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Realizaci projektu „Žárovzdorné 
produkty pro krby a kamna“ podporuje 

Evropská unie 

 

Společnost ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. realizuje projekt „Žárovzdorné 
produkty pro krby a kamna“ reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005932 
za finanční podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. 

Projekt řeší zahájení výroby produktové řady speciálních žárovzdorných 
výrobků pro použití na domácí spalovací zařízení (krby, kamna, pece, 
atd.), spalující biomasu, a to především dřevní hmotu. Tato inovativní řada 
se skládá z žárobetonových směsí, výmazových hmot, plastických tmelů 
a kamnářských malt. Nové směsy obsahují vylepšené chemicko-fyzikální 
parametry, čímž jsou jejich vlastnosti vhodné pro specifické podmínky 
panující v menších domácích topných zařízeních. Tato inovovaná řada 
představuje inovaci produktu, které je podporována dotační výzvou 
programu Inovace. Inovace je založena na výsledcích vlastního vývoje 
a výzkumu společnosti. Ve spojení s inovací produktu je předmětem 
projektu také inovace procesu, která spočívá v integraci pořizovaných 
technologiích do stávajích výrobních procesů. 

V rámci projektu jsou pořizovány následující technologie: 

 Míchací linka 

 Pytlovací linka 

 Pec – prefabrikáty 

 Poloautomatický paletizér 

 Dopravník 

 Ocelová konstrukce k míchací lince 

 Jeřábová dráha 

Na výše uvedené investice bude poskytována finanční podpora 
z fondů Evropské Unie. 

Projekt respektuje zásady rovných příležitostí. V rámci náboru nových 
zaměstnanců nebude brán zřetel na pohlaví, rasu a náboženské založení 
uchazečů. 
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Projekt předpokládá pozitivní vlivy na životní prostředí prostřednictvím 
zmírnění materiálové náročnosti výroby a snižování odpadovosti vlivem 
využívání tzv „chytrých“ obalů (zmenšování obalů a jejich 
znovuvyužitelnost).  

Základní informace o projektu: 

Název projektu:  Žárovzdorné produkty pro krby a kamna 
Reg. č. projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005932 
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 
Výzva: Inovace – Inovační projekt – I. Výzva 
Datum zahájení projektu:    01.12.2015 
Předpokládané datum ukončení projektu:  30.11.2018 


