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LÁNY Digitální archiv Knihovny Václava Havla zveřejnil Hovory z Lán. Jde o kompletní zvukový 
záznam pořadů, které vysílal Československý a Český rozhlas v letech 1990 až 2000. 
 Pořad, ve kterém Václav Havel coby prezident pravidelně komentoval dění v zemi, během let 
lehce měnil svůj název. Z Hovorů z Lán se staly postupně Hovory a nakonec Rozhovory v Lánech. 
„V Rozhovorech v Lánech vystupovaly kromě Václava Havla také další osobnosti, například Václav 
Klaus, Miloš Zeman, Jan Švejnar, Pavel Tigrid, Jakub Patočka a Petr Pithart,“ uvedl ředitel Havlovy 
knihovny Martin Putna. 
 
Lány a Havel 
 
V celkovém součtu jde o 335 pořadů s Václavem Havlem. Jejich délka je přes 115 hodin. Zájemci si 
mohou všechny volně stáhnout vmp 3 souborech. 
Podle někdejšího ředitele Českého rozhlasu Vlastimila Ježka není moc osobností, na kterých je 
možno tento typ pořadu postavit. „Po Václavu Havlovi se v ničem takovém nepokračovalo,“ připomněl 
Ježek, který Český rozhlas řídil od roku 1993 do roku 1999. 
 „Někdy v polovině toho období přišel Václav Havel s námětem, že by se dramaturgie Hovorů 
měla změnit. K dvěma lidem, kteří zpovídají jednoho člověka, pak přibyli hosté, které si vybíral Václav 
Havel. Přestal být tím, kdo jen odpovídá, začal se také ptát,“ dodal Ježek. 
 Knihovna Václava Havla byla založena po vzoru prezidentských knihoven v USA a je jedinou 
institucí svého druhu v Evropě. 
 
Lány a Masaryk 
 
Barokní zámek Lány uprostřed křivoklátských lesů je oficiálním letním sídlem českých prezidentů. 
Pouze dva prezidenti měli tu výsadu, že po složení úřadu v něm mohli pobývat: T. G. Masaryk a po 
něm už jen Edvard Beneš. Masaryk, který si zámek i s parkem zamiloval, se tam přestěhoval i s 
rodinou v roce 1935. Poslední úpravu zámku a okolí provedl jeho oblíbený architekt Josip Plečnik. 
Nakonec zvolil Lány jako místo posledního odpočinku pro sebe i svou rodinu. V době druhé světové 
války tam občas bydlel Emil Hácha. Až Václav Havel začal do Lán jezdit pravidelně. 
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