
 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
Veřejná zakázka malého rozsahu – neřídí se zákonem č.137/2006 Sb, pouze formálně § 6 tohoto zákona 

Zpracováno dle vnitřní směrnice 
 
Vyhlašujeme výběrové řízení na provedení rozšířeného restaurátorského 
průzkumu hlavního oltáře v kapli sv. Bartoloměje, která je součástí 
kulturní památky Zámek Žampach. 
 
Požadavky na provedení rozšířeného průzkumu 
 
1. upřesnit rozsah dochování všech částí oltáře a míru doplňků, které se budou dořezávat 
 
2. odlišit části původní od druhotně doplněných  
 
3. vyjasnit otázku povrchových úprav z hlediska stratigrafie, stavu dochování jednotlivých 
vrstev a posouzení vzájemné návaznosti. 
Rozšíření sond, aby se mohl stanovit rozsah dochování původní polychromie a na základě 
toho určit, jestli se budou odstraňovat starší barevné vrstvy. V průzkumu bude zahrnuto i 
stanovení technologie – tedy zkoušky rozpustnosti povrchové úpravy a uvážlivé odejmutí 
vzorků barevné vrstvy pro laboratorní analýzu za účelem stanovení pojiva, popř. i stáří vrstvy 
– 3 vzorky 
 
4. záměr na restaurování – bude obsahovat navržený postup restaurování včetně použití 
všech materiálů a technologií. Stanovení rozpočtu za jednotlivé práce, bude obsahovat i 
možné varianty restaurování – ponechání stávající povrchové úpravy a odkrytí starších 
vrstev polychromie. 
 
5. zpráva z průzkumu a zpráva z laboratorního průzkumu – vytištěná i na CD včetně fotografií 
(obě 2x vytištěné – 1x vlastník, 1x NPÚ) 
 
6. Termín dokončení průzkumu: 15. prosince 2012 
 
Hodnotící kritérium: Nabídková cena průzkumu za předpokladu dodržení všech podmínek zadání  
 
Přílohou poptávky bude „Závazné stanovisko“ vydané Městským úřadem v Žamberku 
a „Odborné vyjádření“ NPÚ Pardubice PhDr. Václava Paukrta 
 
     
Prohlídka oltáře (jeho částí) je možná v pracovní dny 7.00 – 15.00 hod. po předchozí tel. domluvě. 
     
Termín doručení nabídek: 3.10.2012 
 
Nabídku do výběrového řízení zašlete elektronicky, poštou nebo doručte osobně na adresu Domov 
pod hradem Žampach, Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk do 3.10.2012 do 15.00 hod. 
 
 



  
 
Bližší informace k výběrovému řízení Vám podá:  
Michal Vaňous, technik, tel: 465 635 160, mob.731 101 475 (technik@uspza.cz)   
Ludmila Maťátková, fin. manažer, tel: 465 618 184, mob.777 578 539 (manag.fin@uspza.cz) 
 
Zpracovala: 
Ludmila Maťátková    PaedDr. Luděk Grätz 
finanční manažer    ředitel domova 
dne: 18.9.2012 
 
 
 
 
 
          


