
Tisková zpráva 

CNT a ANOPA se dohodly na vzájemné podpoře a spolupráci 

Czech National Trust, o.p.s.  
Asociace nestátních otevřených památek, z. s. 

Dne 18.února 2022 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Czech National 
Trustem o.p.s. (CNT) a Asociací nestátních otevřených památek, z.s. (ANOPA), 
které patří mezi nejvýznamější nestátní neziskové orgnizace v oblasti péče o české 
kulturní dědictví. CNT a ANOPA  se dohodly na vzájemné podpoře svých činností a 
poslání, ve sdílení informací, spolupráci v oblasti marketingu, fundrizingu, 
dobrovolnictví, vzdělávání a v dalších aktivitách směřujících k veřejně prospěšným cílům. 
  
Konkrétně CNT zajistilo pro ANOPu účast na evropském projektuErasmus + pro dospělé, 
který CNT koordinuje a kterého se kromě CNT účastní 5 dalších evropských 
památkových trustů. Tématem projektu Erasmus + je výměna informací mezi odborníky 
z oboru péče o památky, mimo jiné i výměna odborných pracovníků (stínování) na 
pozicích ve významných historických objektech, do které se díky tomu mohou zapojit i 
privátní vlastníci – členové ANOPy. 
  
CNT je připraveno pomoci ANOPě a jejím členům při mezinárodní propagaci českých 
historických památek v zahraničí. 
 
Závěrečné schůzky a vlastního podpisu Memoranda, za podpory advokátní 
kanceláře DELTA legal, se za CNT zúčastnily předsedkyně správní rady Dr. Irena Edwards 
a ředitelka Jana Schiebertová.  Za ANOPA byli účastni tajemník Mgr. Vratislav 
Zákoutský (zámek Loučeň), místopředseda Ing. Jiří Uhlíř (zámek 
Kroměříž) a Ing.Francesco Kinský dal Borgo (hrad Kost), který vede mezinárodní agendu. 



Czech National Trust je obecně prospěšná společnost s osmiletou historií, člen mezinárodní 
organizace International National Trusts Organization (INTO) . Dlouhodobým cílem CNT je 
záchrana kulturního a přírodního dědictví v České republice pro příští generace, jejich obnova 
a správa, péče o objekty ve vlastním nebo svěřeném majetku, zapojení vlastníků, 
dobrovolníků i jiných neziskových organizací a komunit do jednoho funkčního celku. 
https://www.czechnationaltrust.org/ | http://www.facebook.com/czechnationaltrust/ 

Asociace nestátních otevřených památek je zájmové sdružení vzniklé v r. 2021, sdružuje 
provozovatele veřejnosti přístupných nestátních památek - hradů, zámků, klášterů, poutních 
míst, technických památek, zahrad a dalších kulturních památek, které jsou v jiném než 
státním vlastnictví. Tyto památky, přestože nejsou přímo státním vlastnictvím, tvoří nedílnou 
součást národního kulturního dědictví. Hlavním cílem ANOPA je především hájení společných 
zájmů vlastníků takových památek, zajištění dlouhodobé a udržitelné prosperity památek a 
jejich marketingová podpora. 
https://www.asociacepamatek.cz/ 

Advokátní kancelář DELTA legal poskytuje komplexní komerční právní poradenství, které je 
již řadu let pravidelně oceňováno i v mezinárodních žebříčcích Chambers a Legal 500. 
Právníci DELTA legal jsou si zároveň vědomi společenské odpovědnosti advokacie, a proto od 
samého založení podporují Czech National Trust v jeho snažení o záchranu významných 
odkazů českého národa a kultury. 
https://deltalegal.cz/ 

 

Kontakty CNT :  

Dr.Irena Edwards - předsedkyně správní rady    irena.edwards@czechnationaltrust.org    +447 500 337 329 

Jana Schiebetová - ředitelka       jana@czechnationaltrust.org     +420 602 163 992 

  

Kontakty ANOPA: 

Ing. Kateřina Šrámková, MBA - předsedkyně     katerina.sramkova@zamekloucen.cz   

Vratislav Zákoutský - tajemník      anopa@asociacepamatek.cz     +420 602 397 589 
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