
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Oslava 150. výročí
V sobotu 6. srpna 1966, téměř na den přesně, uběhlo 150 let
od podpisu nájemní smlouvy na pozemky pro stavbu slévárny
Josefem Zvěřinou. Oslavy výročí založení podniku začaly před
továrnou, odkud se zaměstnanci vydali cestou údolím k sousoší
Slévači, dále pak na obecní stadion. Na třemošnickém stadionu
probíhalo od desáté dopolední hodiny ceremoniální vyznamenávání zasloužilých pracovníků. O hodinu později už zněl promenádní koncert a ve dvě odpoledne se proti sobě postavil tým
Hedvikova a veteránů pražské Slávie s fotbalovými legendami
Pláničkou a Bicanem. Na místním koupališti se pak soutěžilo
ve skocích do vody. Neopomnělo se ani na dámské publikum,
pro které byla připravena módní přehlídka z kolekce Oděvního
podniku Prostějov. Ve tři hodiny odpoledne se v sále otevřela
výstava dokumentů z historie podniku, spojená s přehlídkou výtvarných děl a prací učňů. Slavnostní den se uzavřel lidovou veselicí.
U příležitosti výročí bylo podle návrhu akademické sochařky
Blaženy Borovičkové-Podpěrové raženo sto pamětních medailí,
které podnik věnoval dlouholetým zaměstnancům, významným
pracovníkům a hostům.
Oslava pokračovala oficiálně i druhý den v třemošnickém
kině (bývalý hostinec U Pavlasů), kde odstartoval festival tehdy
ještě výjimečných širokoúhlých filmů.
Podnik u příležitosti 150. výročí svého založení uspořádal i výstavku ve foyeru sídla Ministerstva těžkého strojírenství
v Praze.

Pohled na Hedvikov v roce 1965, kdy se v montážní hale brzdových přístrojů připravovalo stěhování výroby do nového provozu v Třemošnici.
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ŘEDITELSTVÍ V MARTINĚ (1967–1990)

Rozlet brzdové výroby
Zásluhou Josefa Daňka a jeho vývojového týmu se počátkem 70. let
zaregistrovaly téměř dvě desítky patentů z oblasti brzdové výroby, z toho
pět unikátních řešení získalo ochranu
mezinárodní.
Výroba brzd pokračovala v plném proudu a představovala asi
40 % objemu produkce celého
podniku. Výrobní technologie
brzdových přístrojů se během
let zásadně zmodernizovaly. Například pracnost zhotovení rozvaděče DAKO
v roce 1958 činila asi 48
normohodin a v roce 1976
se snížila jen na jednu
pracovní směnu. Velký
pokrok v modernizaci výroby nastal ve druhé polovině 70. let, kdy se začaly
zavádět první numericky
řízené obráběcí NC stroje
na bázi děrné pásky.
Daňkovo vývojové oddělení brzd spolupracovalo
s podniky na výrobu brzdových
systémů ve východním Berlíně
a v Moskvě. Uzavřeli dohodu o kooperaci při vývoji elektropneumatické brzdy univerzálního typu. Brzdy
navrhlo vývojové oddělení DAKO již
v polovině 60. let, ale jejich sériová
výroba se z důvodu vysokých výrobních nákladů nerealizovala. Josef Daněk s týmem spolupracoval se zahraničními kolegy i při vývoji elektrického
protismyku DAKO PE01 (obdobný
princip antiblokačního systému ABS
používaného u automobilů). Mezinárodní schválení elektrického protismyOvladač DAKO OBE
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Krátce svobodným podnikem
střídání názvu nijak neprojevilo a dál
používali pro provoz v Třemošnici vžiV druhé polovině 60. let se politictý a výstižný název DAKO.
ký režim v Československu začal uvolňovat a liberalizační tendence Pražského jara se promítaly i do ekonomiky.
U některých podniků se probudila
jejich přirozená podnikatelská aktivita a dosáhly větší míry samostatnosti v rámci velkých
a hospodářských uskupení.
Z podřízení národnímu
podniku Vagonky Tatra Studénka se Kovolis
vymanil. Od 1. ledna
1968 se stal samostatným závodem a podléhal přímo generálnímu
ředitelství
v Martině na Slovensku. Z Hedvikova 29. května 1968
odešel na ředitelství
dopis se žádostí, aby
mu byl přiznán statut
samostatného národního podniku s názvem
Kovolis. Souhlasem dosáhl toho, že přestal spadat přímo pod vagonový
El
koncern, ale vysněná svoboek
tri
da vlastního hospodaření trvala
ck
yř
ízen
jen velmi krátce.
ý br z
dič B SE z roku 1975
Za necelé tři měsíce od vytvoření
samostatného podniku přišla sovětská okupace a naděje v převzetí vlastní zodpovědnosti v rozvoji podniku se
rozplynuly.
Koncem roku 1969 podnik zaOd 1. ledna 1969 začal podnik spaměstnával 1380 pracovníků, přičemž
dat opět pod ZTS Martin se zaregisv provozu Vrdy pracovalo 219 lidí
trovaným názvem ZTS Kovolis, n. p.,
a provoz Heřmanův Městec měl
Třemošnice – Hedvikov. Mezi zaměst147 zaměstnanců.
nanci a místními obyvateli se časté
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Výroba spojek vzduchových hadic, se kterými
jednotlivé vagony mezi sebou propojují, je dodnes
součástí 80leté tradice výroby brzdových přístrojů
DAKO.

ku DAKO PE01 přišlo v roce 1977. Mezi
světovou technologickou špičku se
v roce 1975 dostal také elektricky řízený brzdič DAKO BSE s ovladači DAKO
OBE1, sloužící v lokomotivě k ovládání
samočinné brzdy vlaku. A ještě v sedmdesátých letech se nové brzdové
systémy začaly vyvážet do východního Německa, do Sovětského svazu,
do Polska i na Kubu. Objem výroby
brzdových přístrojů v roce 1976 oproti
roku 1966 stoupl o 63 % a dosahoval
historických rekordů.
Centrálně řízený systém československé ekonomiky ovlivňoval i běžný
život továrny. Dobu charakterizovalo špatně fungující zásobování, uměle
vytvářená zaměstnanost a nedostatek
kvalifikovaných pracovníků. Během deseti let vzrostl průměrný měsíční výdělek od roku 1965 asi o 70 %. Na výši platů se podílel i systém odměňování za
mimořádné pracovní výsledky.

Brigády socialistické práce v roce 1972

Obrobna v provozu Vrdy

93

Bytová situace
Ruku v ruce s rozvojem podniku ZTS v 70. letech se rozrůstala i bytová
výstavba v Třemošnici. V roce 1976 měl podnik pro nově příchozí zaměstnance k dispozici celkem 210 bytů, z toho 68 družstevních a 13 rodinných
domků. V roce 1978, kdy v Třemošnici žilo přes 2 400 obyvatel, se na sídlišti
Sever tyčilo již třináct panelových domů. Sedm let v obci už byla v provozu
i benzinová pumpa.

Brigády socialistické práce razily
cestu odměn a zapojilo se do nich přes
čtyři sta zaměstnanců ZTS Kovolis.
Třemošnický speciál
Od prvního ledna roku 1978 se název továrny upravil na ZTS, národní
podnik, Třemošnice – Hedvikov a nastal zlomový bod i v samotném vývoji
výroby.
Továrna pod Lichnicí se začala
měnit v klíčovou zbrojovku. Zavedení
zbrojní výroby nebylo náhodné, neboť
podnik měl ve výrobě pneumatických
systémů bohaté zkušenosti. Rovněž
hydraulika, která byla principem nově
zaváděných vojenských výrobků, nebyla oboru příliš vzdálená. Navíc Hedvikov pro armádu vyráběl od počátku
70. let hydraulické rozvaděče Motak,
určené k ovládání speciálního tanku
pro výstavbu mostů.

Koncern ZTS, hlavní výrobce
zbrojní techniky v Československu,
právě začínal ve slovenské Dubnici s výrobou tanku T-72 a potřeboval
zajistit dodavatele hydrogenerátoru

k ovládání pohybu a stabilizaci kanonu
tanku. V říjnu roku 1979 dorazil do Třemošnice úvodní projekt náběhu speciální a utajované výroby s kódovým
označením PS01 nebo i V5140.

V roce 1971 podnikový časopis Hedvikovák změnil grafický styl a dostal nový název: Informujeme.
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Hydraulické komponenty pro ovládání pohybu kanonu tanku T-72

V Třemošnici se v polovině 80. let
v ročních plánech s vojenskou výrobou kalkulovalo s dodávkami systémů
zhruba pro 700 tanků a okolo tisíce
komponentů dodávaných přímo sovětským zbrojovkám. Pod označením
skupina 22 se skrývala vojenská výroba mechanického systému mazání
a ovládání převodovky řízení pro vojenský transportér BVP.
S vojenským programem souvisela i výroba součástí rozprašovačů
dekontaminačních sprch protichemických jednotek, označovaná jako Kodreta. Vojenská výroba byla uzavřenou
a střeženou částí výroby a od ostatních provozů ji oddělovala samostatná
vrátnice.
V roce 1988 se podle vypracovaných plánů počítalo s navýšením vojenské výroby do roku 1995 o více než
200 % a cena výrobků se měla zdvojnásobit. Zamýšlela se stavba zkušebních laboratoří za 31 milionů korun.
Tovární zkušebna hydraulických komponentů pro ovládání pohybu kanonu tanku T-72
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Od mikrojeslí po školu
Z iniciativy podniku se v roce 1978 zřídily ve třech třemošnických bytech
mikrojesle pro celkem 12 dětí a pečovatelka Alena Papakiriakosová byla vyhlášena nejlepší pracovnicí podniku za první pololetí, jak o tom informoval
podnikový časopis.
Významnou roli v zabezpečení pracovních sil podniku hrála v Třemošnici mateřská škola. Na počátku 50. let měl závod velký zájem na jejím zřízení,
a proto z vlastní iniciativy začal financovat její provoz i postupnou modernizaci, ačkoli oficiálním zřizovatelem školky byl třemošnický národní výbor.
V roce 1977 hedvikovský kolektiv brigádnickou výpomocí vybudoval novou
školku pro sto dětí.
Třemošnické škole Hedvikov zapůjčoval na výlety podnikový autobus
a v roce 1978 jí zakoupil klavír v hodnotě průměrného ročního platu. O rok
později se za finanční podpory ZTS postavila v Třemošnici i nová škola.
Od konce 50. let mohly děti zaměstnanců trávit prázdniny na pionýrském
táboře ve Vlastějovicích na Sázavě a od roku 1972 i v Blaníku u Vlašimi, který
spravovala vagonka Tatra z pražského Smíchova.
V roce 1987 se přestalo vyučovat v nejstarší budově třemošnické školy,
protože se dětem otevřela právě dokončená nová škola a dostavěla se i školní jídelna. ZTS Kovolis financoval výstavbu v hodnotě tří milionů korun.

Třemošnická mateřská školka se pravidelně účastnila i tradičních podnikových oslav Mezinárodního dne žen.
Fotografie z roku 1972
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Třemošnické internátní učiliště při výstavbě v roce 1970

Vzdělávání a výchova vlastních učňů
Podnik si byl dobře vědom toho, že kontinuita a budoucnost každé firmy spočívá ve vzdělání a výchově nových
generací. Proto si od roku 1949 začal vychovávat vlastní pracovní dorost v provozu ve Vrdech, kde pro učně v roce 1951
vznikl internát. V roce 1962 mělo učiliště na kontě již šest stovek absolventů. Každoročně pak skládalo závěrečné zkoušky kolem třiceti učňů v oborech nástrojář, zámečník, soustružník, frézař a odlévač kovů.
Zlatou mládež podporoval i ve volnočasových aktivitách. Na internátě vznikaly kapely, zkoušelo se divadlo a učni
své umění prezentovali i na různých podnikových akcích. Sportovní oddíly podniku nabízely pestrý výběr adrenalinových
vyžití, dokonce i plachtění v kluzácích na nedalekém podbořanském letišti. V roce 1983 vznikla v Třemošnici pobočka
Českého svazu ochránců přírody, jehož zakládajícími členy byli zaměstnanci ZTS.
V září roku 1973 se zaplnily lavice nově postaveného učiliště v Třemošnici. K modernímu školnímu areálu s dílnami
patřil také internát pro 120 studentů. V roce 1978 do prvních ročníků nastoupilo celkem 80 českých a 38 vietnamských
učňů. Učiliště spadalo pod správu generálního ředitelství ZTS v Martině a současně pod školský odbor východočeského
Krajského národního výboru. Vzdělání zde získávala nová generace odborných pracovníků nejen pro ZTS, ale také pro
strojírenské podniky ve Žlebech, v Čáslavi, v Kutné Hoře a i pro cementárnu v Prachovicích. Ve školním roce 1985/1986
učiliště navštěvovalo 240 studentů a poprvé se otevřely i čtyřleté obory zakončené státní maturitou. V roce 1988 podnik
učiliště vybavil špičkovými NC stroji. Učiliště se od podniku oddělilo v roce 1996, kdy se stalo samostatnou příspěvkovou
organizací ministerstva školství.
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Brzdy ve stínu speciální výroby
Na ministerských jednáních se
připravovalo přetransformování třemošnické továrny na ryze vojenskou
výrobu. Ministerstvo železnic dostalo za úkol vypracovat plán jak naložit s výrobou brzd DAKO. V roce 1977
předložilo studii s návrhem zastavit
od roku 1981 výrobu brzdy DAKO a nahradit jí dodávkami brzdy Knorr. Studie
nebyla přijata a výroba se jen zredukovala a soustředila do provozu Vrdy.
Vývoj brzdových systémů v Třemošnici
výrazně ustupoval do pozadí ve prospěch rozšiřující se vojenské výroby.
V říjnu 1981 byla schválena koncepce rozvoje podniku v 7. pětiletce
a s ní i hospodářský plán do roku 1985.
Odhadovalo se, že produkce hydraulických systémů a olejových filtrů se
zvýší na 63 % celkového objemu výroby, zatímco podíl brzd bude jen 10%
a stejný podíl bude mít i tlakové lití.
A podle prognóz měl být podíl brzd
v roce 1990 jen 5%. V roce 1985 se
jednalo o přesunutí brzdové výroby
do vagonky v České Lípě, ale z jednání sešlo a výroba se měla v roce
1993 přesunout v rámci koncernu ZTS
do slovenské vagonky v Popradu.
Od roku 1982 začal spadat pod
podnik nově i závod na výrobu vytápěcích jednotek a těles do osobních
vagonů v Litomyšli (dříve součást Juranových závodů Brno).
Automatizace a počítačové
technologie
S rozvojem automatizace řízení
výrobních procesů podnik postupně
investoval do vysoce výkonných technologií, aby dosáhl vysoké výrobní
flexibility a zvýšil produktivitu práce.
V roce 1984 zřídil integrovaný výrobní
úsek s mezioperační dopravou indukčními vozíky Wagner řízenými počítačem.
O dva roky později se provoz
DAKO rozšířil o další moderní provoz

Přídavný ventil DAKO D1

Brzdič přímé brzdy DAKO BP

s automatizovaným výrobním systémem (AVS II), čímž byla dokončena
první etapa zásadní změny technologických procesů na bázi NC a CNC
strojů včetně dalších počítačově řízených výrobních technologií, především
v sektoru vojenské výroby.
V roce 1987 vznikl další výrobní
úsek pro speciální výrobu s automatizovanou mezioperační dopravou,
který se vybavil nejmodernějšími NC
stroji a technologií termického odhrotování BOSCH.
Podnik zaměstnával 2362 pracovníků, z toho 158 Vietnamců. V Hedvikově a Třemošnici pracovalo dohromady asi 1700 zaměstnanců.

Od 1. července roku 1988 dostal
podnik nový název – ZTS, kombinát,
kombinátní podnik, Třemošnice.
V důsledku zavedení vojenské výroby se provoz DAKO začal rozšiřovat
a na konci 80. let se rozprostíral na téměř dvojnásobné rozloze než před deseti lety.
Postavila se nová budova pro konstrukční oddělení, vstupní trafostanice
a v roce 1984 nová jídelna. V létě roku
1988 se v sousedství areálu DAKO začalo stavět podnikové zdravotní středisko, které o tři roky později začalo
sloužit široké veřejnosti.
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Provoz integrovaného výrobního úseku a jeho velína
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Tovární areál v 70.–80. letech

Hydraulické výrobky pro civilní použití zahrnovaly široké spektrum hydraulických rozvaděčů k ovládání zemních strojů, pro něž závod vyráběl také olejové filtry.
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V druhé polovině roku 1986 byla dokončena nová administrativní budova (na obrázku zcela vlevo), do níž
z Hedvikova přesídlil podnikový ředitel, hlavní inženýr a obchodní náměstek. Ekonomický náměstek zůstal
v Hedvikově, stejně jako obchodně-technické služby, propagace a odbor dopravy.

V roce 1988 závodní časopis vycházel pod názvem
Zpravodaj ZTS.

Třemošnice a nový příliv
Na počátku 80. let měla Třemošnice trojnásobek obyvatel, než tomu
bylo před čtyřiceti lety. Zavedení zbrojní výroby vneslo do obce další impulz
jejího rozvoje. Náborová kampaň podniku přivedla do obce stovky nových,
mladých a schopných pracovníků. Obec si s průměrným věkem 29 let držela
jeden z nejnižších věkových průměrů v republice.
Nové vlně zaměstnanců v letech 1980–1986 bylo předáno k užívání více
jak 250 bytů převážně na sídlišti Třemošnice-Sever, kde se v roce 1981 otevřela i první samoobslužná prodejna potravin. V roce 1986 se podnikovými
bytovkami začala zastavovat i Kaňkova hora. Mnozí zaměstnanci využili nabídku a vzali si na své bydlení půjčku a podnik tak poskytl úvěry v celkové
výši 1,5 milionu korun.
V roce 1981 se podnik v rámci
efektivnější infrastruktury podílel
na přemístění stanoviště autobusových linek z centra obce k provozu
DAKO, kde bylo zřízeno nové autobusové nádraží se sedmi nástupišti
a třemošnické ulice dostávaly svoje
první oficiální pojmenování.
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Továrna DAKO na konci 80. let
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Za finanční podpory ZTS se v Třemošnici v roce 1981 otevřelo nové nákupní středisko.

Třemošnický dům kultury po čtyřech letech výstavby nabídl v roce 1985 sál s kapacitou pro 600 lidí, restauraci s vinárnou i klubovnu. Investor a majitel ZTS se stal
prostřednictvím svého závodního výboru ROH i jeho provozovatelem.
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V roce 1974 měl Svazarm Kovolisu 30 členů a jejich hlavní aktivitou byl motokros. Podnik organizoval a financoval závodění. Pod Kubíkovými Duby vznikla závodní trať. U příležitosti 150. výročí
založení podniku se jel první ročník seriálu mistrovství republiky. Od roku 1971 se v Třemošnici konaly pravidelné srazy přátel motocyklů Jawa a ČZ. V roce 1974 republikový závod již poprvé
přenášela Československá televize. Finále mistrovství republiky se na třemošnické trati poprvé jelo v roce 1976.
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Sportovní tradice
Sportovní tradice podniku DAKO má kořeny v roce 1919, kdy při továrně
vznikla Dělnická tělovýchovná jednota. Od roku 1923 členové jednoty pokračovali pod křídly třemošnického Sokola.
V roce 1952 vznikla tělovýchovná jednota Spartak, která převzala i správu třemošnického koupaliště. Kromě plavců měl Spartak oddíl kopané, hokejový klub i šachisty. V ten samý rok zaměstnanci cvičili na první celostátní
spartakiádě v Praze a o čtyři roky později nacvičovalo 130 členů Spartaku
na druhou spartakiádu. V 80. letech se Spartak přejmenoval na TJ ZTS Třemošnice Tělovýchovná jednota. V oddílech kopané, volejbalu, atletiky, plavání, ping-pongu, tenisu a kulturistiky působilo okolo 380 členů.
Závodní organizace Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarm) si pod
svůj patronát vzala i koníčky svých zaměstnanců. V dřevěné klubovně poblíž
vrátnice si mohla skupinka motoristických nadšenců stavět soutěžní motokáry.

Snímek z roku 1962 zachytil motoristy na domácí půdě – na ještě nezpevněné cestě k provozovně DAKO.

Snímek ze závodů v Mariánských Lázních v roce 1958

Průkopník čtyřkolek
Na podzim 1982 se na startovní čáru závodní tratě Kubíkovy Duby postavil do řady motorkářů v kategorii do 500 ccm
i mladý, pomocný slévač z Heřmanova Městce. Na svojí motorce značky ČZ se startovním
číslem 90 si dojel v suverénním
vítězství pro vavřínový věnec.
Jako pomocnému slévači mu
v továrně prošlo rukama za jednu směnu 25 tun materiálu, který
do pece musel navozit, aby následující den v další směně mohl
palicí vytlouct odlité výrobky
z forem. Tvrdá posilovna i nejbližší cvičná motokrosová trať
Kubíkovy Duby vytrénovala z nadějného motorkáře ostříleného
dakarského harcovníka. Králem
čtyřkolek a pětinásobným držitelem zlaté dakarské trofeje
je Josef Macháček, který zatím
jako jediný český reprezentant
dokázal vybojovat dakarské zlato i na jihoamerickém kontinentě. Na nejtvrdší rallye světa musí
důkladně přichystat svoji závodní techniku v dostatečném předstihu a na fotografii právě ladil
brzdy čtyřkolky, se kterou chce
opět zabodovat na Dakaru 2017.

Josef Macháček na trati Kubíkovi Duby v osmdesátých letech a ve své současné dílně
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Třemošnický stadion vznikl v roce 1958 z brigádnického úsilí členů TJ Spartak Kovolis. O dvacet let později se
začala stavět i jeho tribuna.

Podniková revoluce
Na pondělní poledne 27. listopadu
1989 byla Občanským fórem v Praze
vyhlášena pro všechny podniky v republice generální stávka, kterou se
vládnoucí garnituře poslal jasný signál
k ukončení její politické moci. Ke stávce se přidali i pracovníci kombinátu
ZTS Třemošnice. Odpoledne z Hedvikova vyšel průvod k nákladní vrátnici
provozu Dako v Třemošnici, kde se při
projevech řečníků srotilo okolo 300 zaměstnanců z obou provozů. Tak v Třemošnici začala sametová revoluce.
Večer se v režii spontánně zformovaného třemošnického Občanského fóra uskutečnilo v kulturním domě
protestní shromáždění přibližně 500
lidí. Na 29. listopad Občanské fórum

do kulturního domu svolalo schůzku,
kam bylo přizváno i vedení ZTS. Bouřlivé emotivní diskuse obou stran zde
pokračovaly i 6. a 18. prosince, na nichž
se profilovali noví zástupci opozice
do vedení podniku i do správy obce.
Pád stávajícího politicko-ekonomického režimu na celostátní úrovni nebyl ještě zcela zřejmý, a proto teprve
v únoru roku 1990 Občanské fórum
navrhlo na pozici nového ředitele podniku čtyři zástupce. Při volbě ředitele
zvítězil dosavadní vedoucí plánování
Václav Kroutil a jeho protikandidáti se
s ním postavili do čela podniku. Ředitelem závodu DAKO Třemošnice se
stal Jaroslav Žák a Václav Lebeda byl
jmenován výrobně technickým ředitelem.

Nejpočetnějším mužstvem TJ ZTS byli fotbalisté.
Jejich oddíl měl v roce 1987 celkem 124 členů v osmi
družstvech všech věkových kategorií.

Vstup do správní budovy podniku koncem 80. let
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TRANSFORMACE STÁTNÍHO PODNIKU (1990–1997)

Samostatným státním podnikem
Na základě rozhodnutí Ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky se Kovolis s platností od 1. července roku 1990 vyčlenil ze státního
podniku ZTS Martin a podle nového
zákona o státním podniku se z něj
stal samostatný subjekt s názvem Kovolis, s. p., Třemošnice – Hedvikov. Začaly platit nové vnitropodnikové
směrnice, včetně zákazu politických činností.
Jedním z prvních kroků na cestě přerodu
socialistického
systému podniku bylo
zřízení dosud neexistujícího marketingového oddělení.
Během úspěšného roku 1990 navštívilo podnik na 30 zahraničních společností,
včetně zástupců firmy
Knorr a Westinghouse, s cílem využít podnik
k odbytu svých výrobků
nebo z něj udělat levnou
montovnu vlastních materiálově náročných dílů. Investovat
do těžkopádné a zatím netransformované firmy, vázané na zbrojní výrobu, nehodlal nikdo. Ani společnost
Sab – Wabco, kterou v srpnu 1991 vedení Kovolisu vyhodnotilo jako nejperspektivnější pro možnou spolupráci.
Rozpad socialistického podniku
Koncem roku 1990 podalo vedení jednotlivých provozů státního podniku Kovolis na ministerstvo žádost

o své osamostatnění. Ministerstvo požadavku vyhovělo a rozhodlo ze státního podniku od nového roku vyčle-

nit dva samostatné subjekty: Kovolis
Vrdy a Kovolis Třemošnice – Hedvikov
i s provozem v Heřmanově Městci.
V březnu 1991 se státní podnik
Kovolis Třemošnice – Hedvikov rozdělil na dva samostatné závody: DAKO
Třemošnice s ředitelem Jaroslavem

Žákem a KOVOLIS Hedvikov, řízený
Josefem Malinou.
V únoru roku 1991 dal ředitel závodu DAKO pokyn k zahájení příprav
na privatizaci. Roční obrat závodu
DAKO činil více než 300 milionů Kč,
z toho více než dvě třetiny výroby pokrývaly poptávky tuzemského trhu.
DAKO akciovou společností
V dubnu 1992 se založila
společnost DAKO, a.s. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního
majetku, na který přešel
majetek státního podniku.
DAKO, a.s., se stala
právním nástupcem státního podniku Kovolis Třemošnice – Hedvikov. Nová
akciová společnost převzala veškeré úvěrové zatížení ve výši zhruba 100 milionů korun. Výrobní kapacita
vojenské produkce tvořila
víc než 80 % činnosti podniku, zbytek připadal na brzdy
a ostatní civilní hydraulická zařízení. V důsledku rozpadu trhu
vojenské výroby se objednávky ze
strany státu po roce 1989 prakticky
zastavily. V roce 1992 klesl objem prodeje oproti předešlému roku o zhruba
30 %.
V rodícím se tržním systému hospodářství neměl podnik jasnou vizi
svého rozvoje a schopní lidé z něj
proto odcházeli. Propad armádních
zakázek se podnik snažil vyrovnávat
kooperační výrobou různých produktů například pro Chotěbořské strojírny nebo pro motorárnu Škodovky
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Katalogový list olejového filtru s vyměnitelnou vložkou

Mazací agregát

v Mladé Boleslavi. Zvažovala se také
i možnost obnovy produkce vysokozdvižných vozíků Desta. Hospodářství podniku se dramaticky propadalo
a základní chod podniku držely nad
vodou jen množící se bankovní úvěry.
Původní představa záchrany podniku cizím kapitálem, dle schváleného
privatizačního projektu, se nenaplnila. Absence majoritního zahraničního
vlastníka vedla ke ztrátě podnikatelské
motivace a iniciativy. Pasivní přístup
vedení společnosti trval až do chvíle,
kdy se Komerční banka chystala uvalit
na DAKO konkurz. Hrozba se stala impulzem a odstartovala transformační
proces přerodu na tržní podnik.

níky společnosti, že jejich tým má vize
a plány jak firmu zachránit, a zajistit
tak úspěšný vývoj firmy. Václav Lebeda se stal generálním ředitelem a jeho
kolegové zaujali místa v managementu společnosti. Nejen znalosti cizích
jazyků jim otevřely cesty na nové
zahraniční trhy, především s vojenskou výrobou, která na domácím trhu
ztratila uplatnění.
Úspěch se dostavil s dojednanou
zakázkou výroby hydraulických komponentů pro tanky T-72, které v ruské
licenci vyráběli Indové. Zakázky pro
Indii znamenaly obrat v krizovém vývoji podniku, neboť zajistily pokrytí
poloviny výrobních kapacit na následující léta.
Rodící se marketingová strategie
a nově budované vztahy firmy s veřejností pomáhaly postupně a systematicky vyvádět firmu z nejhoršího.
Přesto Komerční banka od společnosti

Zpět ve hře
Na valné hromadě v květnu 1993
skupina akcionářů z řady zaměstnanců v čele s Václavem Lebedou přebrala iniciativu. Přesvědčili ostatní podíl-
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Na pozitivní bázi hospodářské
bilance měla velký podíl i výroba vojenských zařízení pro společnost ZTS
Martin a Bumar Labedy. V segmentu
brzd se situace zlepšila a rozšiřující se
spolupráce se zahraničními firmami vytvářela předpoklad, že se export brzd
do roka navýší o 70 %. Na zvýšení exportu se podílely i nové dodávky hydraulických prvků do Polska.
Zeštíhlování firmy pokračovalo
prodejem výrobního závodu v Heřmanově Městci. Nerentabilní provoz
galvanovny firma pronajala a nakonec
v roce 2003 odprodala. Ubytovnu Hotel Club a zdravotní středisko podnik
převedl do majetku obce. Do procesu
restrukturalizace a snižování nákladů
firmy patřil i prodej rekreačního střediska Antonínov v Jizerských horách.

žádala finanční záruku na sanaci firmy
a jedinou možností byl prodej majetku,
který přímo nesouvisel s fungováním
podniku. Prodala se trafostanice regionálního elektrického vedení, kterou
měl podnik Východočeská energetika
jen v pronájmu. Plynárenské společnosti se odprodala rozvodná stanice
středotlakého vedení plynu. Nuceným
snižováním počtu zaměstnanců začal bolestný proces restrukturalizace
firmy. Transformaci podniku provázel
i přechod z tradiční skladové na objednávkovou výrobu.
Výsledky roku 1994 ukázaly, že
strmý propad hospodaření z let 1992
a 1993 se podařilo zmírnit a hospodářská ztráta podniku se podstatně snížila.
Vedení společnosti mohlo konstatovat,
že DAKO získalo zpět ztracenou důvěru banky i zákazníků a ve stabilizaci
výrobního sortimentu zahájilo novou
etapu trvale ziskového hospodaření.

Konec privatizačního procesu
V roce 1995 se podnik po sérii červených čísel hospodářských výsledků předešlých let dostal do zisku. Objem výroby se oproti předešlému roku
zvýšil o 47 % a export vojenské techniky do Indie vzrostl devětkrát. Produkce brzdových přístrojů směřovala
do Švédska a do Velké Británie. Export
tvořil přibližně 60 % z celkového obratu.

S rostoucí výrobou musel podnik
řešit otázku nedostatku kvalifikovaných pracovníků a nedostatek vlastních kapacit nahrazovala výroba v kooperaci s jinými podniky. Firma ve svém
provozu začala řešit otázku ekologické
zátěže a nahradila například nevyhovující uhelnou kotelnu výstavbou nové
plynové. Podnik zavedl systém řízení
jakosti ISO 9001. Pracoviště byla propojena do sítě osobních počítačů.
Nosným záměrem v roce 1996
bylo podstatné zvýšení výroby a prodeje ziskových výrobků i zkvalitnění
výrobní základny. Hlavními obory byly
brzdové systémy kolejových vozidel
a speciální hydraulika. Od kooperační
výroby se naopak z důvodu malé rentability upouštělo.
Export dosahoval 55 % objemu
prodeje a hlavními zahraničními odběrateli byla Indie, Slovenko a Polsko.
V oblasti technického rozvoje se dokončil vývojový projekt brzdové výstroje vozů M 843 a M 043, následně
se zahájila sériová výroba. V oboru
hydraulických přístrojů byl úspěšně
ukončen vývoj mazacího agregátu
s elektricky ovládaným rozvaděčem
a taktéž spuštěna sériová výroba.

Rekreační středisko Antonínov v Jizerských horách s ubytovací kapacitou 38 lůžek
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V HOLDINGU ČKD PRAHA (1997–2001)

Vliv státu na železniční průmysl
Z pohledu stability podnikatelského prostředí se hospodaření firmy
v roce 1997 citelně dotkly neočekávané změny vyvolané škrty ve státním
rozpočtu. Zmrazením státních výdajů do železniční dopravy došlo
k razantnímu snížení původních
předpokladů investic, a tím
ke stornu nebo časovému
posunu realizace některých zakázek. Naopak
postupná
devalvace
koruny vůči dolaru
přibližně o 30 % se
stala pro exportující
DAKO výhodou. Vývoz oproti předešlému roku zaznamenal
nárůst o 10 %.
Převládala výroba v nosných oborech, brzdové systémy kolejových vozidel
tvořily 55 % z celkové
produkce a 33 % připadlo na výrobu speciální hydrauliky. V porovnání
s předchozím rokem došlo
k celkovému poklesu produkce o 3 % i při nárůstu exportu
o 10 %. Celkový pokles byl jen logickým důsledkem profilace výrobního sortimentu.
Začala narůstat výroba v ziskových oborech především v sektoru
brzdových přístrojů a speciální hydrauliky.
Rozhodující
úkoly
technického rozvoje byly zaměřeny na vývoj
nových výrobků a inovační aktivity
v oboru brzdových systémů pro ko-

lejová vozidla. Provozně se ověřovalo zařízení mikroprocesorového protismyku na voze Bte – 389 – 8. Vyvíjel

se systém aktivní i střadačové brzdy
pro tramvaje.
Dokončovala se technická dokumentace brzdového válce TB 16" dle
UIC včetně ověření životnosti a spolehlivosti v provozu.

Pod značkou ČKD-DAKO, a.s.
Společnost začala vystupovat pod
obchodní značkou ČKD-DAKO, a.s.,
od roku 1998, s ohledem na přidružení
k Holdingu ČKD Praha.
Akciová společnost si upevňovala
pozici na zahraničních trzích ve snaze navázat dlouhodobou spolupráci
s rozhodujícími partnery, a to jak
v oboru brzdových přístrojů, tak
i v oblasti vojenské techniky.
V nelehkém prostředí rostoucí
platební nesolventnosti tuzemských firem, spolu s nízkým rozpočtem Českých
a Slovenských drah, který institucím neumožňoval realizaci rozvojových
programů, dokázala společnost DAKO vykazovat
zisky a pokračovala v řadě
kladných hospodářských
výsledků. Vytvořila tak příznivý vývoj finančních toků
a snížila úvěrovou zátěž.
Nízký poměr cizího kapitálu, rozumná investiční politika, efektivní řízení základních
procesů informačním systémem
spolu s tvůrčím elánem vytvořily
předpoklad plnění podnikatelských
záměrů.
Celkový objem výroby se soustředil do dvou základních oborů, a to
do pneumatických brzdových přístrojů pro kolejová vozidla a hydraulických
komponentů pro civilní i vojenské použití. Nárůst oproti předchozímu roku
činil 6,4 %.
Charakteristickým rysem roku 1999
byla nutnost přizpůsobování veškerých
aktivit nestabilnímu prostředí v rámci
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První lepené brzdové panely v roce 1998

naší republiky a současně upevňování
pozic u zahraničních zákazníků. Špatná finanční situace rozhodujících odběratelů ze sektoru kolejových vozidel
negativně ovlivňovala odběratelsko-dodavatelské vztahy. Přesto celkový
objem výroby vzrostl. Výroba se nadále soustředila na výrobu brzdových

Oddělení vývoje brzd v roce 1997

přístrojů pro kolejová vozidla a na hydraulické přístroje zejména vojenského
ražení. Společnost DAKO v tomto roce
získala osvědčení o způsobilosti k dodávkám výrobků a služeb pro potřeby
Armády České republiky a armád členských států NATO.
Technický rozvoj se zaměřil na inovaci a modernizaci brzdových přístrojů kolejových vozidel. Úplný systém
hydraulické aktivní a střadačové brzdy pro tramvaje, modernizace rozvaděče DAKO CV1, brzdová jednotka se
střadačem, brzdová jednotka s válcem
zabudovaným v pákoví či lokomotivní
brzdový válec 9" byly nejvýznačnější
řešené úkoly.
Konečné hospodářské výsledky
akciové společnosti ČKD-DAKO v roce
2000 nepříznivě ovlivnila zakázka
speciální techniky do Indie, která nebyla převzata zákazníkem z důvodu
technických problémů zařízení u koncového výrobce. Naopak v segmentu

V roce 2000 firma zrekonstruovala bývalou
ubytovnu podniku na bytový dům s 20 byty pro své
zaměstnance.

brzd se vydařil podnikový záměr, ale
přesto zaznamenala firma pokles.
S programovým cílem snížit výrobní náklady zhruba o 18 % se optimalizovala materiálová logistika koncentrací výroby do jednoho střediska
a snížil se počet zaměstnanců.

Výrobní zkušební stav rozvaděče
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DAKO-CZ, a.s.
Vliv Holdingu ČKD Praha se postupně snižoval ve prospěch společnosti DAKO. Dne 20. srpna roku 2001
se zaregistroval název společnosti
DAKO-CZ, a.s. Firma zaměstnávala kolem čtyř set pracovníků.
Soustředění aktivit společnosti
do oblasti brzdových přístrojů přineslo téměř 50% nárůst prodeje i posílení
na trhu brzdových přístrojů pro kolejová vozidla. Velké investice směřovaly
do prioritního oboru brzd, kde se obnovoval a modernizoval strojní park.
Vývojové oddělení řešilo inovace přístrojů protismyku, modernizace

tramvajové brzdy M1 a inovace rozvaděče DAKO CV1nD.
Návrat nadvlády brzdové výroby
Třemošnickou továrnu v roce 2002
navštívila mezinárodní brzdová subkomise UIC a v září roku 2002 proběhly
úspěšné zkoušky nového rozvaděče
s označením DAKO CV1nD. Vedení komise vysoce ocenilo přípravu, výsledky zkoušek i celé zajištění a organizaci
akce. Největší měrou se na úspěšném
schválení podílel ing. František Karfík
z VUZ.
Homologace nového rozvaděče
pro mezinárodní provoz se zástav-

bou do nových kolejových vozidel
od 1. ledna 2003 byla pro společnost
DAKO-CZ významným počinem a první schválená brzda v novém tisíciletí
ohlásila návrat slavné tradice výroby
brzd.
Podíl exportu brzdových systémů
již představoval víc jak 50 % celkového prodeje. Mezi rozhodující exportní
teritoria patřilo Slovensko, Velká Británie, Švýcarsko, Francie a Německo.
Celkový objem prodeje představoval
meziroční nárůst o více než 20 %. Rozhodujícím faktorem se stal prodej brzdových přístrojů, který se během dvou
let téměř zdvojnásobil.
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Nahoře vlevo a dole: Mezinárodní subkomise UIC při zkouškách rozváděče DAKO CV1nD v září 2002 ve společnosti DAKO-CZ Jiří Riegel, člen brzdové subkomise ČD a František Karfík,
vedoucí zkoušek homologace rozvaděče CV1n D (VÚŽ)
Nahoře vpravo: 203. zasedání brzdové subkomice v září 2002, zleva Václav Lebeda, generální ředitel DAKO-CZ, Egbert Sonder, prezident brzdové subkomise UIC, Emil Efler, ředitel O12 GŘ ČD
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vého informačního systému a pořídila
nové obráběcí stroje.

Kontejner brzdových přístrojů do lokomotivy

Tramvajové brzdy významnou
součástí DAKO-CZ
V roce 2003 se společnost řadila
ročním obratem i počtem zaměstnanců mezi nejvýznamnější firmy regionu.
Jako dlouholetý člen Svazu průmyslu
a dopravy ČR získala členství v Exportním klubu, který pro nejvýznamnější dovozce založila v roce 2003
Česká agentura na podporu obchodu
CZECH TRADE.
Ve společnosti se dynamicky rozvinul segment vývoje a výroby hydraulické tramvajové brzdy, která se tím
neodmyslitelně zařadila do nabídky
produktů. Export brzdové techniky
meziročně vzrostl o 40 %, nárůst byl
realizován především z oboru pneumatických brzd, sílila ale i pozice tramvajových brzd. Celková výše prodeje
i portfolio klíčových zákazníků potvrdily pozitivní trend uplatňování výrobků i u nejnáročnějších odběratelů.
Společnost investovala do nákupu no-

Se vstupem do EU
Před vstupem České republiky
do Evropské unie firma DAKO-CZ posilovala pozici na evropském trhu. Orientovala se na spokojenost zákazníků
jak v oblasti spolehlivosti vlastních výrobků, tak i v kvalitě a rychlosti poskytování poprodejních služeb.
V roce 2004 brzdové přístroje
pokryly více než 80% podíl, přičemž
meziroční nárůst prodeje byl prakticky výhradně zajištěn prodejem tramvajových hydraulických brzd. Výsledky byly o to cennější, neboť jich bylo
dosaženo i přes neočekávaný vývoj
kurzu národní měny vůči euru, a tím
i prudkým zvýšením ztrát z kurzových
rozdílů obzvlášť koncem roku 2004.
Dalším negativním jevem, který ovlivnil
objem prodeje, byla postupná stagnace kolejových vozidel v rámci průmyslu
republiky a útlum rozvojových programů akciové společnosti České dráhy,
jakožto finálního odběratele.
Společnost DAKO-CZ se v roce
2004 stala řádným členem asociace podniků ACRI, který je národním
členem evropského sdružení UNIFE,

sdružující společnosti poskytující výrobky a služby pro železniční dopravu.
Investice putovaly na obnovu
a modernizaci strojního parku, na podporu informačního systému, na vybavení předvýrobních etap technickými
prostředky a na zajištění kvality a produktivity projekční a vývojové práce.
Velký důraz a nemalé finanční prostředky se vynaložily na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci s cílem zamezit negativnímu vlivu výroby na životní prostředí. Zrekonstruovala se
vstupní hala i venkovní prostory a vybudoval se bezpečnostní systém.
Stále stoupající křivka exportního
prodeje v sektoru brzd i v roce 2005
svědčila o vysoké technické úrovni výrobků. Export brzd tvořil již 60 % prodeje a směřoval hlavně na Slovensko,
do Švýcarska, do Francie a do Velké
Británie. Příslibem dalšího rozvoje byly
i certifikáty pro brzdu DAKO osvědčující možnost provozu nákladní brzdy
na německé železnici (DB) a na turecké železnici (TCDD).
Areál továrny se v roce 2005
zmenšil prodejem výrobní haly vojenské speciální techniky. Oproti tomu
došlo k rozšíření kapacit výroby a vývojového a zkušebního centra společ-
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nosti, což si vyžádalo značné investice
do stavebních prací. Investice směřovaly do rekonstrukce vodovodu a kanalizace, systému vytápění, provedla
se rekonstrukce vnitropodnikové silnice a v rámci úspor energií se zateplily
objekty. Veškeré staré ekologické zátěže z doby fungování státního podniku se sanovaly a nepředstavovaly už
žádný ekologický problém. Postupně
se v rámci obnovy výrobních strojů
a zařízení nakupovaly moderní CNC
obráběcí stroje. Do roku 2009 společnost pořizovala tyto nákladné investice z vlastních zdrojů.
K udržení vysokého standardu
podnikové kultury a kreditu společnosti přispívala i aktivní účast na významných veletrzích orientovaných
na dopravu a logistiku, a to jak v rámci
České republiky, tak i Evropy.
V roce 2006 extenzivní rozvoj
vztahů s odběrateli vynesl více než
dvojnásobný objem prodeje brzdových systémů tramvají. Zrealizovala se také první zakázka kompletních
brzdových systémů pro nákladní vozy
tureckých železnic. Rozhodující objem
exportu směřoval do zemí EU.
V roce 2007 celkový prodej vykázal meziroční nárůst téměř 70 %
a v prodeji vlastních výrobků meziroč-

ní nárůst činil 24 %. Nárůstů bylo dosaženo i při meziročním posílení české
měny oproti euru cca o 6 % a oproti
dolaru cca o 24 %, a to vše při podílu
exportu přesahujícím 50 % z celkového obratu.
Výroba hydraulických brzd i pneumatických stále vzrůstala. Objem jejich
exportu vzrostl oproti minulému roku
o 50 %, ale objem vojenských zakázek
dále klesal.
Společnost DAKO-CZ se začala připravovat na audit podle normy
IRIS, aby splnila nezbytnou podmínku
dodávek brzdových přístrojů předním
evropským výrobcům kolejových vozidel.
Světová krize
Podle Českého statistického úřadu se v listopadu 2008 meziročně
snížila průmyslová produkce v České
republice o 17,4 % a hodnota nových
zakázek klesla o 30,2 %. Důsledky světové finanční krize v roce 2008 pocítila i společnost DAKO-CZ. Silně exportně orientovaná ekonomika firmy
se nemohla vyhnout hospodářským
problémům. První propad v celkovém
prodeji dosáhl hranice 15 % a export
klesl o 13,8 %. Z rozhodujících obchodních aktivit největší pokles zaznamenal

úsek pneumatické brzdy pro nákladní
železniční vozy. Většina evropských
drah a železničních provozovatelů
měla obrovský přebytek nákladních
železničních vozů a 40 % vozů bylo
odstaveno. Firma DAKO-CZ musela
kompenzovat výpadky zvýšením objemu prodeje pro tramvaje a v osobním
segmentu železnic.
Navzdory krizi dokázala společnost v oblasti vlastního prodeje vykázat opět vysoký meziroční nárůst.
Vlastní výroba potvrdila silnou pozici
v těchto komoditách na evropském
trhu v tvrdém konkurenčním prostředí.
Pokles celkových tržeb za rok
2009 o 23 % byl způsoben také celosvětovou finanční krizí, v důsledku
které došlo k redukci a pozastavení
investic do výroby nákladních kolejových vozů až o 40 %. Vlastní výrobky
a služby vykazovaly meziroční pokles
o 21 %, ale vzhledem k 19% nárůstu
z předešlého roku nebyl propad tak
drastický. Společnost DAKO-CZ měla
zainteresovanou větší část objemu
právě do brzdových systémů nákladních železničních vozů. Oproti tomu
osobní kolejová doprava vykazovala
známky stability a nedocházelo u ní
k tak velkým výkyvům. Společnosti se
podařilo zajistit zakázky, které pokryly požadované výrobní kapacity a nebylo nutné omezovat výrobu nebo
pracovat ve zkráceném režimu. Mezi
největší získané dlouhodobé zakázky
patřila objednávka na 270 tramvají 15 T
určených do pražských ulic.
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Éra komplexních brzdových systémů
V roce 2009 firma DAKO-CZ začala novou etapu svého vývoje. Vývojovou etapu charakterizovaly rozsáhlé
investice do technologického i technického vybavení firmy, výrazná
rozšíření produktového portfolia
brzdových komponentů a systémů brzd v osobní dopravě,
konkrétně pro vozy metra,
vlakové soupravy a tramvaje. Zároveň společnost
dokázala držet krok
v oblasti nejnovějších
technologií uplatňovaných u nákladních
železničních
vozů,
integrovaných systémů, kompaktních
brzd a inovativních
řešení kotoučových
brzd.
DAKO-CZ, a.s. se
stala součástí skupiny československých
průmyslových podniků,
jehož majitelem je podnikatel Jaroslav Strnad.
Do vedení společnosti byl
zvolen obchodní ředitel Milan
Polák a vystřídal tak generálního ředitele Václava Lebedu, který
podnik řídil od roku 1993.
Brzdy pro osobní vozy versus vývoj
brzd nákladních
V roce 2009 se důrazně projevila
stagnace v nákladní železniční dopravě a postupně přiměla třemošnickou
společnost k přesměrování do sféry osobní kolejové dopravy, která se
stala i nejdůležitějším zaměřením od-

dělení technického rozvoje. Hlavním
cílem plánu technického rozvoje byl
vývoj přístrojů, které doplnily port-

folio nabídky kompletních brzdových
systémů do všech typů osobních vlaků s rychlostí do 200 km/h. O rok
později firma DAKO-CZ již dodávala
brzdové systémy pro první příměstské jednotky.

Za jednotlivými projekty vývoje
a výroby brzd se skrývá několikaleté
úsilí vývojových pracovníků, konstruktérů, techniků, technologů a nakonec
i obchodníků. Od prvotního zadání
projektu zákazníkem přes dlouhodobý vývoj brzd i zkušební provoz prototypového vozidla až po sériovou
výrobu brzdových systémů uplyne
i několik let. Mezi nejdůležitější
mezníky ve vývoji komponentů patřil v roce 2009 limitní
ventil DAKO DLV3HL, v roce
2012 pak elektromagnetická kolejnicová brzda DAKO
EMG a elektronický protismyk DAKO PE06 MSV,
který byl schválen k použití spolu s ventily DAKO
N8 a DAKO N8.1.
V rozmezí let 2011 až
2012 byly dodávány první
brzdové panely pro vozy
metra pro projekt v Oslu.
Byla to první realizovaná
zkušenost s brzdami pro metro, která odstartovala významnou kapitolu vývoje modulových
systémů brzd.
Pokračovala úzká spolupráce
s předními dopravci vozů i světovými
výrobci nákladních železničních vozů
v oblasti dodávek brzd. Pracovalo se
na první prototypové sérii armatur
cisternových vozů pro homologační
zkoušky.
V roce 2013 firma DAKO-CZ
úspěšně završila zkouškami na testovacím okruhu ve Velimi dosazení nového brzdového systému s protismykem na lokomotivách a speciálních
kolejových vozidlech.
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Nová vývojová zkušebna
V roce 2009 se vynaložily velké
investice do technického i technologického vybavení, jejichž významná
část se podařila čerpat ze strukturálních fondů ES.
Společnost DAKO-CZ, a.s., získala
v rámci „Operačního programu Podnikání a inovace“ v letech 2009 až 2014
dotaci ze státního rozpočtu a strukturálních fondů ES. Dotace byla po-

skytnuta na projekt vývoje kotoučové
brzdy pro železniční nákladní vozy
a rozšíření výzkumného i vývojového
centra brzdových systémů kolejových
vozidel. Investiční prostředky umožnily vybudovat zcela novou vývojovou
zkušebnu vybavenou dynamickým
stavem pro testování pneumatických
brzd podle UIC, dynamickým stavem
pro tramvajové brzdy, elektrolaboratoří a laboratoří hydraulických brzd.
Zkušebna se vybavila solnou komorou
k testování odolnosti materiálu brzdových komponentů vůči korozi a klimakomorou pro simulaci teplotního rozhraní od -70 °C do 200 °C a vlhkosti
od 10 % do 98 %.
Nejnovější projekty DAKO-CZ
V roce 2014 DAKO-CZ úspěšně
realizovalo dodávky brzdových systémů pro nákladní vozy kombinované

Generální ředitel DAKO-CZ Milan Polák a hejtman
Pardubického kraje Radko Martínek při slavnostním
otevření vývojové zkušebny v 7. listopadu 2011

dopravy. V sektoru osobní kolejové
dopravy probíhaly dodávky brzdových
modulů pro vozy metra do Mnichova a do Kuala Lumpur nebo brzdové
panely s dalším brzdovým příslušenstvím pro příměstské jednotky určené
pro provoz v Polsku a v Srbsku. Projekty brzd pro lokomotivy se soustředily především na kompaktní řešení čili

Kompaktní brzda nákladního vozu

Dynamický zkušební stav
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Prezentace na veletrzích
Společnost DAKO-CZ, jako
silný hráč na trhu brzdových
systémů, se každý rok účastní odborných veletrhů i výstav
s dalšími významnými společnostmi, především s výrobci
železničních vozů a dodavateli vybavení a komponentů.
Prezentuje se například na výstavách v Číně, v Indii, v Koreji, v Itálii, v Německu, v Polsku,
v Turecku a ve Francii. Mezi nejvýznamnější expozice patří veletrh kolejové dopravy InnoTrans
v Berlíně nebo výstava TRAKO
v Gdaňsku. V posledních letech
je společnost i partnerem výstavy Czech Raildays v Ostravě.

na brzdové kontejnery. Probíhaly také
zkoušky prototypu brzd pro vozy metra v Rijádu, kde v rámci vývoje a testování jednotlivých brzdových komponentů musel tým konstruktérů brát
zřetel na náročné klimatické podmínky.
Vývoj hydraulických a elektromechanických brzd pro tramvaje je specifický především v otázce individuálního řešení každého projektu, na který
se brzdový systém vyvíjí. V roce 2014
se vyvíjel brzdový systém na prototyp

Kotoučová brzda osobního vozu

nové generace tramvaje, plánované
pro dopravu v Rusku a v Bělorusku.
Významným počinem ve vývoji brzdových komponentů byl v roce
2015 přídavný ventil DAKO D1, brzdová spojka DAKO BS a potrubní zrychlovač DAKO Z2.

Stavební investice
Po roce 2009 DAKO-CZ vynaložilo velké investice do podniku. Byla provedena rekonstrukce vnitropodnikové silnice.
V rámci programu úspor energií
a zateplení továrních objektů se
během let 2005 až 2014 provedla výměna střech, obnova fasád
a instalace nových oken. V roce
2011 proběhla kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
Brzdový panel PT1 pro příměstské soupravy FLIRT III
firmy Stadler Rail
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Prezident republiky
slavnostně otevřel novou halu
Slavnostní otevření nové
haly montáže a expedice v pondělí 12. ledna 2015 proběhlo
za účasti prezidenta Miloše Zemana a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Prezident Miloš Zeman se
po příjezdu přivítal s managementem společnosti a při setkání se zaměstnanci, které
proběhlo v přátelském duchu,
zavzpomínal na návštěvu Třemošnice z dob dětství a zmínil i vřelý vztah k tomuto kraji
sousedícímu s Vysočinou. Poté
došlo k slavnostnímu přestřižení pásky a předání dárkových
předmětů – reálného modelu
kotoučové brzdy pro nákladní
železniční vozy a Železnohorského speciálu z regionálního
pivovaru ve Žlebských Chvalovicích. „Každá přestřižená páska
znamená novou investici, která
přináší nové pracovní příležitosti i vyšší konkurenceschopnost,“
uvedl prezident Miloš Zeman.
Slavnostní otevření nové haly montáže a expedice 12. ledna 2015 za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana

Region
Historie strojírenství v kraji pod Železnými horami je úzce spjata s historií
města Třemošnice. Úspěšný vývoj podniku skrze své zaměstnance přinášel
prosperitu celému regionu. Mnoho generací svázalo svůj život v nespočtu
osobních příběhů s prací ve společnosti DAKO-CZ. Proto vždy bylo pro
společnost prioritou podpořit regionální sdružení a organizace zaměřené
na sport i kulturu. Dlouhodobě svůj zájem soustředí na třemošnické fotbalisty, karatisty a mažoretky z Ronova nad Doubravou. Pomáhá se zajišťováním
kulturních akcí v regionu. Podporuje rovněž děti v místní školce a škole.

Nová hala montáže a expedice
V roce 2015 rozšířila společnost
své výrobní kapacity přístavbou nové
haly sloužící k montáži a expedici brzdových systémů. Došlo tak k modernizaci technologického zázemí a k navýšení kapacit potřebných pro realizaci
nových projektů.
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jektantů či designérů i nemalým prostředkům investovaných do vlastního
výzkumu a vývoje může DAKO-CZ
pravidelně přicházet na světové trhy
s novými produkty.
Spolehlivost konstrukce brzd je
podložena vlastnictvím patentů a licencí v souladu s platnými normami
a předpisy UIC a TSI. V prosinci 2015
byla společnost podrobena dozorovému auditu, který prováděla certifikační
společnost TÜV NORD CERT, a splnila

tak požadavky norem ISO 9001:2008
a IRIS.
V současnosti firma DAKO-CZ
zaměstnává na 500 pracovníků. Odborný růst a zkvalitňování pracovních
podmínek zaměstnanců jsou pro firmu
samozřejmostí, neboť jsou to právě
oni, kdo stojí za kvalitou brzd DAKO.
Proto má společnost dlouhodobě nastavenu personální politiku, která se
zaměřuje na benefity zaměstnanců.

Společnost DAKO-CZ dnes
Společnost DAKO-CZ, člen skupiny CZECHOSLOVAK GROUP, je
předním výrobcem pneumatických,
elektromechanických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla. Dodává brzdové systémy
a komponenty pro nákladní a osobní
železniční vozy, příměstské jednotky,
lokomotivy, vozy metra i tramvaje.
Dnes je DAKO-CZ s ročním obratem 840 milionů korun, na němž se ze
70 % podílí zahraniční zakázky, silnou
a stabilní společností, která svým zákazníkům vyvíjí a dodává komplexní
brzdová řešení dle konkrétních požadavků. Brzdy DAKO se markantně rozšířily nejenom po Evropě, ale i v Alží
rsku, v Malajsii, v Indonésii a v Číně.
Firma exportuje své výrobky skoro
do celého světa a spolupracuje se
světovými výrobci kolejových vozidel
i s provozovateli kolejové dopravy.
Společnost DAKO-CZ má vlastní
vývojové oddělení, moderní zkušební laboratoř a konstrukční pracoviště.
Díky špičkové práci konstruktérů, pro-
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Nová generace techniků
Spolupráce se středními
školami v regionu a vysokými
školami v České republice je
pro DAKO-CZ dlouholetou prioritou. Podpora technického
vzdělávání je nedílnou součástí
personální politiky společnosti
a realizuje se především dlouhodobou vzájemnou kooperací škol a firmy. Studenti učilišť,
středních i vysokých škol využívají praxe a letní brigády. Velký
zájem ze strany studentů i učitelů je o exkurze do výrobních
prostor firmy, kde studenti získávají komplexnější obraz z praxe
jejich studovaných oborů a učitelé se seznamují s novinkami
v technologiích strojírenských
firem. Experti firmy se studenty spolupracují na ročníkových
a diplomových pracích. Mnoho
současných zaměstnanců tvoří právě bývalí studenti, kterým
bylo poskytnuto stipendium.
Dlouhodobou
spolupráci
navázala společnost se Střední odbornou školou a Středním
odborným učilištěm technickým v Třemošnici. V roce 2013
se společně s dalšími strojírenskými společnostmi postavila za záchranu samostatnosti
školy, když jí hrozilo sloučení
v rámci redukcí škol z důvodu
malého zájmu ze strany studentů o technické obory. Podporuje
také vybavenost školy a aktuálně se studenti školy v praktické
výuce učí pracovat na soustružnickém stroji darovaném společností DAKO-CZ.

Benefity pro své zaměstnance
Dotované stravování v areálu společnosti s bohatým výběrem z několika
jídel i salátů se zavedlo od roku 1999. Využívat ho mohou i bývalí zaměstnanci, kteří odešli do důchodu. Již od roku 2001 je pracovní doba 7, 5 hodiny
a dovolená je 5 týdnů. Od roku 2006 přispívá společnost svým zaměstnancům na penzijní připojištění. Dlouhodobě společnost nabízí svým zaměstnancům možnost pronájmu bytů.
Firma investuje nemalé částky do stálého vzdělávání zaměstnanců.
Zaměstnanci dostávají od firmy příspěvky k narození dětí nebo k významným jubileím. Společnost myslí i na zdraví svých pracovníků, spolupracuje
na programu Zdravá firma, který nabízí zaměstnancům preventivní vyšetření
a podporuje péči o zdraví zaměstnanců.
Mimopracovně společnost organizuje pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky dny otevřených dveří, každoroční červnovou akci se sportovním a kulturním programem i informační setkání s bývalými pracovníky
v důchodu. Firma vydává svůj časopis pro zaměstnance, kterým informuje
o novinkách ve všech společnostech skupiny CZECHOSLOVAK GROUP.

Akce pro zaměstnance – Hurá prázdniny 2015
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PŘEHLED NEJVÝZNAMĚJŠÍCH BRZDOVÝCH PŘÍSTROJŮ SCHVÁLENÝCH DLE
MEZINÁRODNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM, MEZNÍKY VE VÝROBĚ

PNEUMATICKÉ BRZDY

2004

limitní ventil DAKO DLV3

2005

zahájení výroby pneumatických modulů pro vozy
metra Siemens

1955

brzdový rozvaděč DAKO C a C1

1956

brzdový rozvaděč DAKO CV

2006

brzdič elektropneumatické brzdy DAKO BSEep

1956

brzdový rozvaděč DAKO CV1

2006

elektropneumatická brzda DAKO EPB2

1956

přídavný ventil pro brzdění nákladu DAKO D

1959

rychlíková brzda DAKO R

2006

zahájení výroby brzdových kontejnerů pro
lokomotivy

1959

protismykový regulátor DAKO F

2007

koncový kohout DAKO KK

1959

potrubní zrychlovač DAKO Z

2009

limitní ventil DAKO DLV3HL

1962

samočinný odbrzďovač DAKO OS1

2010

zahájení výroby kompaktní brzdy nákladního vagonu

1963

brzdič přímočinné brzdy DAKO BP

2012

elektromagnetická kolejnicová brzda DAKO EMG

1965

brzdič samočinné brzdy DAKO BS2

2012

elektronický protismyk DAKO PE06 MSV

1973

lokomotivní odbrzďovač DAKO OL2

2012

1974

elektricky řízený brzdič samočinné brzdy DAKO BSE

zahájení výroby pneumatických modulů pro
motorové jednotky Stadler

1974

ovladač elektricky řízeného brzdiče DAKO OBE1

2013

elektromagnetická brzda DAKO EMG

1974

průtokoměr DAKO PM2

2014

integrovaná trámcová brzda DAKO ITB

přídavný ventil samočinného brzdění nákladu DAKO
DS a DAKO DSS

2015

potrubní zrychlovač DAKO Z2

1985
1985

snímač ložení DAKO SL1 a DAKO SL2

1990

brzdový válec kotoučových brzd DAKO B

1992

kotoučové brzdové jednotky DAKO KB

1995

přídavný ventil samočinného brzdění nákladu pro
vozidla se vzduchovým vypružením DAKO DSV

1996

HYDRAULICKÉ A ELEKTROMECHANICKÉ BRZDY
2001

pasivní a aktivní brzdový systém KPT 003

brzdový válec nákladních vagonů DAKO TB

2004

pasivní brzdový systém KPT 002

1998

protismykový systém DAKO PE94 MSV

2003

pasivní brzdový sytém KPT 001

1998

zahájení výroby kotoučových brzd pro nákladní
vagony

2005

pasivní brzdový sytém KPT 001

2005

pasivní brzdový systém PESA

1998

zahájení výroby pneumatických panelů a modulů pro
motorové vozy a motorové jednotky

2006

aktivní brzdový systém PESA

intenzifikace exportu, modifikace a konstrukce
kompatibilních brzdových přístrojů

2006

kolejnicová brzda KB 1150

1999

2007

pasivní brzdový systém 15T

2000

záchranná brzda s přemostěním (NBÜ) DAKO PZ4

2010

aktivní brzdový systém RT6N

2002

brzdový rozvaděč DAKO CV1nD

2010

pasivní brzdový systém EVO

2003

zahájení výroby pneumatických kontejnerů pro
motorové vozy

2010

elektromechanická brzda

2015

pasivní brzdový systém 27T
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