Obnova zámku v roce 2019

V tomto roce byla dokončená místnost ve 2.patře , a to místnost 2.06, kde
byly dokončeny povrchy stěn, podlaha včetně nášlapných vrstev dle
fragmentů původní dlažby, dveře a vnitřní okenní parapety. V místnosti 2.07
byly osekané omítky, vybourané konstrukce pro osazení nosních konstrukcí
stropů z ocelových valcovaných nosníků, proběhly bourací práce
stávajících trámů a provedly se stužující věnce podlah. Byly osazené
válcové nosníky do připravených otvorů a provedla se hrubá příprava zdiva
pro další úpravy stavebních otvorů, osazení nových překladů.
Dotace z MK ČR 1000 000,- Kč
Olomoucký kraj

400 000,- Kč

Celkové náklady 1 888 929,- Kč s DPH

Místnost 2.06 před opravou

Po opravě

Obnova zámku v roce 2020
Realizaci díla byla provedená dle zpracované projektové dokumentace firmou
INTEGRAPLAN v.o.s. Lipník nad Bečvou. Předmětem této etapy úprav místnosti
2.07 zámku Hustopeče nad Bečvou byly práce spojené s úpravou povrchů stěn a
stropů. Provedly se nové omítky stěn. Montáž nové zateplené stropní konstrukce, kdy
na ocelové I-nosníky ( opatřeny nátěrem) osazené v minulé etapě byly položeny
dřevěné fošny a ze spodní strany dřevěná prkna. Prostor byl vyplněn tepelnou izolací
s parozábranou. Na tento nový dřevěný strop bylo připevněno rabicové pletivo jako
nosič nové omítky. Podlahová konstrukce je realizována také jako zateplená, kdy na
stávající klenby byla osazena dřevěná roštová konstrukce, která zároveň srovnala
výškový rozdíl podlahy s následnou výplní tepelnou izolací. Povrch tvoří 3 vrstvy OSB
desek a jako finální vrstva byly položeny dřevěné zámecké parkety. Současně byly
zabudovány nové výplně otvorů vstupních a propojovacích dveří z dřevěného
masivu. Nově provedené rozvody elektroinstalace (slaboproud a silnoproud) a také
rozvody ústředního vytápění jsou instalovány pod omítkou a v podlahové konstrukci.
Byla provedena repase původní dřevěné částečně dochované výdřevy ostění okna a
dle tohoto byla vyrobena a namontována kopie nového dřevěného obložení u
druhého okenního otvoru v místnosti. Prostor byl vymalován.
Dotace z MK ČR 1310 000,- Kč
Olomoucký kraj

400 000,- Kč

Celkové náklady 2 100 000,- Kč s DPH

Místnost 2.07 při realizaci

