„akce Smilkov“ pro studenty PP1 (garant Jan Pešta)
Zámek Smilkov (okres Benešov) je prostá dvoukřídlá stavba s dominantními slohovými obdobími
baroka a romantismu s neogotickými prvky. V současné době probíhají přípravné a projekční práce
pro přestavbu zámku na hotel. Součástí prací je i probíhající stavebněhistorický průzkum. Na zámku
je zachováno větší množství autentických řemeslných prvků převážně z 19. století, které jsou
s ohledem na jejich technický stav v současnosti ohrožené. Jejich dokumentace bude naším cílem a
úkolem. Zámek si také prohlédneme a probereme některé aktuální stavebnětechnické a památkové
problémy. Stavba je neopravená, tudíž počítejte se zimou, špínou apod., není ale při dodržování
běžných pravidel nebezpečná (nehrozí zřícení, propadnutí apod.).
Kdy?

27. 10. 2017, cca od 8:30

Kde?

Smilkov u Votic, okres Benešov (49.6030475N, 14.6202950E)

Jak se tam dostat?

a) kombinace bus – bus:

nevýhody tohoto řešení: budete tam příliš brzy a jezdí jen malý autobus; ale snad se tam vejdete.
b) kombinace vlak – bus – pěšky (doporučená):

(do Benešova lze samozřejmě z Prahy či odjinud i vlakem)
a dále pěšky po modré značce nenáročnou cestou cca 3km do Smilkova. Pokud by měl někdo závažný
problém (zdravotní apod.), je možno zajistit odvoz mikrobusem v kapacitě 8 míst. V nouzi pište SMS
(prosím, nevolat) na tel. 775629325.

c) a nebo nějak úplně jinak, vlastními silami a invencí

Jak zpátky?

Každý jak umí. Nebojte se, Idos něco najde…

Co s sebou?

Horší oblečení a pevná obuv dle počasí (neohřejeme se, hrozí zašpinění!!!), něco na
zahřátí těla i duše, desky + papíry A3, alespoň do dvojice / trojice fotoaparát (ideálně
zrcadlovka, ideálně s bleskem), skládací dvoumetr, svinovací metr min. 2m (ideálně
5m), psací potřeby. Společně zajistím na půjčení vodováhu, nivelační lať, pokud to
půjde, tak i obrysovou šablonu.

Jak to bude probíhat? Projdeme si spolu zámek, povíme si o něm něco. Každý si pak vybere
z nabídky nějaký umělecko-řemeslný prvek (dveře, obklad stěny, okno… v případě
jednoduchých prvků 2ks), který bude dokumentovat pečlivým zaměřením i
fotograficky. Předpokládám vzájemnou výpomoc mezi studenty. Doma se pak bude
prvek vykreslovat dle struktury hladin v DWG; technické požadavky budou
sjednoceny. Následně se dopracuje do podoby seminární práce dle požadavků.
Jaký je smysl akce? Jednak poskytnout studentům možnost těsného kontaktu s autentickou
památkou a jejími detaily, projít si problematiku obnovy konkrétní stavby a konečně i
přispět k dokumentaci ohrožených prvků. Vaše zaměřené detaily se stanou součástí
pasportu stavby, který bude archivován (ale nebojte, není to „skryté“ zaměstnávání –
já za Vaše výtvory nebudu mít nic navíc).

