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směrnice

tyto dokumenty a podklady jsou k dispozici na intranetu nebo u hlavního koordinátora

formulář smlouvy

Dobrovolnictví v NPÚ – nástroje

vzor osvědčení

průkaz dobrovolníka

registr uzavřených smluv

databáze zájemců

databáze projektů

nabídky spolupráce 



Dobrovolnictví v NPÚ – nástroje

Tyto vzory jsou ke stažení na intranetu nebo k dispozici u hlavního koordinátora



lPřehled dobrovolnických programů v NPÚ v číslech za rok 2017 
lpočet zapojených pracovišť a objektů: 7 
lpočet zapojených dobrovolníků: 50 
lcelkem odpracovali brigádnicky dnů: 346 
lpočet zapojených koordinátorů: 7

mediálně nejúspěšnější program „Detektivové v řadách NPÚ“
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3 oblasti uplatnění dobrovolníků v NPU 
● dokumentace a ošetření archeologických nálezů – 1. PRÁCE V ARCHEOLABORATOŔI 
● venkovní zahradnické a údržbové práce na objektech – 2. KAŽDÁ RUKA POMÁHÁ 
● práce při dokumentaci a průzkumech památek – 3. PRÁCE V DOKUMENTACI 

   

.

Dobrovolnictví v NPÚ

1.

3. 

2. 



    evidence 
zájemců, registr 
dobrovolníků 

   

projektové záměry 

spolupráce subjektů 

  kastelán objektu

  realizované 

projekty

  zpráva o 
projektech na 
webu

 hlavní  
koordinátor

     nabídka a poptávka na 
dobrovolnickém webu 
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dobrovolníky

  avizo o 
záměrech na 
webu

Dobrovolnictví v NPÚ – jak to celé funguje



Objekty, které se v minulosti zapojily do dobrovolnických aktivit NPÚ 

Hradec nad Moravicí, Grabštejn, Krásný Dvůr, Uherčice, Palácové zahrady pod Pražským 
hradem … a další?
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Objekty, které se chtějí zapojit do dobrovolnických aktivit NPÚ 

Valeč, Stekník, Bečov nad Teplou, Rožmberk … a další?
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obnova anglického zámeckého parku v Hradci nad Moravicí 

Příklady dobrovolnických programů - Každá ruka pomáhá 



Ve spolupráci s The Friends of Czech Heritage pracovalo po celý týden dvanáct anglických 
dobrovolníků na obnově kanálů v zámeckém parku v Krásném Dvoře

Příklady dobrovolnických programů - working holidays



Příklady dobrovolnických programů - working holidays

Ve spolupráci s Czech National Trust pracovala desítka anglických dobrovolníků v Palácových 
zahradách pod Pražským hradem, na konci týdne absolvovala výlet na Karlštejn 



Příklady dobrovolnických programů – stážisté přes Erasmus

Pětice francouzských studentů při praxi na objektech: Karlštejn, Lednice,Telč a Velehrad. 
Dokončují studium v oboru Prezentace kulturního dědictví na univerzitě v Nantes.



Příklady dobrovolnických programů  - Studentská památková mise

Ve spolupráci s pražskými vysokými školami provádí studenti plošný průzkum domů na území 
Hlubočep a Košíř, metodické vedení: oddělení dokumentace, evidence a IS, NPÚ  ÚOP v hl.m. Praze
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Šance pro mladé – projekt který umožní NPÚ přijmout studenty stážisty 

• 1 student = 1 mentor, 80 – 240 hodin praxe, výhodná finanční kompenzace za 
mentorování



• Bonusy pro dobrovolníky: volné vstupy, knihy z ediční řady NPÚ, společná setkání 
s památkáři a vedením NPÚ
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Dobrovolnictví v NPÚ – naši dobrovolníci „v jednom kole“

• Hledají se fyzicky zdatní dobrovolníci pro lidský pohon šlapacího kola pro repliku 
středověkého stavebního jeřábu na věži Jakobínce v Rožmberku



Dobrovolnictví v NPÚ – jak by to mohlo vypadat

• Hledá se vhodný středověký objekt pro působení 15 – 20 studentů z univerzity ve 
Virginii, kteří studují evropský středověk – pracovní tábor v sezóně 2019

Grabštejn: práce v 
hradním lapidáriu, 
dokumentační práce

Studenti profesora H.D. 
Clifforda z Virginie



Dobrovolnictví v NPÚ – jak by to mohlo vypadat

• Hledá se dvojice studentů pro pedagogický dozor v dětském klubu (ve spolupráci s PF 
UK)

Červený Dvůr: plánován 
dětský zámecký klub 
během sezóny

studenti Pedagogické 
školy – prázdninová praxe


