Havlova knihovna získá důstojnou adresu
3.3.2011

Berounský deník str. 2 Berounsko / region
JAN HORÁK Knihovna Václava Havla

Hradčany - Knihovna Václava Havla vznikla už v roce 2004, dosud ale neměla své stálé sídlo. To by se mělo
do dvou let změnit a instituce by se mohla nastěhovat do nově zrekonstruovaného paláce U Drahomířina sloupu
v Loretánské ulici na Hradčanech. Budoucí podobu knihovny představili včera novinářům architekti Ricardo
Bofill ze Španělska a Marek Tichý z architektonické kanceláře TaK.
Sponzorem projektu je investor a miliardář Zdeněk Bakala, který je také předsedou správní rady
knihovny.
Ohnisko veřejného života v Praze
Václav Havel k projektu knihovny řekl, že se této myšlence z počátku velmi bránil, postupně se s ní smiřoval,
aby se s ní nakonec identifikoval. Připomněl, že myšlenka prezidentských knihoven pochází ze Spojených států
amerických, naproti tomu v Evropě nic takového neexistuje.
„Nejde o to, že bych si chtěl budovat nějaký pomníček, ale o to, aby se ta knihovna stala jakýmsi
ohniskem duchovního, společenského i literárního života pražského,“ řekl bývalý prezident. Upozornil, že
knihovna s jeho jménem shromažďuje archiválie všeho druhu, kromě jeho projevů a článků také jeho poznámky
a různé materiály o něm.
„Přes tyto archiválie by se mělo zpřítomnit 50 let existence tohoto státu,“ dodal exprezident. Zdůraznil,
že knihovna bude moci tyto archiválie a další materiály zveřejňovat jako nezisková instituce nezávislá na státu.
Havel řekl, že v počátečních úvahách o vzniku knihovny jej podpořila řada bývalých i aktivních politiků,
mimo jiné z USA. Od amerických knihoven by se ta česká měla lišit mimo jiné tím, že seznámí se životem státu
za uplynulého půl století, nejen za dobu, kdy byl Havel v prezidentském úřadě.
„Já byl prezidentem 13 let, ale je mi 75. To znamená, že jsem leccos napsal bez souvislosti s tím
úřadem a to nebudeme tajit a zahazovat,“ podotkl Havel. Předpokládá, že většina dokumentů, které budou v
knihovně k dispozici, budou kvalitní kopie. Exprezident uvedl, že návštěvníky by mohla zajímat například jeho
korespondence s básníky Vladimírem Holanem či Jaroslavem Seifertem.
Na dotaz Deníku Havel odpověděl, že knihovna bude odrážet jeho dílo nejen jako politika, ale i jako
autora. Připomněl, že sice vyšly jeho osmisvazkové spisy, ale za život prý napsal asi padesátkrát více materiálů.
K dotazu Deníku, zda si v budoucnu dovede představit vznik knihovny Václava Klause, Havel řekl, že již o tom
něco slyšel, a že by to bylo naprosto v pořádku.
Bakala jako investor
Miliardář Bakala, který dům, v němž dříve žila například manželka prezidenta Edvarda Beneše Hana, koupil v
polovině loňského roku. Na tiskové konferenci řekl, že náklady na projekt by měly dosáhnout zhruba 200 milionů
korun, ale v případě potřeby je připraven investovat i více. Havlova knihovna si podle něj bude v domě
pronajímat asi třetinu ploch.
V dalších částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých nevládních a výhradně
neziskových institucí.
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Jan Horák

Praha /FOTOGALERIE/ - Exprezident Václav Havel a podnikatel Zdeněk Bakala představili projekt Knihovny
Václava Havla, která by měla získat stálé sídlo v historickém domě ze 16. století v Loretánské ulici na
Hradčanech.
"
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Knihovna Václava Havla vznikla už v roce 2004, dosud ale neměla své stálé sídlo. To by se mělo do dvou let
změnit a instituce by se mohla nastěhovat do nově zrekonstruovaného paláce U Drahomířina sloupu v
Loretánské ulici na Hradčanech. Budoucí podobu knihovny představili v úterý novinářům architekti Ricardo Bofill
ze Španělska a Marek Tichý z architektonické kanceláře TaK. Sponzorem projektu je investor a miliardář
Zdeněk Bakala, který je také předsedou správní rady knihovny.
Ohnisko veřejného života v Praze
Václav Havel k projektu knihovny řekl, že se této myšlence z počátku velmi bránil, postupně se s ní smiřoval,
aby se s ní nakonec identifikoval. Připomněl, že myšlenka prezidentských knihoven pochází ze Spojených států
amerických, naproti tomu v Evropě nic takového neexistuje.
„Nejde o to, že bych si chtěl budovat nějaký pomníček, ale o to, aby se ta knihovna stala jakýmsi ohniskem
duchovního, společenského i literárního života pražského,“ řekl bývalý prezident. Upozornil, že knihovna s jeho
jménem shromažďuje archiválie všeho druhu, kromě jeho projevů a článků také jeho poznámky a různé
materiály o něm. „Přes tyto archiválie by se mělo zpřítomnit 50 let existence tohoto státu,“ dodal exprezident.
Zdůraznil, že knihovna bude moci tyto archiválie a další materiály zveřejňovat jako nezisková instituce nezávislá
na státu.
Havel řekl, že v počátečních úvahách o vzniku knihovny jej podpořila řada bývalých i aktivních politiků, mimo
jiné z USA. Od amerických knihoven by se ta česká měla lišit mimo jiné tím, že seznámí se životem státu za
uplynulého půl století, nejen za dobu, kdy byl Havel v prezidentském úřadě. „Já byl prezidentem 13 let, ale je mi
75. To znamená, že jsem leccos napsal bez souvislosti s tím úřadem a to nebudeme tajit a zahazovat,“ podotkl
Havel. Předpokládá, že většina dokumentů, které budou v knihovně k dispozici, budou kvalitní kopie.
Exprezident uvedl, že návštěvníky by mohla zajímat například jeho korespondence s básníky Vladimírem
Holanem či Jaroslavem Seifertem.
Na dotaz Deníku Havel odpověděl, že knihovna bude odrážet jeho dílo nejen jako politika, ale i jako autora.
Připomněl, že sice vyšly jeho osmisvazkové spisy, ale za život prý napsal asi padesátkrát více materiálů. K
dotazu Deníku, zda si v budoucnu dovede představit vznik knihovny Václava Klause, Havel řekl, že již o tom
něco slyšel, a že by to bylo naprosto v pořádku.
Bakala jako investor
Miliardář Bakala, který dům, v němž dříve žila například manželka prezidenta Edvarda Beneše Hana, koupil v
polovině loňského roku. Na tiskové konferenci řekl, že náklady na projekt by měly dosáhnout zhruba 200 milionů
korun, ale v případě potřeby je připraven investovat i více. Havlova knihovna si podle něj bude v domě
pronajímat asi třetinu ploch. V dalších částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých
nevládních a výhradně neziskových institucí.
Rekonstrukci připravuje Španěl
Projekt přestavby paláce, původně z konce 16. století, připravil španělský architekt Ricardo Bofill. „Přistoupili
jsme k němu s úctou k detailům, k prvkům, které tam jsou, k materiálům,“ řekl Bofill. Jeho českým partnerem je
architektonická kancelář TaK, která má s přestavbami historických budov v Praze řadu zkušeností. Sám Bofill
navrhl již například přestavbu historické továrny v pražském Karlíně, kde za historickou fasádou vznikly moderní
kancelářské a obchodní prostory. Bofill ale působil i v Paříži, Barceloně, Chicagu či Tokiu. „Projekt pro stavbu na
tak krásném a historicky významném místě jsem ale ještě nedělal,“ dodal architekt.
Podle architekta Marka Tichého je na historickém domě zajímavé, že všechny stavební epochy, jimiž prošel –
renesance, baroko i klasicismus – na něm zanechaly své stopy, jež nebyly pozdějšími přestavbami překryty a
pokud ano, budou obnoveny. Uvedl, že veřejná přístupnost stavby bude zdůrazněna například kavárnou v
přízemí domu, která bude mít přímý vchod z ulice, ale bude mít i propojení do atria, které vznikne zastřešením
vnitřního dvora domu.
„Samozřejmě, že celý objekt bude bez architektonických bariér, ale na druhou stranu zůstane zachováno krásné
točité schodiště ve věžovém objektu v rohu stavby,“ řekl Tichý. Podle něj si návštěvníci budou moci vychutnat i
jedinečný pohled na Prahu, který umožňuje nejen jižní trakt domu směřující do ulice Úvoz, ale i horní patra
severní části s okny do ulice Loretánské i na sever do dvorního traktu.
Schvalování stavebního povolení a další administrativní kroky si podle Tichého vyžádají ještě několik měsíců,
samotná stavba by měla trvat asi půldruhého roku. „Pokud nás nějak významně nezpozdí archeologický a
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stavební průzkum,“ dodal architekt. Naproti tomu s památkáři by problémy neměli být, projekt v jádru až na malé
výjimky schválili.
„Dům je však dnes v poměrně špatném technickém stavu. Rekonstrukce proto bude poměrně dlouhá a
náročná,“ dodal architekt. Investor se také bude muset vypořádat s vystěhováním posledního nájemníka, který
část bytové jednotky obývá neoprávněně, ale přesto odmítl odstupné ve výši 6,5 milionu korun.
Dům U Drahomířina sloupu je dvoupatrový renesanční objekt s palácovou dispozicí středověkého původu,
soustředěný kolem mírně lichoběžníkového dvora, upravovaný v pozdním baroku a v klasicismu. Další úpravy
jsou z let 1925–28. Dům získal své pojmenování podle tzv. Kamenného sloupu Drahomířina, který až do roku
1788, kdy byl stržen a rozřezán, stál v prostoru před domem. Země zde prý pozřela kněžnu Drahomíru i s
vozem a koňmi, neboť proklela křesťany.

Nájemník vs. Havlova knihovna
3.3.2011

Lidové noviny str. 6 REGIONY
Knihovna Václava Havla

ROMAN KRIŠTOF

PRAHA V paláci u Drahomířina sloupu má vzniknout knihovna exprezidenta Václava Havla. V polovině
loňského roku dům koupil pro Havla miliardář Zdeněk Bakala. S nájemníky se postupně dohodl na vystěhování,
až na jediného - Bohumila Vejtasu, bývalého zastupitele za Prahu 1 a předsedu Strany občanské sebeobrany
(SOS).
„Čtyřicet let bydlím tady. Nedokázal bych jinde žít. To už mě mohou nechat rovnou zastřelit,“ konstatuje
Vejtasa, který sám o sobě tvrdí, že je ve sporech úporný. Když o něm před třemi lety prohlásil tehdejší starosta
Prahy 1 Vladimír Vihan, že „chápe jeho bývalé zaměstnání StB“, tak starostu zažaloval.
A vyhrál. Má totiž čisté lustrační osvědčení. „Pracoval jsem jako počítačový expert Veřejné bezpečnosti,
to nebyla StB,“ konstatuje Vejtasa. Vihana to stálo 120 tisíc. Nechtěl totiž zaplatit soudem určenou náhradu 50
tisíc a ta musela být vymáhána exekučně. A to něco stojí. Vejtasa se soudil také s ministerstvem školství, kde
pracoval osm let jako kontrolor. V roce 2001dostal okamžitou výpověď za porušení pracovní kázně.
„Byla to pomsta za to, že jsem přišel na neoprávněné čerpání dotací z evropských fondů,“ tvrdí. Spor s
ministerstvem vyhrál a v roce 2002 tam opět nastoupil do práce. Za dva roky však dostal výpověď opět. O její
neplatnosti rozhodla nedávno až Vejtasova ústavní stížnost. „Tak to vypadá, že se tam (na ministerstvo
školství), zase budu muset vrátit...,“ říká s pousmáním.
Méně šťastně už dopadl Vejtasův spor s jeho někdejším sousedem, generálním ředitelem Sazky
Alešem Hušákem.
Vejtasa si nárokoval část terasy, kterou prý získal pronájmem bytu Hušák a nechal z ní vystěhovat
Vejtasovy věci na dvůr. Mezi Vejtasou a Hušákem nastal konflikt a Hušák nechal Vejtasu dvěma muži odvést.
Ten se při incidentu zranil a Hušáka zažaloval. Soud však prohrál a musel zaplatit náklady řízení. Plány na
vybudování knihovny tak kříží urputný muž, usilující o dohodu, na kterou však prý Bakala nereaguje. Podle
Vejtasy, o jehož odporu jako první informoval deník Právo, nemůže jeho půdní vestavba provozu knihovny
překážet. „Ten byt je de facto můj. Je uveden jako věcné břemeno,“ konstatuje Vejtasa. Podle něj tak zákon
dříve bránil nájemníky, kteří do přestaveb investovali nemalé prostředky. „Svůj domov neprodám,“ tvrdí Vejtasa.

Havlově knihovně brání poslední nájemník. Budou mě muset zastřelit, říká
2.3.2011
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Knihovna Václava Havla

Po finanční ani organizační stránce vzniku Knihovny Václava Havla na Loretánském náměstí nic nebrání.
Zbývá vyřešit už jen jeden problém, kterým je poslední nájemník domu. Ten se nechal slyšet, že z bytu odejde
jedině přes svoji mrtvolu.
Knihovna bývalého prezidenta Václava Havla by měla vzniknout na luxusní adrese. Palác u Drahomířina
sloupu, který dříve obývala například manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše, se nachází na
Loretánském náměstí na Hradčanech, kousek od Pražského hradu.
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V polovině loňského roku dům koupil pro Havla miliardář Zdeněk Bakala. S nájemníky se postupně dohodl na
vystěhování, až na jediného - Bohumila Vejtasu, bývalého zastupitele za Prahu 1.
Bakala mu za byt nabídl 6,5 milionu korun, Vejtasa však podle deníku Právo odmítl. "Já nechci svůj byt prodat
za žádnou částku. To mě budou muset zastřelit," prohlásil.
Podle něj má na byt smlouvu s věcným břemenem, neboť si půdní byt před 40 lety vybudoval svépomocí.
Nájemníka Vejtasu se proto Bakala podle deníku pokusí vystěhovat soudně.
Spor o terasu s puškou v ruce O Vejtasovi v souvislosti s jeho bytem média psala už v minulosti. V roce 1997
se totiž dostal do sporu s tehdejším nájemníkem bytu po Haně Benešové, generálním ředitelem Sazky Alešem
Hušákem.
Vejtasa si nárokoval část terasy, kterou však získal pronájmem bytu Hušák. Ten z ní proto nechal Vejtasovy
věci vystěhovat na dvůr.
Když proti tomu Vejtasa protestoval, Hušák ho nechal dvěma muži odvést. Před tím je Vejtasa údajně ohrožoval
pistolí, ze které prý posléze jeho manželka dvakrát vystřelila do vzduchu
Vejtasa při incidentu utrpěl zranění a ředitele Sazky zažaloval z napadení a ublížení na zdraví. Soud případ
uzavřel až v roce 2006, Vejtasa s žalobou neuspěl. Navíc mu soud uložil povinnost uhradit protistraně náklady
řízení.

Knihovna Václava Havla získá důstojnou adresu
3.3.2011

Mělnický deník str. 2 Mělnicko / region
Knihovna Václava Havla

JAN HORÁK

Hradčany - Knihovna Václava Havla vznikla už v roce 2004, dosud ale neměla své stálé sídlo. To by se mělo
do dvou let změnit a instituce by se mohla nastěhovat do nově zrekonstruovaného paláce U Drahomířina sloupu
v Loretánské ulici na Hradčanech. Budoucí podobu knihovny představili včera novinářům architekti Ricardo
Bofill ze Španělska a Marek Tichý z architektonické kanceláře TaK. Sponzorem projektu je investor a miliardář
Zdeněk Bakala, který je také předsedou správní rady knihovny.
Ohnisko veřejného života v Praze
Václav Havel k projektu knihovny řekl, že se této myšlence z počátku velmi bránil, postupně se s ní smiřoval,
aby se s ní nakonec identifikoval. Připomněl, že myšlenka prezidentských knihoven pochází ze Spojených států
amerických, naproti tomu v Evropě nic takového neexistuje.
„Nejde o to, že bych si chtěl budovat nějaký pomníček, ale o to, aby se ta knihovna stala jakýmsi
ohniskem duchovního, společenského i literárního života pražského,“ řekl bývalý prezident. Upozornil, že
knihovna s jeho jménem shromažďuje archiválie všeho druhu, kromě jeho projevů a článků také jeho poznámky
a různé materiály o něm. „Přes tyto archiválie by se mělo zpřítomnit 50 let existence tohoto státu,“ dodal
exprezident. Zdůraznil, že knihovna bude moci tyto archiválie a další materiály zveřejňovat jako nezisková
instituce nezávislá na státu.
Havel řekl, že v počátečních úvahách o vzniku knihovny jej podpořila řada bývalých i aktivních politiků,
mimo jiné z USA. Od amerických knihoven by se ta česká měla lišit mimo jiné tím, že seznámí se životem státu
za uplynulého půl století, nejen za dobu, kdy byl Havel v prezidentském úřadě. „Já byl prezidentem 13 let, ale je
mi 75. To znamená, že jsem leccos napsal bez souvislosti s tím úřadem a to nebudeme tajit a zahazovat,“
podotkl Havel. Předpokládá, že většina dokumentů, které budou v knihovně k dispozici, budou kvalitní kopie.
Exprezident uvedl, že návštěvníky by mohla zajímat například jeho korespondence s básníky Vladimírem
Holanem či Jaroslavem Seifertem.
Na dotaz Deníku Havel odpověděl, že knihovna bude odrážet jeho dílo nejen jako politika, ale i jako autora.
Připomněl, že sice vyšly jeho osmisvazkové spisy, ale za život prý napsal asi padesátkrát více materiálů. K
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dotazu Deníku, zda si v budoucnu dovede představit vznik knihovny Václava Klause, Havel řekl, že již o tom
něco slyšel, a že by to bylo naprosto v pořádku.
Bakala jako investor
Miliardář Bakala, který dům, v němž dříve žila například manželka prezidenta Edvarda Beneše Hana, koupil v
polovině loňského roku.
Na tiskové konferenci řekl, že náklady na projekt by měly dosáhnout zhruba 200 milionů korun, ale v
případě potřeby je připraven investovat i více. Havlova knihovna si podle něj bude v domě pronajímat asi třetinu
ploch. V dalších částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých nevládních a výhradně
neziskových institucí.

Havlovu knihovnu blokuje zakladatel VV. Miliony nechce
3.3.2011

Mladá fronta DNES str. 4 Z domova
Knihovna Václava Havla

Radka Wallerová

Nájemník Bohumil Vejtasa nehodlá odejít z bytu na Hradčanech
PRAHA Než se španělský architekt Ricardo Bofill bude moci pustit do přestavby domu na pražských
Hradčanech na Knihovnu Václava Havla, čeká investory ještě jedno vleklé jednání.
Zatímco skoro dvě desítky nájemníků se už odstěhovaly jinam, v domě stále jeden obyvatel zůstává. A
Bohumil Vejtasa rozhodně odejít nechce. Nic na tom nezměnila ani nabídka majitele domu, finančníka Zdeňka
Bakaly, na šest a půl milionu korun odstupného.
Jméno Bohumila Vejtasy není zrovna neznámé. Patří k zakladatelům strany Věci veřejné, z níž odešel
po nástupu lidí kolem Víta Bárty. Proslul také svými happeningy, například v roce 2005 přivedl před Úřad vlády
ovce a vyzval premiéra Grosse k rezignaci.
„Děti, domov a vlast nejsou na prodej. Tady nejde o peníze. Ale jde o můj život,“ říká teď o sporu na
Hradčanech jedenašedesátiletý Vejtasa, který tvrdí, že vystěhování by zhoršilo jeho zdraví. Už dnes má
například potíže se srdcem. „Chci tady dožít,“ dodává s tím, že se s Bakalou či Havlem rozhodně nechce
soudit.
Tvrdí také, že není pouhým nájemníkem, nýbrž skutečným majitelem bytu, který si před 40 lety v domě
vybudoval svépomocí, původně jako člen družstva. V katastru nemovitostí však jako majitel uveden není, jeho
nárok na bydlení je tam pouze veden jako věcné břemeno.
Bakalův mediální zástupce Pavel Kočiš naopak argumentuje tím, že minimálně část bytu obývá Vejtasa
neoprávněně, kvůli tomu se s ním soudil i bývalý majitel domu, městská část Praha 1. Tento spor Vejtasa
vyhrál.
Říká, že by se díky tomu měl konečně dočkat i chybějící kolaudace této části bytu. „Máme připravenou i
variantu přestavby s tím, že by tu pan Vejtasa zůstal,“ dodává Kočiš.

Havlově knihovně za půl miliardy stojí v cestě neústupný nájemník
2.3.2011

novinky.cz
Oldřich Danda

str. 0 Bydlení - Reality a finance
Knihovna Václava Havla

Exprezident Václav Havel a podnikatel Zdeněk Bakala v úterý představili projekt na rekonstrukci paláce na
Loretánském náměstí v Praze na Hradčanech, kde by do dvou let měla vzniknout Knihovna Václava Havla.
Ta by měla schraňovat dokumenty o Havlově životě, literární a politické práci, vzniku ale brání Bohumil Vejtasa,
poslední nájemník paláce u Drahomířina sloupu.
Bakala budovu zakoupil za 200 miliónů korun, do rekonstrukce chystá vložit dalších 200 miliónů a bude
financovat i její provoz. Vejtasu chtěl vyplatit 6,5 miliónu. Ten ale odmítl. „Já nechci svůj byt prodat za žádnou
částku. To mě budou muset zastřelit,“ řekl Právu Vejtasa.
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Václav Havel s modelem své budoucí knihovny.
FOTO: Petr Hloušek, Právo
Dodal, že půdní byt si před čtyřiceti lety zbudoval svépomocí a díky tomu má na byt smlouvu s věcným
břemenem. Bakala se pokusí Vejtasu z bytu dostat soudně.
Havel uvedl, že původně byl z myšlenky vybudovat prezidentskou knihovnu, jak to bývá zvykem v USA, nesvůj,
ale pak se s nápadem ztotožnil. „Je to šance budovat nikoli mé osobě pomníček či památníček, ale skrze různé
archiválie zpřítomnit posledních 50 let naší země institucí naprosto nezávislou na státu,“ uvedl. Kromě knih by
se čtenáři mohli seznámit s Havlovými zápisky či korespondencí např. s básníky Jaroslavem Seifertem či
Vladimírem Holanem.
Návrh rekonstrukce připravil španělský architekt Ricardo Bofill, který chce využít všech historických detailů, jež v
paláci z 16. století zanechaly všechny slohy, které prošly Prahou.

Neústupný nájemník stojí v cestě Havlově knihovně za půl miliardy
2.3.2011

novinky.cz str. 0 Domácí
Knihovna Václava Havla

Oldřich Danda

Exprezident Václav Havel a podnikatel Zdeněk Bakala v úterý představili projekt na rekonstrukci paláce na
Loretánském náměstí v Praze, kde by do dvou let měla vzniknout Knihovna Václava Havla.
Ta by měla schraňovat dokumenty o Havlově životě, literární a politické práci, vzniku ale brání Bohumil Vejtasa,
poslední nájemník paláce u Drahomířina sloupu.
Bakala budovu zakoupil za 200 miliónů korun, do rekonstrukce chystá vložit dalších 200 miliónů a bude
financovat i její provoz. Vejtasu chtěl vyplatit 6,5 miliónu. Ten ale odmítl.
„Já nechci svůj byt prodat za žádnou částku. To mě budou muset zastřelit,“ řekl Právu Vejtasa. Dodal, že půdní
byt si před čtyřiceti lety zbudoval svépomocí a díky tomu má na byt smlouvu s věcným břemenem. Bakala se
pokusí Vejtasu z bytu dostat soudně.
Je to šance budovat nikoli mé osobě pomníček či památníček, ale skrze různé archiválie zpřítomnit posledních
50 let naší země institucí naprosto nezávislou na státuVáclav Havel
Havel uvedl, že původně byl z myšlenky vybudovat prezidentskou knihovnu, jak to bývá zvykem v USA, nesvůj,
ale pak se s nápadem ztotožnil. „Je to šance budovat nikoli mé osobě pomníček či památníček, ale skrze různé
archiválie zpřítomnit posledních 50 let naší země institucí naprosto nezávislou na státu,“ uvedl. Kromě knih by
se čtenáři mohli seznámit s Havlovými zápisky či korespondencí např. s básníky Jaroslavem Seifertem či
Vladimírem Holanem.
Návrh rekonstrukce připravil španělský architekt Ricardo Bofill, který chce využít všech historických detailů, jež v
paláci z 16. století zanechaly všechny stavební slohy, které prošly Prahou.

Havlově knihovně brání rebel. Zastřelte mě, jinak z bytu neodejdu, tvrdí
2.3.2011

parlamentnilisty.cz str. 0 Zprávy
Knihovna Václava Havla

jas

Vybudování knihovny exprezidenta Václava Havla na luxusní adrese na Loretánském náměstí nebrání ani
finance ani organizační věci. Zato jeden z nájemníků kýžené adresy. Ten vyzývá i ke střelbě.
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Na faktu, že se prezident Václav Havel rozhodl po vzoru amerických státníků vytvořit v metropoli svou vlastní
knihovnu, není až tak nic zvláštního. Pikantní na jeho plánu však je, že se kvůli němu možná bude i střílet.
Poslední nájemník, který v domě na Loretánském náměstí, kde má stát právě Havlova knihovna, totiž sdělil, že
se z domu vystěhovat nehodlá. Podle serveru Lidovky.cz by jej prý museli zastřelit, aby jej opustil.
K tématu: Havel knihovnu hájí: Není to žádný pomníček
Knihovna exprezidenta Havla má vzniknout v luxusním Paláci u Drahomířina sloupu, který dříve obývala
například manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše, se nachází na Loretánském náměstí na
Hradčanech, tedy kousek od Pražského hradu.
Bakalovo orodování nezabralo
V polovině loňského roku dům koupil pro Havla miliardář Zdeněk Bakala. S nájemníky se postupně dohodl na
vystěhování. Jediného z nich - Bohumila Vejtasu, bývalého zastupitele za Prahu 1 - však nepřesvědčil. A to i
přesto, že mu Bakala za byt nabídl 6,5 milionu korun. Vejtasa ale podle deníku Právo nabídku odmítl.
Prodávat nebudu. Radši mě zastřelte
"Já nechci svůj byt prodat za žádnou částku. To mě budou muset zastřelit," řekl prý Vejtasa. Toho se Bakala ale
prý pokusí vystěhovat soudně.
O Vejtasovi se v souvislosti s jeho bytem hovořilo už v minulosti. V roce 1997 se totiž dostal do sporu s
tehdejším nájemníkem bytu po Haně Benešové, generálním ředitelem Sazky Alešem Hušákem. Protože si
nárokoval i část Hušákovy terasy, šéf Sazky jeho věci vystěhoval na dvůr. Rebel poté Hušákovi údajně
vyhrožoval i pistolí.

Není to žádný pomníček, hájí Havel svou knihovnu
2.3.2011

parlamentnilisty.cz str. 0 Monitor
jac Knihovna Václava Havla

Exprezident Václav Havel představil během úterý projekt své knihovny. Budova na Loretánském náměstí v
Praze by měla obsahovat archiválie z minulých 50 let, také se zde budou konat nejrůznější akce.
"Nebude to pomníček mé osobě, knihovna by měla skrze rozmanité archiválie zpřítomnit posledních 50 let
života naší země," uvedl Havel s tím, že vzorem pro jeho projekt mu byly knihovny amerických prezidentů.
"Považoval bych za skvělé, kdyby to nebyla jen instituce muzejního charakteru a shromažďovač archiválií, ale
také ohnisko duchovního, politického, společenského života pražského, kam budou lidé rádi chodit," dodal
Havel.
Nejvýznamnější představitel moderní historie
Instituce bude sídlit v paláci U Drahomířina sloupu, který před časem koupil finančník Zdeněk Bakala. Podle
jeho slov bude celý projekt stát asi 200 milionů korun.
"Knihovna pro mě znamená instituci, která zaznamená naší historii posledních desetiletí prostřednictvím
nejvýznamnějšího představitele, a také umělecké dílo, které obohatí historický soubor Pražského hradu," uvedl
podnikatel pro iDnes.cz.
Knihovna funguje již dnes
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Václav Havel v úterý připomněl, že jeho knihovna funguje již od roku 2004, doposaváde ale měla jen
provizorní sídlo a zabývala se především vydáváním knih. "Díky Zdeňku Bakalovi se nad knihovnou rozsvítilo
nové světýlko," řekl Havel.
V knihovně budou podle Havla jeho dopisy, poznámky, příkazy či fotografie, materiály mají mapovat celý jeho
život. Návštěvníci tak budou moci nahlédnout do korespondence s básníky Jaroslavem Seifertem a Vladimírem
Holanem.
Autorem architektonické podoby knihovny je španělský architekt Ricardo Bofill, který hodlá vytvořit "jednoduchý,
elegantní a střídmý prostor".
Nákladná rekonstrukce
"Dům je dnes v poměrně špatném technickém stavu. Rekonstrukce proto bude poměrně dlouhá a náročná," řekl
pro iDnes.cz architekt Marek Tichý, který na projektu s Bofillem spolupracuje. Přestavba by údajně měla trvat
rok a půl, maximálně pak dva roky.
Bakala hodlá budovu Havlovo knihovně pronajímat za symbolické nájemné, prostory budou sdílet rovněž
nejrůznější nezisková sdružení.

Budovu Knihovny Václava Havla přestaví Španěl Richardo Bofill
2.3.2011

Reality.iHNed.cz str. 0 Reality.iHNed.cz
Petr Volf Knihovna Václava Havla

Architektonický návrh.
Knihovna Václava Havla, která byla založena v roce 2004, bude nově sídlit v domě U Drahomířina sloupu na
Loretánském náměstí. Včera byl poprvé na veřejnosti představen projekt přestavby této budovy na knihovnu,
který navrhl významný španělský architekt Richardo Bofill. Rekonstrukce by měla být hotová v roce 2013,
přičemž se odhaduje, že její obnova přijde na částku okolo dvou set milionů korun. Tu uhradí Zdeněk Bakala,
majoritní vlastník vydavatelství Economia, které vydává Hospodářské noviny. Sponzor Havlovy knihovny a
předseda její správní rady také budovu na Loretánském náměstí vlastní.
Nejde o pomníček, říká Havel
"Zprvu jsem byl z toho, že má nést moje jméno, nesvůj, ale časem jsem se s tím začal postupně smiřovat, až
jsem se nakonec s myšlenkou cele identifikoval," řekl Václav Havel na tiskové konferenci v hotelu Loreta.
"Pochopil jsem, že je to šance nikoliv vybudovat mé osobě pomníček nebo památníček, ale skrze všechny
rozmanité archiválie vytvořit instituci naprosto nezávislou na státu, která se bude zabývat historií." Dále dodal,
že by chtěl, aby knihovna nebyla jen "shromaždištěm archiválií", ale místem, kde by se setkávali lidé bez ohledu
na politickou příslušnost. Podle Havla by se měla stát ohniskem duchovního, politického i společenského a
literárního pražského života, které v metropoli chybí. Počítá s tím, že by v ní sídlily také další nevládní
organizace.
Elegance bez okázalých gest
Dům U Drahomířina sloupu je stavba ze šestnáctého století s "pamětí", původně patřila rodu Černínů, žil v něm
hrabě Šlik nebo Hana Benešová, manželka prezidenta Beneše, což připomíná pamětní deska v jeho průčelí.
Nachází se v přímém sousedství prastarého hostince U Černého vola, jenom několik desítek metrů od barokní
Lorety a Černínského paláce, na dohled od Pražského hradu.
"Rozhodně nemohu říct, že bych kdy stavěl na tak historicky významném místě, jako je toto, protože Praha je
naprosto výjimečné město, má svého jedinečného genia loci," odpověděl architekt Bofill na otázku HN, jestli
někdy působil v podobné památkami prostoupené lokalitě. Připomněl ale, že v Paříži pracoval na projektu
přestavby památkově chráněných budov ze sedmnáctého a osmnáctého století na avenue Matignon, vedle
Elysejského paláce, sídla francouzských prezidentů. Jednasedmdesátiletý Ricardo Bofill není v Praze poprvé.
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Vedle Jeana Nouvela (Zlatý anděl) a Franka Gehryho (Tančící dům) je další ze světově respektovaných
architektů, kteří měli možnost zanechat v české metropoli výraznou stoupu.
Je autorem deset let starého Corsa Karlín, kde osvědčil svoje bohaté zkušenosti s přeměnami industriálních
staveb k jiným účelům, v tomto případu na kancelářskou budovu. Podle toho, co můžeme soudit z
předvedeného modelu a vizualizací, k rekonstrukci domu U Drahomířina sloupu přistoupil s respektem a bez
okázalých gest. Sledujeme z nich jednoduchost a spíše střídmou eleganci.
Nejvýraznějším prvkem přestavby bude atrium, které vznikne zastřešením dvora, ale při pohledech z venku by
nemělo být viditelné. Dvorana by se měla využívat jako prostor pro přednášky, výstavy a další kulturní aktivity.
"Nechtěl jsem vytvořit žádnou módní architekturu," vysvětlil Bofill. Zdá se, že se mu to povedlo. Český architekt
Marek Tichý, který s ním na projektu spolupracuje, připustil, že se o rekonstrukci budovy vedly několik měsíců
trvající diskuse s odborníky z památkové péče, nicméně nakonec předkládaný návrh přijali.
GENIUS LOCI STARÉ PRAHY
"Zprvu jsem byl z toho, že má nést moje jméno, nesvůj," přiznává Václav Havel. Přestavby nové budovy
Knihovny Václava Havla na Loretánském náměstí se ujme proslulý španělský architekt Richardo Bofill. Podle
svých slov chce ctít genius loci staré Prahy.

Neodejdu ani za miliardu, tvrdí muž z domu, kde bude Havlova knihovna
2.3.2011

zpravy.iDNES.cz str. 0 Zprávy / Domácí
Knihovna Václava Havla

iDNES.cz, Jan Jiřička

Projekt Knihovny Václava Havla má zádrhel. Dům na Loretánském náměstí v Praze, kde bude knihovna sídlit,
nechce opustit poslední obyvatel Bohumil Vejtasa. Odmítl částku 6,5 milionu od investora a majitele domu
Zdeňka Bakaly a nevzal by prý ani miliardu.
Knihovna bývalého prezidenta bude sídlit v hradčanském paláci U Drahomířina sloupu . Jeho vlastník a
sponzor projektu Bakala se proto musel dohodnout s jeho obyvateli na odchodu.
Nájemníci domu z 16. století si mohli vybrat, zda chtějí dostat náhradní bydlení nebo odstupné podle velikosti
bytu. "Prakticky všichni si zvolili odstupné. Jediný, kdo odmítal a nikdy neprojevil sebemenší zájem o dohodu je
pan Bohumil Vejtasa. Nereagoval ani na nabízené odstupné 6,5 milionu korun," říká Bakalův mediální zástupce
Pavel Kočiš.
Bývalý zastupitel Prahy 1 Vejtasa obývá podkrovní byt, který má podle něj přibližně 100 metrů čtverečních.
Nabízenou částku vzhledem k velikosti bytu a lokalitě považuje za "almužnu". Peníze ho ale prý nezajímají. "I
kdyby mi dávali 100 milionů nebo miliardu, tak je nechci. Tento byt jsem jsem si postavil svépomocí zhruba před
40 lety a nechci se stěhovat pryč," vysvětluje svůj postoj.
Bohumil Vejtasa
Podle Bakalova zástupce ale poslední obyvatel užívá část prostor protiprávně. Má na mysli přístavbu na terase,
kterou Vejtasa před lety rozšířil svůj byt. "Z informací ze stavebního úřadu vyplývá, že část prostor, které užívá,
vznikla stavební úpravou, která nebyla ani povolena ani zkolaudována," uvádí Kočiš.
Vejtasa oponuje, že stavební povolení k dostavbě dostal. Připouští však, že kolaudace ještě neproběhla. "Úřad
Prahy 1 mi to nechtěl zkolaudovat a zažaloval mě, že jsem zabral asi o 4 metry čtvereční víc. Nejvyšší soud
potvrdil, že jsem v právu. Nejde tedy o žádnou protiprávnost," tvrdí Vejtasa. V březnu se hodlá v doprovodu
svého advokáta sejít se zástupci investora a ukázat jim originály smluv.
Vejtasa dorazil i na úterní tiskovou konferenci, na které Havel s Bakalou projekt představili. Ochranka jej však
ze sálu vyvedla ještě před začátkem prezentace. InsertSingleVideo Když Vejtasa zůstane, projekt to prý
nenaruší
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Kočiš nevylučuje, že se věc bude řešit soudní cestou. "Obávám se, že v tuto chvíli už mnoho jiných možností
nezbývá. Možnost rozumně se dohodnout ale samozřejmě vždy existuje," dodává.
Podle něj zatím ještě není rozhodnuté, jaké všechny prostory knihovna v domě obsadí. "Pokud by se nám však
podařilo prostory bytu pana Vejtasy získat, velmi rádi bychom je do knihovny začlenili. Přítomnost pana Vejtasy
by ale neměla bránit průběhu rekonstrukce," říká mediální zástupce.
"Pokud se chtějí soudit, je to jejich problém, já se do soudu nemíním cpát," reaguje Vejtasa. Snahu domluvit se
údajně projevil. "Nabízel jsem jim, že jim budu dělat zadarmo stavební dozor, objekt velmi dobře znám a rád jim
poradím," tvrdí.
Nabízená částka 6,5 milionu podle makléřky Petry Gaurové z pobočky realitní kanceláře Remax v Praze 1
zhruba odpovídá lokalitě i výměře bytu. Záleží prý i na stavu bytu či vlastnickém vztahu. "Byt je můj ve formě
věcného břemene, protože jde o půdní prostory," podotýká k tomu Vejtasa. To by podle Gaurové mohlo cenu
bytu ještě snížit. Vejtasa tvrdí, že jeho přátelé architekti odhadli cenu na víc než 20 milionů.
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