Rekonstrukce NKP Špilberk – Vodojemy, Severní křídlo
Informativní zpráva o průběhu výstavby č. 15 (prosinec 2018)
Na objektu A severního přístavku (SO 05) bylo prováděno zdění obvodového zdiva a
osazování překladů nad otvory dle statického návrhu. V objektu B probíhaly montáž a
kompletace ZTI, montáž dvojitých oken v 1NP na osách 2-16 včetně a zakrytí ochranou folií,
pokládka tepelné izolace deskami z EPS 150 (2x60mm) v souvrství podlah v 1NP na osách 216, pokládka separační PE folie a montáž kari sítí do podlah pod dlažbu na osách 2-16,
betonáž hrubých podlah pod dlažbu v místnostech 15a, b, c; 19a, b, c a 25a, b, c, montáž
podkrokevní izolace z minerální vlny a parozábrany na osách 2-16, montáž záklopu stěny
z meziprostoru u hradby v galerii, kompletace elektrorozvodů, vyzdění konzol vyložených
z hradby na polích 16-18, montáž krovu na polích 0-2 s difúzní folií a na polích 16-18,
pokládka střešních tašek na polích 0-2 a 16-18 a vybourání nového dveřního otvoru a zazdění
překladů na ose 0. Na objektu C bylo provedeno oplechování střechy na polích 1-8, pokládka
krytiny na polích 1-8, první vrstva omítek na polích 1-8, dokončila se montáž rozvodů silno a
slaboproudu, ve štítu na poli 15 byly vybourány sklobetony a otvory po nich dozdění,
probíhala montáž výztuže věnce a jeho osazení do bednění, následovala betonáž věnce a
vyzdívání štítu. Z venkovních úprav byla vybourána betonová vana u ohradní zdi a odvážena
navážka ze SZ části staveniště. V nejbližší době bude na objektu A pokračovat montáž krovu
na polích 5-8 a provedení železobetonového věnce na obvodové zdi, do hradební zdi budou
provedeny odvodňovací vrty. V objektu B dojde k lití betonových leštěných podlah, dokončí
se skladby St.2 a Se1, budou prováděny tepelné izolace a hrubé podlahy na polích 0-2 a
dlažby na polích 2-16. Na objektu C se položí stropní tepelná izolace ve stropě nad
temperovanými místnostmi, provede se vložkování komínu, omítky a podlaha v kotelně a
vnitřní omítky.
Na severovýchodním bastionu probíhalo osazování zábradlí na hraně bastionu, úprava hrany
bastionu s kamennou obrubou a sadové úpravy. Práce byly z klimatických důvodů k 15.
prosinci přerušeny.
V objektu vodojemů (SO 06) byly prováděny práce na úpravách svahů nad vodojemy včetně
doplnění zeminy nad vodojemy. Bylo dokončeno spárování a strukturální omítka vnější části
objektu V01. Současně je dokončeno odbourání a přezdívání koruny hradby vpravo od V01,
proběhla demontáž vnějšího lešení objektu V01. Probíhají montáže vnitřních elektro rozvodů
a zámečnických konstrukcí.
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