Rekonstrukce NKP Špilberk – Vodojemy, Severní křídlo
Informativní zpráva o průběhu výstavby č. 5 (únor 2018)

Na Severním přístavku (SO 05) bylo na objektu A provedeno vybourání a odtěžení konstrukce
podlahy a podkladních vrstev na úroveň zemní pláně, na objektu B obsyp potrubí a zásyp
prostoru mezi základovými pásy a vytvořil se drenážní polštář v předzákladovém prostoru.
Na objektu C proběhly demontáže střešní krytiny a laťování, záklopu stropu mezi osami 8 –
15 a vyplní otvorů včetně jejich odvoz do restaurátorských dílen a bourací práce svislých
konstrukcí.
Z prací na venkovním vodovodu byla dokončena montáž potrubí požárního a pitného
vodovodu a provedeny tlakové zkoušky, u vnitřního vodovodu došlo k propojení požárního a
pitného vodovodu na připojovací místo v Severozápadním bastionu.
Z prostoru budoucí kotelny v objektu C byla provedena montáž předizolovaného potrubí do
prostoru odběrných míst v objektu B.
V nejbližším období se na objektu A uskuteční montáž potrubí systému odvětrání plenty a
odkopání a podezdění základů objektu, na objektu B bude dokončeno dosypání prostoru
mezi základovými pasy mezi osami 2-9, provedena betonáž základové desky mezi osami 2-16
a zahájeno zdění obvodových stěn, na objektu C se dokončí demontáž střešní krytiny, zahájí
se bourání konstrukčních vrstev podlah a montáž drenážního potrubí v objektu.
V období od 19. 2. do 5. 3. 2018 nebylo možné provádět naplánované práce dle
harmonogramu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, prováděny byly pouze
některé a přípravné práce.
V objektu vodojemů (SO 06) pokračovaly práce na prorážení otvorů mezi vodojemy, na
osazování překladů nad vybouranými otvory, zazdívky překladů a byl proveden výkop nad
stropem vodojemů.
Přístupová chodba do východního příkopu (SO 15) má dokončeny bourací práce a je
proveden doplňkový stavebně-technický průzkum, průzkum vlhkostních poměrů a
archeologický průzkum. Dále probíhají práce související se sanací vlhkého zdiva. Pod
podlahou je uloženo vodovodní potrubí pro napojení východního hradebního příkopu.
Vodovod je prováděn jako samostatná alce uživatele (Muzeum města Brna). Jsou dokončeny
podkladní betony pod kamenné schodiště.
Z hydroizolačních opatření (SO 17) byla dokončena stavební připravenost pro montáž
hydroizolační fólie v západní části I. etapy (prostor před Galerií jih a hradní kavárnou). Ve
východní části (prostor před hradní restaurací) je provedena demontáž dlažby a schodiště
zahájilo se bourání podkladních vrstev.
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