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Rekonstrukce kotelny a sanace vlhkého zdiva v objektu Maměnky
Rožnov pod Radhoštěm – V těchto dnech započaly demontážní práce na rekonstrukci kotelny
v objektu Maměnky na Pustevnách. Cílem projektu je stabilizování stavebně-technického
a vlhkostního stavu kotelny, která je částečně zapuštěna do svahu. Sanací zdiva v kotelně dojde
k odstranění účinků zemní vlhkosti a omezení zasakování srážkových vod.
V rámci grantového programu Plzeňského Prazdroje obdrželo VMP ve výzvě „Radegast lidem“ částku
300 000 Kč určenou k spolufinancování tohoto projektu.
„Rekonstrukce spočívá ve výměně stávající technologie kotelny, která je na hranici životnosti, byla
realizována v roce 2001 a již neodpovídá současným technickým požadavkům. Nové vybavení bude
obsahovat dva elektrické kotle, každý o výkonu 36kW, dva zásobníky vody, dvě expanzní nádoby
a čerpadlo pro cirkulaci teplé vody. Trubní rozvody budou napojeny na stávající rozvody.
Po demontáži stávající a před osazením nové technologie kotelny bude provedena sanace vlhkého
zdiva, která bude spočívat v odstranění zcela zdegradovaných vnitřních omítek až na původní zdivo,
provedení dodatečné horizontální hydroizolace technologií tlakových injektáží, aplikaci hydrofobního
nátěru na kamenný povrch terasy a sklepního zdiva a provedení sanační omítky,“ sdělil Jindřich
Ondruš, ředitel muzea.
Podle časového harmonogramu by rekonstrukce kotelny měla být dokončena 30. listopadu 2017.
Celkové náklady na rekonstrukci kotelny dosáhnou částky 1,5 mil. Kč. Z grantového projektu
Plzeňského Prazdroje byla poskytnuta dotace ve výši 300 000 Kč.
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