Rekonstrukce NKP Špilberk – Vodojemy, Severní křídlo
Informativní zpráva o průběhu výstavby č. 10 (červenec 2018)
Na objektu A severního přístavku (SO 05) bylo provedeno dosypání podkladních vrstev pod
konstrukci podlah a přezdívání obvodové konstrukce dle PD. Rovněž byla projednávána
změna dispozice místností. V objektu B probíhala montáž VZT jednotek a montáž krovu a
stropu. V objektu C pokračovalo dosypávání podkladních vrstev pod konstrukci podlahy,
rozebírání a přezdívání nosných pilířů dle změnového listu č. 15, přezdívání štítové stěny –
osa 1 dle změnového listu č. 15 a přezdívaly se obvodové konstrukce dle PD.
V nejbližší době bude na objektu A pokračovat montáž potrubí odvětrání plenty a drenážního
systému objektu, montáž systému provětrávaných podlah (desek s průduchy) a betonáž
mazaniny vyztužené KARI sítěmi 100/100/6, zahájeny budou práce na statickém zajištění
plenty dle ZL č. 7 a započne přezdívaní obvodové konstrukce dle PD. Rovněž v objektu B
bude pokračovat montáž systému odvětrávaných podlah, vč. betonáže mazaniny vyztužené
KARI sítěmi 100/100/6 v části mezi osami 0-2, dokončí se montáž krovu a stropu, započne
pokládka střešní krytiny a montáž rozvodů SIL, SLP, ZTI. Na objektu C bude pokračovat
betonáž podlah, dokončí se opatření pro statické zajištění objektu dle návrhu statika stavby
přezděním nosných pilířů na osách 13, 14 a ztužením stávajících stěn helikální výztuží a
proběhne zdění vnitřních příček dle ZL č. 16.
V přístupové chodbě do východního příkopu (SO 15) byla provedena montáž žulových
schodů a žulové dlažby.
Pro 1. část II. etapy hydroizolačních opatření (před velínem) připravil projektant změnu
projektového řešení, která respektuje zjištěné skutečnosti v podloží plochy. Nové projektové
řešení bylo schváleno a koncem měsíce byly práce obnoveny.
V severozápadním bastionu při budování požární přerušovací nádrže byly dokončeny drobné
dispoziční úpravy dle projektové dokumentace, nainstalována nová plastová požární nádrž
včetně sepnutí ocelovou konstrukcí. Probíhají práce na rozvodech vody, silnoproudu a
slaboproudu.
Stavební práce na severovýchodním bastionu byly po odstranění stávajících porostů dočasně
přerušeny, aby plochu bylo možné používat jako zázemí pro rekonstrukci vodojemu a vést
přes ni přepravní trasu pro dopravu materiálu do vodojemu.
Na objektu vodojemů (SO 06) probíhá zdění zdí vyhlídek teras nad vodojemy, čištění stěn a
stropů v interiérech, vzorkování zámečnických prvků. Dokončeny jsou železobetonové akce
statického zajištění. Provádí se odstranění náletových rostlin na svazích vodojemů.
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