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Avízo 

Podpis zakládací listiny Asociace nestátních otevřených památek (ANOPA), z. s. 

Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži 

úterý, 26. ledna 2021, 10.00 hodin 

Akce bude vysílána i on-line, odkaz naleznete před začátkem na www.zamek-

kromeriz.cz 

 

Symbolicky ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži, památce UNESCO, 

dojde k deklaratornímu založení Asociace nestátních otevřených památek, tedy zejména 

hradů, zámků, technických památek, muzeí či zahrad. 

Tyto památky, přestože nejsou přímo státním vlastnictvím, tvoří nedílnou součást 

národního kulturního dědictví. Potřeba takovéto asociace vyvstala v této době o to 

naléhavěji, nakolik do našich životů a našeho podnikání zasáhla epidemie COVID-19 

a nakolik je zcela zřejmé, že ve veřejném prostoru citelně chybí společný hlas památek, 

které jsou spravovány neziskovými organizacemi, fyzickými a právnickými osobami, 

městy či církvemi. 

Jde o iniciativu, která bude zastupovat: 

• Nestátní památkové turistické cíle (soukromé, církevní, obecní, neziskové 

správce atd.) 

• Otevřené památky, tedy památky provozující veřejnou službu zpřístupnění 

národního kulturního dědictví z převážně nestátních zdrojů 

• Zákonem chráněné památky, které jsou existenčně závislé na příjmech 

z cestovního ruchu 

• Památky, které tvoří klíčové turistické cíle ve svých regionech, jsou často 

podmínkou existence cestovního ruchu a jeho rozvoje, přesto jsou zcela 

opomíjeny z pohledu státní podpory 

Původní záměr založit asociaci svoláním širokého sněmu zástupců jednotlivých památek 

z celé České republiky bohužel zhatila současná vážná epidemická situace. 

Několikaměsíční aktivitu přípravného výboru, díky které již iniciativa získala podporu 

několika desítek subjektů, jsme se přesto rozhodli zúročit a zakladatelským způsobem dát 

celé iniciativě oficiální statut. 
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Je nám velkou ctí, že se zakladatelské role chopily tyto osobnosti: 

• paní Kateřina Šrámková, majitelka zámku Loučeň, www.zamekloucen.cz 

• generál Vlastimil Picek, starosta města Brandýs nad Labem, 

www.brandyszamek.cz 

• Mons. Josef Nuzík, biskup a generální vikář Arcidiecéze olomoucké, www.zamek-

kromeriz.cz 

• pan Francesco Kinský dal Borgo, rodinný správce zámku Karlova Koruna a hradu 

Kost, www.kinskycastles.com 

• pan Miloš Dempír, ředitel hradu Svojanov a vlastník zámku Poláky, 

www.svojanov.cz 

• pan Petr Lukas, zakladatel iniciativy Objevuj památky, z. s., 

www.objevujpamatky.cz 

 

Program: 

• 10.00 uvítání Mons. Josefem Nuzíkem, hostitelem akce 

• 10.10–10.30 představení projektu, podpis zakládací listiny a slovo signatářů 

• 10.30–11.00 prostor pro rozhovory, drobné občerstvení 

 

Jiří Gračka, 

tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého 
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