
  

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA            23. dubna 2015  

 

ROK 2014 BYL PRO DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE VELMI 
ÚSPĚŠNÝ 

 

Družstevní závody Dražice, tradiční český výrobce ohřívačů vody a přední dodavatel 

švédských tepelných čerpadel NIBE v loňském roce výrazně posílil. Potvrzují to 

ekonomické výsledky včetně tržeb, které za rok 2014 stouply o 17,3 % na 1,19 mld. Kč. 

Provozní výsledek hospodaření (EBIT) v loňském roce překročil 170 mil. Kč 

a společnost prodala také historicky nejvíc tepelných čerpadel. Značka NIBE se tak 

zařadila mezi nejprodávanější tepelná čerpadla.  

 

„Po ekonomické stránce pro nás byl rok 2014 mimořádně úspěšný. Zaznamenali jsme 

i výrazný nárůst v oblasti exportu, který meziročně činil téměř 30 %. Export se loni na našich 

prodejích podílel skoro 50 %. Aktuálně ohřívače vody vyvážíme kromě západní a východní 

Evropy také do Severní Ameriky a Asie. Soustředili jsme se rovněž na oblast investic, kde 

celkový objem dosáhl 33,4 mil. Kč. Většinu jsme zainvestovali do nových výrobních 

technologií a modernizace kotelny,“ uvádí Karel Pacourek, generální ředitel společnosti 

Družstevní závody Dražice, a dodává: „V letošním roce plánujeme na úspěchy navázat 

a rozšířit sortiment výrobků. Už v květnu dáme do výroby novou generaci elektrických 

ohřívačů vody s elektronickou regulací OKHE SMART. Oproti předchozí verzi bude tento typ 

bojleru sledovat spotřebu vody podle zvyků uživatelů a na základě zaznamenaných údajů 

pak dokáže ohřívat vodu v momentech, kdy ji majitel opravdu potřebuje, a v takovém 

množství, kolik jí potřebuje. Kromě toho, že budou inteligentní, budou dosahovat energetické 

třídy B. V této třídě nebude mít elektrický bojler OKHE SMART na trhu žádnou konkurenci.“ 

 

Dlouholetá tradice a inovativní přístup  

Tradice firmy DZ Dražice sahá až do počátku 20. století. Největším výrobcem ohřívačů vody 

v tuzemsku se stala v 90. letech, kdy továrna prošla modernizací, otevřela novou smaltovací 

linku a rozšířila sortiment i export. V roce 2005 přidala k výrobkové řadě akumulační nádrže 

a postavila novou smaltovací pec, která umožnila zvýšit kapacitu výroby. Loni firma vyrobila 

přes 160 tisíc bojlerů a téměř 5 000 akumulačních nádrží. Od roku 2006 je společnost DZ 

Dražice členem švédské skupiny NIBE a výhradním prodejcem tepelných čerpadel této 

značky v Česku a na Slovensku. Dnes patří k evropské špičce ve vývoji a výrobě ohřívačů 

vody. Přináší stále nové a dokonalejší produkty, jako je nepřímotopný ohřívač vody 

s možností připojení k tepelnému čerpadlu, hybridní ohřívač s možností připojení na 

fotovoltaické panely či venkovní akumulační nádrže. Již nyní se také připravuje na zákonnou 

povinnost opatřovat tepelná čerpadla i ohřívače vody energetickými štítky, která vstoupí 

v účinnost na podzim letošního roku. „Jednotné označení tohoto sortimentu bude znamenat 

snadnější orientaci zejména pro zákazníky. Z energetických štítků získají rychlý přehled 

o energetické spotřebě,“ doplňuje Karel Pacourek.  

 
 



 
O společnosti Družstevní závody Dražice 
Družstevní závody Dražice, člen skupiny NIBE, jsou největším výrobcem ohřívačů vody v České 
republice, známým po celé Evropě. Své výrobky s jedinečným systémem topných keramických těles 
vyvážejí do 40 zemí celého světa. V Česku mají více než 50% podíl na trhu. Historie společnosti se 
píše již od roku 1900. Ohřívače vody pod značkou DZ Dražice začala vyrábět v roce 1956. V roce 
2006 se firma stala součástí švédské společnosti NIBE Industrier AB. Od téhož roku je hlavním 
prodejcem špičkových tepelných čerpadel NIBE pro Českou republiku a Slovensko. 
Základní činností společnosti DZ Dražice je výroba a prodej ohřívačů vody a akumulačních nádrží. 
Jedná se o modely v provedení svislém, vodorovném, stacionárním, elektrickém a kombinovaném 
v objemech od 5 l do 1000 l. Dále pak vyrábí nepřímotopné stacionární zásobníky (výměníky) vody 
o objemech od 100 l do 1000 l. Neméně důležitým předmětem činnosti je i výroba zásobníků vody 
s nepřímým ohřevem pro výrobce plynových kotlů. DZ Dražice vlastní výrobní závod s několika linkami 
v Dražicích a Luštěnicích. 
Cílem DZ Dražice je upevnit vedoucí postavení na trhu s bojlery v České republice a posílit svou 
pozici mezi nejlepšími evropskými firmami v oboru. Společnost stojí na pevných základech, kterými 
jsou dlouholetá tradice, vysoká kvalita produktů, nadstandardní služby zákazníkům a zodpovědnost 
společnosti vůči životnímu prostředí. 
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