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Na objektu A severního přístavku (SO 05) byla prováděna rekonstrukce hradební plenty
včetně nanesení tenkovrstvé strukturální omítky. Staticky nestabilní obvodové konstrukce
objektu byly v několika úrovních rozebrány až po jejich soudržnou část. Po zhlédnutí stavu
rozebraných stěn byl navržen předběžný postup řešení, který spočíval ve vystavění
obvodových stěn dle původní skladby a současně tak, aby umožňovaly pevnou oporu pro
vynesení krovu a střešního pláště. Tento postup je předmětem změnového řízení. Práce na
vyzdívání se začnou provádět po odsouhlasení změnového listu objednatelem. Mimo to
probíhá řešení barevnosti a struktury fasády i interiéru. V objektu B probíhala vyzdívka
vnitřních svislých konstrukcí mezi osami 2 až 11 v galerii, provádí se montáž rozvodů silno a
slaboproudu a ZTI, probíhají omítkové práce a řeší se barevnost a struktura fasády i interiéru.
Na objektu C byly dokončovány práce na konstrukci krovu, nyní probíhá laťování a příprava
pro pokrývačské práce. Řeší se rozebrání štítové stěny na SZ straně objektu, dochází
k přestavbě nově upravených vnitřních otvorů, byl vyzděn komín v kotelně a řeší se
barevnost a struktura fasády i interiéru. Venkovní stěny u objektu C byly z obou stran
omítány. Byl proveden hlavní přívod NN a slaboproudých rozvodů, z důvodu neprůchodnosti
původně navrženou trasou byla trasa pozměněna.
Na objektu A jsou plánovány výstavba obvodového zdiva dle statického návrhu, a to
v případě jeho odsouhlasení objednatelem a zástupci památkové péče, a vyzdívky vnitřních
stěn v objektu. V objektu B budou prováděny vnitřní omítky, záklop stropů, souvrství
dřevěných stěn u hradby z vnější strany, tepelné izolace objektu – stěn u hradby a
mezikrokevní izolace a příprava pro lité podlahy a klasické mazaniny na sociálním zázemí. Na
objektu C se dokončí laťování, bude probíhat montáž střešní krytiny, montáž oplechování,
zdění nově navržené příčky na ose 9 (po schválení navržené změny) a rozebrání a
znovuvýstavba štítové stěny, rovněž po schválení navržené změny, z venkovních úprav
omítání ohradní stěny a odstraňování silně prorostlých kořenů a pařezů dřívějších stromů do
dlažby a ohradní stěny.
V přístupové chodbě do východního příkopu (SO 15), byly práce ukončeny a objekt je
připraven k předání a převzetí.
V severozápadním bastionu při budování požární přerušovací nádrže byly práce dokončeny,
probíhají revize instalací a zaškolení obsluhy.
Na severovýchodním bastionu byly po předání změny projektové dokumentace řešící
výškovou úpravu plochy bastionu a úpravu hrany bastionu práce v polovině října na polovině
plochy v severozápadní části obnoveny. Probíhá odstraňování původních konstrukčních
vrstev a pokládky podkladních vrstev pod mlatovou plochu. Současně bylo zahájeno
osazování zábradlí na hraně bastionu. Na zbývající ploše, která slouží pro přístup k objektu
vodojemu, nebyly zatím práce zahájeny.

V objektu vodojemů (SO 06) byly prováděny práce na úpravách svahů nad vodojemy a
opravy a retuše omítek uvnitř vodojemů. Byly provedeny schody 23a, 24a včetně podest.
Dále bylo prováděno spárování a strukturální omítka V03 vnější část a oprava odpadlé plenty
vlevo od V03. Současně je prováděno odbourání a přezdívání koruny hradby vpravo od V03.
Probíhá přestavba lešení.
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