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    ČTK    Knihovna Václava Havla     

Praha - Projekt přestavby historického domu na Hradčanech na Knihovnu Václava Havla se Národnímu 
památkovému ústavu (NPÚ) vesměs nezamlouvá, některé plány, jako zastřešení nádvoří, nicméně připouští. 
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    ČTK    Knihovna Václava Havla     

Praha - Projekt přestavby historického domu na Hradčanech na Knihovnu Václava Havla se Národnímu 
památkovému ústavu (NPÚ) vesměs nezamlouvá, některé plány, jako zastřešení nádvoří, nicméně připouští. 
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    sen    Knihovna Václava Havla     

Praha – Plány na přestavbu Knihovny Václava Havla se zabývala vědecká rada generální ředitelky Národního 
památkového ústavu (NPÚ). Problémem se např. jeví především "nešťastná kumulace funkcí" domu, kdy vedle 
knihovny má vzniknout i "luxusní rezidence" Zdeňka Bakaly, který je investorem přestavby Drahomířina domu na 
Loretánském náměstí. 
 
Vědecká rada generální ředitelky NPÚ je její poradní orgán, který rozhoduje ve složitých kauzách v oblasti 
památkové péče. Radě byl dnes představen projekt využití zmíněného objektu, a to především za účelem zřízení 
institutu Knihovny Václava Havla a současně vytvoření rezidenčního bydlení. "Je třeba si uvědomit, v jaké lokalitě 
se nacházíme, jedná se o význačný renesanční dům, kulturní památku, která je situována na velmi exponovaném 
místě pražské památkové péče a památky UNESCO. Vědecká rada velmi pečlivě posoudila projekt, který byl 
představen. Je potřeba zdůraznit, že členové rady přivítali ušlechtilou myšlenku Knihovny Václava Havla v těchto 
objektech a na tomto místě, ale bohužel ne všechny záměry tak, jak jsou projektanty plánovány, jsou slučitelné s 
památkovými hodnotami objektu," řekla v rozhovoru pro ČT24 generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková. 
 
"Musím říct, že celý program pro využití objektu je velmi naddimenzovaný. Z toho, co nám bylo představeno, 
vyplývá, že záměr není schopen se dostat do parametrů limitů kulturní památky. Byli bychom velmi rádi, kdyby byla 
upřednostňována knihovna a byly redukovány ty funkce, které souvisí s rezidencí. Což se například týká zřízení 
bazénu pod nádvořím renesančního objektu nebo další bezpečnostní archiv. To všechno předznamenává velmi 
razantní zásah do podloží renesančního domu a jeho vytěžení. Je to velmi riskantní z hlediska statického, a to 
včetně sousedních objektů," upřesnila Goryczková. 
 
Další sporný bod se týká záměru zrušení původního bytu paní Hany Benešové, manželky bývalého prezidenta 
republiky. "Tato úprava, která je z 30. let 20. století, navržená architektem Khonem, má své památkové hodnoty, 
některé prvky jsou dokonce prohlášeny za movité kulturní památky. Projekt nepočítá s tím, že by tato interiérová 
úprava zůstala zachována," doplnila generální ředitelka. 
 
Investor ani nadace závěr vědecké rady ještě nezná, takže jejich případná reakce není v tuto chvíli známa. "Pevně 
věřím, že se domluvíme a že upřednostnění vzniku knihovny bude akceptováno. My vítáme knihovnu, ale projekt 
jako celek zamítáme. Nyní tento závěr bude přenesen na Územní pracoviště pro hlavní město Prahu a tento orgán 



posléze vydá odborné vyjádření, které se stane podkladem pro vydání závazného stanoviska výkonného orgánu," 
uzavřela rozhovor Naděžda Goryczková. 
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        Knihovna Václava Havla     

Václav MÜLLER, moderátor 
-------------------- 
Památkářům se nelíbí, že by součástí knihovny Václava Havla měla být i soukromá rezidence. Knihovna má 
vzniknout v historickém paláci v Praze na Hradčanech, který by měl projít poměrně rozsáhlou přestavbou. V 
projektu je například navrženo zastropení dvora nebo podklepání v úrovni historických sklepů. Podle generální 
ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goričkové, je největší problém právě se soukromou rezidencí. 
 
Naděžda GORIČKOVÁ, generální ředitelka Národního památkového ústavu 
-------------------- 
Vědecká rada doporučuje, aby tento projekt, v takovémto rozsahu nebyl schválen a aby tyto prostory, které jsou 
dneska vyčleněny pro rezidenční bydlení, byly spíše věnovány právě potřebám knihovny Václava Havla a nebyly 
realizovány některé známé dramatické zásahy do stavebních konstrukcí a do toho přírodního podkladu. 
 
Václav MÜLLER, moderátor 
-------------------- 
Závěry vědecké rady jsou důležitým podkladem pro pražský magistrát, který realizaci stavby bud povolí nebo 
zamítne. 
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        Knihovna Václava Havla     

Iveta TOUŠLOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Nad chystanou knihovnou Václava Havla se stahují mraky, projekt se totiž nelíbí vědecké radě ředitelky 
Národního památkového ústavu sice vítá záměr využití historického domu u Drahomířina sloupu, ale konkrétní 
úpravy vyhodnotila jako necitlivé. 
 
Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Knihovna ano, rezidence ne. Podle památkářů jsou na projektu finančníka Bakaly sporné stavební úpravy, které by 
část renesančního domu předělali na luxusní byt. 
 
Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka Národní památkový ústav 
-------------------- 
Jsou navrhovány některé zásahy, které jsou z hlediska památkové péče nepřijatelné. Je to především velmi 
masivní odtěžení podloží pod renesančním domem. 
 
Richard BIEGEL, KLub za starou Prahu 
-------------------- 
Je to poprvé východisko pro to, abychom se začali bavit o tom, jestli vůbec tenhle ten historický dům snese tak 
velkou instituci. 
 
Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka 



-------------------- 
Závěry vědecké rady nejsou závazné. Památkový odbor magistrátu, který projekt schvaluje, ale nechce nic 
podcenit a rozhodně k doporučení Národního památkového ústavu přihlédne. 
 
Jan KNĚŽÍNEK, ředitel odboru památkové péče, Magistrát hlavního města Prahy 
-------------------- 
Při vzniku takové instituce takového významu jako je knihovna zesnulého prezidenta Václava Havla, není možné, 
aby se na začátku udělaly nějaké chyby. 
 
Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Projekt přestavby historické budovy na Loretánském náměstí připravil španělský architekt Ricardo Bofill spolu s 
Čechem Markem Tichým. Ten stanovisko památkářů přes jejich výhrady vítá. A věří, že se nakonec podaří projekt 
uskutečnit. 
 
Marek TICHÝ, architekt 
-------------------- 
Tam se poprvé objevuje fakt, že zastřešením, se kterým přicházíme, tedy zastřešením toho centrálního prostoru je 
myslitelné v podobě, ve které ho navrhujeme. 
 
Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Knihovna Václava Havla existuje už od roku 2004. Teď provizorně sídlí na Praze 2. Vznikla po vzoru 
prezidentských knihoven v USA. Slouží nejen jako klasická knihovna, shromažďuje tak všechny materiály, které 
se Václava Havla týkají. Propaguje jeho osobnost nebo pořádá přednášky. Jitka Szászová, Česká televize. 
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        Knihovna Václava Havla     

Veronika TOBOLA PAROULKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Památkáři budou jednat o plánované přestavbě paláce na pražském Loretánském náměstí na knihovnu Václava 
Havla. Projekt španělského architekta Ricarda Bofilla počítá se zachováním důležitých historických prvků. 
Obsahuje ale i moderní vestavbu. Nejvýraznější proměnu navrhuje ve dvoře, který by se měl zastřešit. Národní 
památkový ústav už dřív kompletně odmítl hned několik částí návrhů. 
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        Knihovna Václava Havla     

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Nad chystanou Knihovnou Václava Havla se stahují mraky. Projekt se totiž nelíbí Vědecké radě ředitelky 
Národního památkového ústavu. Sice vítá záměr využití historického domu U Drahomířina sloupu, ale konkrétní 
úpravy vyhodnotila jako necitlivé. 
 
Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Knihovna ano, rezidence ne. Podle památkářů jsou na projektu finančníka Bakaly sporné stavební úpravy, které by 
část renesančního domu předělaly na luxusní byt. 
 
Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav 



-------------------- 
Jsou navrhované některé zásahy, které jsou z hlediska památkové péče nepřijatelné. Je to především velmi 
masivní odtěžení podloží pod renesančním domem. 
 
Richard BIEGEL, Klub Za starou Prahu 
-------------------- 
Je to poprvé východisko pro to, abychom se začali bavit o tom, jestli vůbec tenhle ten historický dům snese tak 
velikou instituci. 
 
Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Závěry vědecké rady nejsou závazné. Památkový odbor magistrátu, který projekt schvaluje, ale nechce nic 
podcenit a rozhodně k doporučení Národního památkového ústavu přihlédne. 
 
Jan KNĚŽÍNEK, ředitel odboru památkové péče, Magistrát hlavního města Prahy 
-------------------- 
Při vzniku takové instituce takového významu, jako je knihovna zesnulého prezidenta Václava Havla, není možné, 
aby se na začátku udělaly nějaké chyby. 
 
Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Projekt přestavby historické budovy na Loretánském náměstí připravil španělský architekt Ricardo Bofill spolu s 
Čechem Markem Tichým. Ten stanovisko památkářů přes jejich výhrady vítá a věří, že se nakonec podaří projekt 
uskutečnit. 
 
Marek TICHÝ, architekt 
-------------------- 
Se tam poprvé objevuje fakt, že zastřešení, s kterým přicházíme, tedy zastřešením toho centrálního prostoru, je 
myslitelné v podobě, ve které ho navrhujeme. 
 
Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Knihovna Václava Havla existuje už od roku 2004. Teď provizorně sídlí na Praze 2. Vznikla po vzoru 
prezidentských knihoven ve Spojených státech. Slouží nejen jako klasická knihovna, shromažďuje také všechny 
materiály, které se Václava Havla týkají. Propaguje jeho osobnost nebo pořádá přednášky. Jitka Szászová, Česká 
televize. 
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        Knihovna Václava Havla     

Vladimír VOKÁL, moderátor 
-------------------- 
Projekt přestavby domu na Hradčanech na Knihovnu Václava Havla se komplikuje. Nezamlouvá se totiž 
Národnímu památkovému ústavu. Jeho vědecké radě vadí necitlivé zásahy do historické budovy. 
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PRAHA Přestěhování Knihovny Václava Havla do historického domu na Hradčanech narazilo na plány jeho 
majitele, podnikatele Zdeňka Bakaly. 
 Rozsah stavebních změn domu U Drahomířina sloupu na Loretánském náměstí v Praze označila Vědecká 
rada generální ředitelky Národního památkového ústavu po včerejším jednání za necitlivý a doporučila jeho změnu. 
 Podnikatel Bakala, jehož nadace Knihovnu Václava Havla sponzoruje, chce totiž v domě navíc vystavět 
luxusní rezidenci s bazénem pod nádvořím. 
 Kvůli tomuto kroku Bakala chystá rozsáhlé zásahy do podloží kulturní památky. 
Upřednostněte knihovnu před rezidencí s bazénem „Takto koncipovaná náplň vede ke stavebnímu programu 
předpokládajícímu necitlivé zásahy do organismu památky, navíc ohrožující i její okolí. Vysoce kulturní záměr by v 
žádném případě neměl být realizován takto necitlivou formou,“ uvedla po několikahodinovém jednání generální 
ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. 
 Aby na Loretánském náměstí Knihovna Václava Havla sídlila, se Goryczkové zamlouvá velmi. Uvítala by 
proto, kdyby se dům maximálně využil pro potřeby knihovny a podnikatel Bakala umírnil své záměry s luxusní 
rezidencí. Závěry vědecké rady budou sloužit jako podklad pro vyjádření odborníků z Národního památkového 
ústavu. A pak i pro verdikt pražského magistrátu, který už bude závazný. 
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    ČTK    Knihovna Václava Havla     

Projekt přestavby historického domu na Hradčanech na Knihovnu Václava Havla se Národnímu památkovému 
ústavu (NPÚ) vesměs nezamlouvá, některé plány, jako zastřešení nádvoří, nicméně připouští. 
 
Vědecké radě ústavu vadí necitlivé zásahy k plánovanému vytvoření nadstandardně vybavené soukromé 
rezidence, rozsah zásahů do podloží kulturní památky či chystané zrušení původního bytu někdejší první dámy 
Hany Benešové s památkově chráněnými prvky. 
 
Generální ředitelka NPÚ se ale názorem rady řídit nemusí.  Architekt  Marek Tichý, který se podílí na tvorbě plánů, 
řekl, že projekt se bude ještě měnit: "Podoba projektu se postupně vyvíjí a mění již od doby jeho vzniku a bude se 
vyvíjet a měnit po celou dobu jeho realizace". 
 
Historický dům U Drahomířina sloupu koupil podnikatel Zdeněk Bakala, jehož nadace také sponzoruje současnou 
činnost Havlovy knihovny. Závěry vědecké rady budou sloužit jako podklad pro vyjádření památkářů z NPÚ. A pak i 
pro verdikt z pražského magistrátu, který bude závazný. Zastřešení a podsklepení prošlo 
 
Záměr vystavět knihovnu se radě obecně líbí. Doporučuje mimo jiné, aby v projektu byly zmenšeny prostory 
rezidence ve prospěch prioritního provozu knihovny. Rada připustila také dílčí podsklepení části nádvoří při 
respektování stávajících konstrukcí a zastřešení nádvoří pro vznik společenského prostoru. "Vědecká rada 
připustila zastřešení nádvoří a současně jeho podsklepení, což považujeme za malé vítězství. Na druhou stranu 
tam vidíme rozpor mezi požadavkem zachovat byt Hany Benešové a současně doporučením omezit funkci budovy 
pouze na nebytové využití, což je navíc v rozporu s platným územním plánem," konstatoval Tichý. 
 
Rada památkářů uvedla, že současné plány investora předpokládají "necitlivé zásahy do organismu památky, navíc 
ohrožující i její okolí". Nesouhlasí ani s rozsahem zásahů do podloží památky pod jižním křídlem a rozsahem 
rozšíření suterénu pod nádvořím: "Je nepřípustný z hlediska uchování památkových hodnot a ohrožení vodního 
režimu v širším okolí". 
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        Knihovna Václava Havla     

 
NPÚ nesouhlasí se všemi zásahy investora kvůli přestavbě domu na Havlovu knihovnu 
 
Rozsah navrhovaných zásahů investora Zdeňka Bakaly do přestavby domu na Loretánském náměstí Vědecká 
rada generální ředitelky Národního památkového ústavu (NPÚ) jednomyslně neodsouhlasila.  
 
 
Rozsah navrhovaných zásahů investora Zdeňka Bakaly do přestavby domu na Loretánském náměstí Vědecká 
rada generální ředitelky Národního památkového ústavu (NPÚ) jednomyslně neodsouhlasila. Mediafax o tom v 
pátek informovala mluvčí NPÚ Zdeňka Kalová. 
 
"Vědecká rada generální ředitelky NPÚ jednomyslně neodsouhlasila předložený rozsah zásahů do podloží kulturní 
památky pod jižním křídlem domu a rozsah novodobých rozšíření suterénu pod nádvořím, který je nepřípustný z 
hlediska uchování památkových hodnot a ohrožení vodního režimu v širším okolí," uvedla Kalová. 
 
Na druhé straně členové vědecké rady připustili dílčí podsklepení části nádvoří při respektování stávajících 
konstrukcí. Problémem je záměr zrušení původního bytu paní Hany Benešové s památkově chráněnými, kvalitními 
interiérovými úpravami z 30. let 20. století od architekta Kohna. "Většinou hlasů Vědecká rada generální ředitelky 
NPÚ připustila řešení zastřešení nádvoří pro vznik společenského prostoru Knihovny Václava Havla," upřesnila 
mluvčí. 
 
Vědecká rada však vítá záměr obnovit kulturní památku pro účely knihovny zesnulého prezidenta. Jak uvedla 
ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková, prostory mohou více posloužit účelům knihovny, nikoliv soukromé rezidenci. 
"Vědecká rada doporučuje, aby program byl redukován ve prospěch prioritní funkce provozu knihovny," stojí v 
prohlášení. 
 
Ředitelka současně upozornila na fakt, že investor ani nadace závěr vědecké rady zatím nezná. Nyní je na 
příslušném orgánu hlavního města, jaké vydá stanovisko. NPÚ v tomto případě plnil funkci poradního orgánu. 
 
Knihovna Václava Havla existuje od roku 2004 a slouží k dokumentaci, výzkumu a propagaci života, díla a 
myšlenek československého a českého prezidenta Václava Havla - dramatika, bojovníka za svobodu, organizátora 
české a středoevropské nezávislé kultury, vězně svědomí a vůdce sametové revoluce roku 1989. 
 
Autor: Denisa Šindlerová 
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    joh    Knihovna Václava Havla     

Projekt přestavby historického domu na Hradčanech na Knihovnu Václava Havla se Národnímu památkovému 
ústavu ani trochu nelíbí. Některé plány, jako zastřešení nádvoří, nicméně připouští. Zásahy do stavby jsou podle 
nich příliš velké. 
 
 Vědecké radě ústavu vadí necitlivé zásahy k plánovanému vytvoření nadstandardně vybavené soukromé 
rezidence, rozsah zásahů do podloží kulturní památky či chystané zrušení původního bytu někdejší první dámy 
Hany Benešové s památkově chráněnými prvky. 
 
 Dům koupil Bakala 
 
 Generální ředitelka se ale názorem rady řídit nemusí. Architekt Marek Tichý, který se podílí na tvorbě 
plánů, řekl, že projekt se bude ještě měnit a rozhodně nejde o konečnou verzi. 
 
 "Podoba projektu se postupně vyvíjí a mění již od doby jeho vzniku a bude se vyvíjet a měnit po celou dobu 
jeho realizace". Historický dům U Drahomířina sloupu koupil podnikatel Zdeněk Bakala, jehož nadace také 



sponzoruje současnou činnost Havlovy knihovny. 
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Památkářům se nezdá projekt přestavby domu na Havlovu knihovnu 
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    iDNES.cz, ČTK    Knihovna Václava Havla     

Stavební zásahy, které by doprovázely přestavbu historického domu na Hradčanech na Knihovnu Václava Havla, 
se nelíbí Národnímu památkovému ústavu. Projekt jako takový podporují, doporučili ale jeho úpravu. 
 
Vědecké radě Národního památkového ústavu (NPÚ) vadí necitlivé zásahy k plánovanému vytvoření 
nadstandardně vybavené soukromé rezidence, rozsah zásahů do podloží kulturní památky či chystané zrušení 
původního bytu Hany Benešové s památkově chráněnými úpravami. 
 
Záměr přestavět historický dům U Drahomířina sloupu na Loretánském náměstí na knihovnu se radě obecně líbí. 
Doporučuje proto mimo jiné, aby projektanti zmenšili prostory rezidence ve prospěch prioritní funkce provozu 
knihovny. 
 
Dům koupil podnikatel Zdeněk Bakala, jehož nadace také sponzoruje současnou činnost Havlovy knihovny. Závěry 
vědecké rady budou sloužit jako podklad pro vyjádření památkářů z NPÚ. A pak i pro verdikt z pražského 
magistrátu, který bude závazný. 
 
 
 
Právo 

Projekt Havlovy knihovny se památkářům nelíbí 
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    (ČTK)    Knihovna Václava Havla     

Projekt přestavby historického domu na Hradčanech na Knihovnu Václava Havla se Národnímu památkovému 
ústavu (NPÚ) nezamlouvá. Jeho vědecké radě vadí necitlivé zásahy k plánovanému vytvoření nadstandardně 
vybavené soukromé rezidence, rozsah zásahů do podloží kulturní památky či chystané zrušení původního bytu 
Hany Benešové s památkově chráněnými úpravami. 
 O svých závěrech informovala v pátek vědecká rada generální ředitelky NPÚ. Záměr přestavět historický 
dům U Drahomířina sloupu na Loretánském náměstí na knihovnu se radě obecně líbí. Doporučuje proto mimo jiné, 
aby v projektu byly zmenšeny prostory rezidence. 
 
Regionální mutace| Právo - Praha - střední Čechy 
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KRÁTCE 
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        Knihovna Václava Havla     

 
Projekt Havlovy knihovny se nelíbí 
 
Praha – Projekt přestavby historického domu na Hradčanech na Knihovnu Václava Havla se nelíbí Národnímu 
památkovému ústavu. Vědecké radě ústavu vadí necitlivé zásahy k plánovanému vytvoření nadstandardně 



vybavené soukromé rezidence. (red) 
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        Knihovna Václava Havla     

 
======================================================================== 
Ve Vatikánu se uskutečnila zádušní mše za Václava Havla 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Ve Svatopetrském chrámu ve Vatikánu se uskutečnila zádušní mše za 
bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, který 
zemřel týden před Vánocemi. Obřad sloužil děkan kardinálského sboru ve 
Vatikánu Angelo Sodano. Kardinál při mši zavzpomínal na svá osobní 
setkání s českým exprezidentem, ať již v České republice při návštěvách 
bývalého papeže Jana Pavla II. nebo při Havlově návštěvě Vatikánu. Mši 
byla přítomna asi stovka hostů, uvedl český velvyslanec při Vatikánu 
Pavel Vošalík. Nechyběli zástupci českých krajanů, italští 
představitelé ani řada diplomatů různých zemí, včetně Spojených států, 
Velké Británie, Francie, Kanady, Slovenska, Polska, Srbska nebo 
Hondurasu. 
 
Projekt přestavby domu na Havlovu knihovnu se památkářům nelíbí 
 
Projekt přestavby historického domu na Hradčanech na Knihovnu Václava 
Havla se Národnímu památkovému ústavu (NPÚ) vesměs nezamlouvá, některé 
plány, jako zastřešení nádvoří, nicméně připouští. Vědecké radě ústavu 
vadí necitlivé zásahy k plánovanému vytvoření nadstandardně vybavené 
soukromé rezidence, rozsah zásahů do podloží kulturní památky či 
chystané zrušení původního bytu někdejší první dámy Hany Benešové s 
památkově chráněnými prvky. O svých závěrech vědecká rada generální 
ředitelky NPÚ informovala ČTK. Generální ředitelka se ale názorem rady 
řídit nemusí. Architekt Marek Tichý, který se podílí na tvorbě plánů, 
ČTK řekl, že projekt se bude ještě měnit: "Podoba projektu se postupně 
vyvíjí a mění již od doby jeho vzniku a bude se vyvíjet a měnit po 
celou dobu jeho realizace". Historický dům U Drahomířina sloupu koupil 
podnikatel Zdeněk Bakala, jehož nadace také sponzoruje současnou 
činnost Havlovy knihovny. 
 
Budova Evropského parlamentu ponese jméno Václava Havla 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Odkaz bývalého prezidenta Václava Havla bude připomínat nová budova 
Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. Návrh jednomyslně 
schválilo předsednictvo Evropského parlamentu, kterému naposledy 
předsedal Jerzy Buzek. Symbolicky právě Buzek se před třiceti lety 
účastnil boje za lidská práva a demokracii v Polsku i ve východní 
Evropě. K pojmenování budovy dojde během letošního roku 
 
 
TV Metropol 



Památkovému ústavu se nelíbí projekt na přestavbu Knihovny Václava Havla 
20.1.2012    TV Metropol    str. 13   20:00 Zprávy 

        Knihovna Václava Havla     

Zdeněk REJŠEK, moderátor 
-------------------- 
Stavební zásahy, které by doprovázely přestavbu historického domu na Hradčanech na Knihovnu Václava Havla, 
se nelíbí Národnímu památkovému ústavu. Projekt jako takový památkáři podporují, doporučili ale jeho úpravu. 
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Památkářům se nelíbí přestavba domu na Havlovu knihovnu 
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    ČTK    Knihovna Václava Havla     

Projekt přestavby historického domu na Hradčanech na knihovnu Václava Havla se Národnímu památkovému 
ústavu vesměs nezamlouvá, některé plány, jako zastřešení nádvoří, nicméně připouští. 
 
Projekt přestavby historického domu na Hradčanech na knihovnu Václava Havla se Národnímu památkovému 
ústavu vesměs nezamlouvá, některé plány, jako zastřešení nádvoří, nicméně připouští. Vědecké radě ústavu vadí 
necitlivé zásahy k plánovanému vytvoření nadstandardně vybavené soukromé rezidence, rozsah zásahů do 
podloží kulturní památky či chystané zrušení původního bytu někdejší první dámy Hany Benešové s památkově 
chráněnými prvky. 
 
O svých závěrech vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu (NPÚ) informovala. Generální 
ředitelka se ale názorem rady řídit nemusí. Architekt Marek Tichý, který se podílí na tvorbě plánů, řekl, že projekt se 
bude ještě měnit: "Podoba projektu se postupně vyvíjí a mění již od doby jeho vzniku a bude se vyvíjet a měnit po 
celou dobu jeho realizace." 
 
Historický dům U Drahomířina sloupu koupil podnikatel Zdeněk Bakala, jehož nadace také sponzoruje současnou 
činnost Havlovy knihovny. Závěry vědecké rady budou sloužit jako podklad pro vyjádření památkářů z NPÚ. A pak i 
pro verdikt z pražského magistrátu, který bude závazný. 
 
Záměr vystavět knihovnu se radě obecně líbí. Doporučuje mimo jiné, aby v projektu byly zmenšeny prostory 
rezidence ve prospěch prioritního provozu knihovny. Rada připustila také dílčí podsklepení části nádvoří, při 
respektování stávajících konstrukcí, a zastřešení nádvoří pro vznik společenského prostoru. "Vědecká rada 
připustila zastřešení nádvoří a současně jeho podsklepení, což považujeme za malé vítězství. Na druhou stranu 
tam vidíme rozpor mezi požadavkem zachovat byt Hany Benešové a současně doporučením omezit funkci budovy 
pouze na nebytové využití, což je navíc v rozporu s platným územním plánem," konstatoval Tichý. 
 
Rada památkářů uvedla, že současné plány investora předpokládají "necitlivé zásahy do organismu památky, navíc 
ohrožující i její okolí". Nesouhlasí ani s rozsahem zásahů do podloží památky pod jižním křídlem a rozsahem 
rozšíření suterénu pod nádvořím: "Je nepřípustný z hlediska uchování památkových hodnot a ohrožení vodního 
režimu v širším okolí." 
 
Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku 2004, nyní sídlí v Kateřinské ulici v Praze 2. V budoucnu 
je v plánu přestěhování do zrekonstruovaného paláce z konce 16. století. Projekt připravil španělský architekt 
Ricardo Bofill. Knihovna by měla v domě zabírat asi třetinu plochy, v další části by měla být třeba Havlova kancelář, 
ale i sídla některých nevládních organizací. Náklady na přestavbu odhadl Bakala na přibližně 200 milionů korun. 
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K přestavbě budoucího sídla Knihovny Václava Havla mají památkáři 



výhrady 
20.1.2012    zpravy.rozhlas.cz    str. 0   literatura 

    Jan Herget,Lucie Maňourová    Knihovna Václava Havla     

Památkářům se nelíbí projekt na přestavbu historického paláce v Loretánské ulici na Hradčanech, ve kterém má 
být knihovna Václava Havla. Vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu dnes celý projekt 
posoudila a měla k němu zásadní výhrady. 
 
V domě měla kromě knihovny vzniknout i rezidence Zdeňka Bakaly, který celý projekt financuje. Podle ředitelky 
NPÚ Naděždy Goryczkové je problém právě s těmito prostorami určenými k bydlení.„Vědecká rada velmi uvítala 
záměr obnovit kulturní památku pro účely Knihovny Václava Havla. Větší problém už měla s tím rezidenčním 
bydlením, které znamená poměrně masivní zásah do podloží renesančního domu. Znamená také degradaci 
historických konstrukcí způsobenou statickým zajištěním objektu, které je ale vyvolané právě tím zásahem do 
podloží,“ uvedla.Závěry vědecké rady jsou důležitým podkladem pro pražský magistrát, který realizaci stavby buď 
povolí, a nebo Památkáři posoudí plány na přestavbu domu pro knihovnu Václava HavlaDopisy od Olgy mají 
premiéru v Knihovně Václava HavlaKnihovna Václava Havla bude sídlit na Hradčanech 
 
 
 

Památkáři posoudí plány na přestavbu domu pro knihovnu Václava Havla 
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    Jan Herget,Igor Maňour    Knihovna Václava Havla     

Národní památkový ústav dnes upřesní své stanovisko k přestavbě paláce, ve kterém má vzniknout knihovna 
Václava Havla. Plány architektů na přestavbu historického paláce v Praze na Hradčanech dnes posoudí vědecká 
rada generální ředitelky ústavu. 
 
Plánovanou přestavbu někteří odborníci kritizují. Například Klubu za starou Prahu se nelíbí příliš velký zásah do 
historické budovy. Konkrétně zastřešení dvora a podkopání nádvoří.V plánech je také navrženo podsklepení domu 
v úrovni pod historickými sklepy. To by ale podle odborníků vyžadovalo hloubení do skály a masivní zabezpečení 
statiky.Klub za starou Prahu také kritizuje záměr, vybudovat v části domu soukromou rezidenci Zdeňka Bakaly, 
který dům v Loretánské ulici koupil a bude financovat jeho opravu.Národní památkový ústav už dříve razantní 
stavební zásahy odmítl, konkrétní stanovisko by měla vědecká rada ředitelky upřesnit dnes.Knihovna Václava 
Havla bude sídlit na Hradčanech Paříž uctí Václava Havla. Pojmenuje po něm knihovnu 


