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Výstavba Knihovny Václava Havla bude pokračovat bez ohledu na jednání s posledním nájemníkem domu, 
který se odmítá vystěhovat. Uvedl to mluvčí podnikatele Zdeňka Bakaly, za jehož sponzorské peníze architekti 
nyní připravují přestavbu paláce U Drahomířina sloupu pro potřeby knihovny. 
 
Z domu se nechce vystěhovat poslední nájemník Bohumil Vejtasa, třebaže mu Bakala nabízel odstupné 
převyšující šest milionů korun. "Rekonstrukce může a bude pokračovat bez ohledu na jednání s panem 
Vejtasou," řekl Bakalův mluvčí Pavel Kočiš. 
 
Vejtasa podle Práva uvedl, že půdní byt si před čtyřiceti lety zbudoval svépomocí a díky tomu má na něj 
smlouvu s věcným břemenem. "Já nechci svůj byt prodat za žádnou částku. To mě budou muset zastřelit," 
prohlásil Vejtasa, bývalý zastupitel za Prahu 1 a předseda Strany občanské sebeobrany (SOS). 
 
Bakala se podle deníku pokusí Vejtasu z domu dostat soudně. S ostatními nájemníky se investor knihovny již 
před časem dohodl na vystěhování. 
 
"Pan Vejtasa používá prostory o značně větší výměře než ty, na které má údajně právo užívání. Pan Vejtasa 
navíc doposud ani nedoložil dokumenty, které by potvrdily toto údajné právo užívání. Dále z informací ze 
stavebního úřadu vyplývá, že část prostor, které pan Vejtasa užívá, vznikla stavební úpravou, která nebyla ani 
povolena ani zkolaudována," uvedl Kočiš.   Knihovna bude stát víc jak 200 milionů 
 
Knihovna Václava Havla by mohla být v Praze na hradčanském Loretánském náměstí otevřena do dvou let, 
předpokládají architekti Ricardo Bofill ze Španělska a Marek Tichý. 
 
Sám exprezident, jehož práce, poznámky i materiály o něm instituce shromažďuje, prohlásil, že prostřednictvím 
těchto archiválií by se mělo podařit "zpřítomnit" historii posledního půlstoletí českých dějin. 
 
Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku 2004, mezi její spoluzakladatele patří manželka bývalé 
hlavy státu Dagmar. Instituce dosud nedisponuje vlastním sídlem. Miliardář Bakala dům, ve kterém dříve žila 
například manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše, koupil v polovině loňského roku. 
 
Havlova knihovna si bude pronajímat asi třetinu rekonstruované budovy. V dalších částech paláce by mohla být 
Havlova kancelář, ale i sídla některých nevládních organizací. Náklady na přestavbu paláce, se kterou už dali 
rámcový souhlas památkáři, odhadl Bakala na přibližně 200 milionů korun, je ale připraven zaplatit i více. 
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  Praha 7. března (ČTK) - Výstavba Knihovny Václava Havla bude pokračovat bez ohledu na jednání s 
posledním nájemníkem domu, který se odmítá vystěhovat. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí podnikatele Zdeňka 
Bakaly, za jehož sponzorské peníze architekti nyní připravují přestavbu paláce U Drahomířina sloupu pro 
potřeby knihovny. Z domu se nechce vystěhovat poslední nájemník Bohumil Vejtasa, třebaže mu Bakala nabízel 
odstupné převyšující šest milionů korun. 
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  "Rekonstrukce může a bude pokračovat bez ohledu na jednání s panem Vejtasou," uvedl na dotaz ČTK 
Bakalův mluvčí Pavel Kočiš. Vejtasa podle Práva uvedl, že půdní byt si před čtyřiceti lety zbudoval svépomocí a 
díky tomu má na něj smlouvu s věcným břemenem. "Já nechci svůj byt prodat za žádnou částku. To mě budou 
muset zastřelit," prohlásil Vejtasa, bývalý zastupitel za Prahu 1 a předseda Strany občanské sebeobrany (SOS). 
 
  Bakala se podle deníku pokusí Vejtasu z domu dostat soudně. S ostatními nájemníky se investor knihovny již 
před časem dohodl na vystěhování. 
 
  "Pan Vejtasa používá prostory o značně větší výměře než ty, na které má údajně právo užívání. Pan Vejtasa 
navíc doposud ani nedoložil dokumenty, které by potvrdily toto údajné právo užívání. Dále z informací ze 
stavebního úřadu vyplývá, že část prostor, které pan Vejtasa užívá, vznikla stavební úpravou, která nebyla ani 
povolena ani zkolaudována," uvedl Kočiš. 
 
  Knihovna Václava Havla by mohla být v Praze na hradčanském Loretánském náměstí otevřena do dvou let, 
předpokládají architekti Ricardo Bofill ze Španělska a Marek Tichý. Sám exprezident, jehož práce, poznámky i 
materiály o něm instituce shromažďuje, prohlásil, že prostřednictvím těchto archiválií by se mělo podařit 
"zpřítomnit" historii posledního půlstoletí českých dějin. 
 
  Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku 2004, mezi její spoluzakladatele patří manželka 
bývalé hlavy státu Dagmar. Instituce dosud nedisponuje vlastním sídlem. Miliardář Bakala dům, ve kterém dříve 
žila například manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše, koupil v polovině loňského roku. 
 
  Havlova knihovna si bude pronajímat asi třetinu rekonstruované budovy. V dalších částech paláce by mohla 
být Havlova kancelář, ale i sídla některých nevládních organizací. Náklady na přestavbu paláce, se kterou už 
dali rámcový souhlas památkáři, odhadl Bakala na přibližně 200 milionů korun, je ale připraven zaplatit i více. 
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