
Správa státního hradu Švihov přijme do stálého pracovního poměru pracovníka na pozici: 

Pracovník vztahů k veřejnosti/dílčí zástup kastelána  

 

Náplň práce:  

Organizace návštěvního provozu, propagace památkového objektu v médiích, na sociálních sítích, 

administrace webových stránek, zajišťování kulturních i komerčních akcí, vzdělávacích programů a 

dalších projektů, koordinace prodeje vstupenek a online prodeje, administrativní agenda běžného 

chodu památkového objektu, poskytování informací, poskytování odborného výkladu, další práce pro 

provoz památkového objektu. Po zapracování je předpoklad převzetí funkce dílčího zastupování 

kastelána.  

Požadujeme:  

• Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání (praxe v prostředí památek nebo zkušenost s podobnou 

pracovní činností výhodou)  

• Aktivní znalost světového jazyka (němčina výhodou)  

• Vynikající komunikační schopnosti a vstřícné vystupování  

• Výbornou úroveň psaného i mluveného projevu  

• Zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, ochotu učit se  

• Organizační schopnosti, tvůrčí schopnosti  

• Znalost práce na PC (textový editor, tabulkový editor, grafické a webové aplikace)  

• Trestní bezúhonnost, hmotnou zodpovědnost  

• Časovou flexibilitu s ohledem na sezónnost provozu hradu  

Nabízíme:  

• Finanční ohodnocení dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

platová třída 8, příplatek za vedení sezónních zaměstnanců, osobní příplatek  

• Práci v malém kolektivu a příjemném prostředí národní kulturní památky  

• Stálý pracovní poměr na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou  

• Stabilitu státní příspěvkové organizace a možnost profesního růstu v rámci organizace  

• Volné vstupné na památky ve správě Národního památkového ústavu  

• Příspěvek na stravné a další výhody z FKSP, pět týdnů dovolené Výběrové řízení bude dvoukolové.  

Uchazeči vybraní na základě zaslaných dokumentů budou pozváni k ústnímu pohovoru. Pohovory 

proběhnou ve středu 10. 2. 2021. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo 

toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.  

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2021  

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2021 

Přihlášky posílejte poštou nebo e-mailem:  



• Správa SH Švihov, Lukáš Bojčuk, Žižkova 1, 34012 Švihov  

• bojcuk.lukas@npu.cz  

K přihlášce přiložte:  

• Strukturovaný životopis  

• Motivační dopis  

• Pořadatelský koncept na příkladu slavnostního otevření sálu po ukončení letitého restaurování 

renesančního stropu:  

o Vyhledání informací o restaurování dobrovického stropu na hradě s uvedením zdrojů.  

o Návrh programu – první část pro pozvané s pohoštěním, druhá část pro veřejnost s překvapením.  

o Návrh propagace této akce – pozvánka pro veřejnost, plakát, zpráva pro sociální sítě, zpráva na 

webové stránky, tisková zpráva pro média a pozvánka pro velmi váženou osobu. 
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