Rekonstrukce NKP Špilberk – Vodojemy, Severní křídlo
Informativní zpráva o průběhu výstavby č. 12 (září 2018)
Na objektu A severního přístavku (SO 05) byla prováděna montáž potrubí odvětrání plenty a probíhaly
práce na rekonstrukci plenty včetně vyzdívky konzol pro nosné prvky krovu. Z důvodu staticky nestabilních
obvodových konstrukcí objektu A bylo rozhodnuto ubourat tyto stěny až po jejich soudržnou část. Poté, co
bude posouzen stav spodní části stěn a po vypracování a odsouhlasení ZL, budou tyto konstrukce vystavěny
dle původní skladby tak, aby umožňovaly pevnou oporu pro vynesení krovu a střešního pláště. V objektu B
probíhala vyzdívka obvodových stěn a příček na ose 0-2, betonáž ztužujícího věnce v části mezi osami 0-2,
vyzdívání vnitřních svislých konstrukcí mezi osami 11 a 14 v galerii a prováděla se montáž rozvodů
slaboproudu, silnoproudu a ZTI. Vynesen byl vzorek vnitřních omítek pro posouzení a schválení zástupci
NPÚ, poté se započne s prováděním omítkových prací. Na objektu C byla provedena výměna prvků stropu
dle původní PD a byl předložen návrh na výměnu dalších degradovaných částí krovu. Změněno bylo
umístění příčky na ose 9. Při bližším průzkumu stavu západní štítové stěny v oblasti krovu se zjistilo, že
zdivo je silně degradováno, proto byla stěna stržena. Na původních stěnách se odstranily nesoudržné části
omítek. V úseku od HUP po kotelnu bylo zapraveno vedení NTL plynové přípojky. Vynesen byl vzorek
vnějších omítek pro posouzení a schválení zástupci NPÚ, poté se započne s omítáním venkovní stěny.
V nejbližší době bude na objektu A pokračovat montáž potrubí odvětrání plenty a po odsouhlasení
statického návrhu objednatelem a zástupci památkové péče budou zahájeny práce na statickém zajištění
obvodového zdiva objektu. Pokračovat bude rekonstrukce plenty a vyzdívka konzol pro nosné prvky krovu.
Na objektu B bude pokračovat pokládka střešní krytiny a montáž oplechování. Po schválení vzorku vnitřních
omítek zástupci NPÚ se začne s prováděním vnitřních omítek, pokračovat bude vyzdívání příček na galerii,
provádění stropních konstrukcí a rozvodů slaboproudu a silnoproudu. Na objektu C bude pokračovat
rekonstrukce krovu a stropu výměnou jednotlivých prvků stropu a krovu, pokládkou difúzní fólie a
laťováním. Zahájí se z dění nově navržené příčky v objektu C na ose 9. Z venkovních úprav budou vyzdívány
kapsy po degradovaném zdivu na ohradní zdi a po schválení vzorku vnějších omítek zástupci NPÚ započne
omítání venkovní stěny.
V přístupové chodbě do východního příkopu (SO 15) pokračuje repase truhlářských výrobků.
Práce na 1. části II. etapy hydroizolačních opatření (před velínem) byly položením dlažby z brněnské droby
ukončeny 10. 9. 2018.
V severozápadním bastionu při budování požární přerušovací nádrže nadále probíhají práce na rozvodech
vody, silnoproudu a slaboproudu.
Na severovýchodním bastionu byly práce dále pozastaveny z důvodu očekávané změny projektové
dokumentace, která bude řešit výškovou úpravu parteru a úpravu hrany bastionu.
V objektu vodojemů (SO 06) proběhlo spárování venkovních zdí, probíhají retuše stěn, opravy omítek a byla
provedena hydrofobizace všech nově přezděných cihelných stěn a říms. Bylo dokončeno odvodnění
schodiště u vstupu. Zemina nad vodojemy byla překatrována. Dokončen je výkop a uložení chrániček pro
přívod slaboproudu a silnoproudu do vodojemů.
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