Rekonstrukce NKP Špilberk – Vodojemy, Severní křídlo
Informativní zpráva o průběhu výstavby č. 14 (listopad 2018)
Na objektu A severního přístavku (SO 05) byl odsouhlasen statický návrh přezdění
obvodového zdiva a bylo podle tohoto návrhu zahájeno jeho zdění a osazování překladů nad
otvory. U plenty hradby bylo demontováno trubkové lešení. V objektu B probíhaly montáž
stavební podlahy v galerii pro montážní a omítkářské práce, otvory v obvodovém zdivu se
zakrývaly foliemi a geotextilií, dokončily se hrubé omítky na osách 2-16, provedla se
penetrace ALP podkladního betonu na osách 2-16 a následná hydroizolace podlahy
asfaltovými pásy tl. 4mm s hliníkovou vložkou, dozdily se obvodové stěny po úroveň podbití.
Na osách 2-16 se položila mezikrokevní izolace z minerální vlny a započala zde montáž krovu
a stropu. Prováděly se montáže rozvodů silno a slaboproudu a kompletních rozvodů ZTI. Na
osách 16-18 probíhala montáž lešení. V objektu C bylo dokončeno laťování na osách 1-8.,
oplechování střechy na osách 8-15 a položena zde střešní krytina. Prováděla se montáž
rozvodů silno a slaboproudu. Z venkovních úprav se bourala betonová vana u ohradní zdi,
vyřezávaly se kořeny vrostlé do ohradní zdi a byly odstraněny mříže z ohradní zdi. V nejbližší
době budou následovat na objektu A, dozdění obvodové zdi, provádění železobetonového
věnce na obvodové zdi, montáže krovu s difuzní folií a zdění příček. Na objektu B se dokončí
stavba trubkového lešení na osách 16-18 a započne zde montáž krovu, na osách 0-2 a 16-18
budou probíhat klempířské a pokrývačské práce, budou prováděny betonové podlahy pod
dlažbu, podkrokevní izolace z minerální vlny na osách 2-16, montáže slaboproudu a rozvodů
ústředního topení a tepelné izolace podlahy ze souvrství desek EPS na osách 2-16. V objekt C
se zahájí klempířské a pokrývačské práce na osách 1-8 a bude prováděno vložkování komínu,
omítky a podlahy v kotelně a rozebrání a vyzdění štítové stěny.
Na severovýchodním bastionu byly na zbývající ploše odstraněny původní konstrukční vrstvy
a v severozápadní části byly dokončeny podkladní vrstvy pod mlatovou plochu. Současně
probíhalo osazování zábradlí na hraně bastionu, úprava hrany bastionu s kamennou obrubou
a sadové úpravy.
V objektu vodojemů (SO 06) byly prováděny práce na úpravách svahů nad vodojemy, svahy
byly zpevněny kokosovými rohožemi. Dále byly prováděny opravy omítek a jejich retuše
uvnitř vodojemů. Bylo dokončeno spárování a strukturální omítka V03 vnější části. Současně
bylo dokončeno odbourání a přezdívání koruny hradby vpravo od V03. Probíhají montáže
vnitřních elektro rozvodů a zámečnických konstrukcí.
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