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Praha – Knihovnu Václava Havla čekají změny. Původní dramaturgické a programové schéma akcí Knihovny 
je postupně doplňováno o nové projekty, vázané na ryze havlovská témata. „Kromě vydávání knižních titulů 
půjde především o pořádání přednášek, studentských soutěží, scénických čtení a výstav,“ uvedl Martin Palouš, 
ředitel Knihovny. 
 
Strážce Havlova odkazu 
 
Vedení knihovny se bude snažit i o větší míru mezinárodních aktivit, například pořádání sympozií či spoluúčast 
na nejrůznějších vědeckých projektech. Již nyní jedná se spřátelenými organizacemi ve Francii a Spojených 
státech. 
 V souvislosti s ukončením činnosti Kanceláře Václava Havla se spolu s Dagmar Havlovou stává nově 
též strážcem a vykonavatelem odkazu zesnulého exprezidenta. 
 „Naším cílem je sloužit jako základní komunikační centrum a zdroj informací, systematicky 
zpřístupňovat a interpretovat dílo Václava Havla, nabízet prostor k tomu, aby se i pro příští generace uchovala 
živá tradice havlovských přístupů a Havlovskýho myšlení,“ vypočítává Palouš. 
 „Kdokoli má potřebu nebo zájem získat informace o Václavu Havlovi – ať už se jedná o nějaký 
historický údaj či o návrh pojmenovat ulici, školu nebo jinou instituci jeho jménem – měl by nás kontaktovat,“ 
dodal. 
 Změna nastala také ve vedení instituce, kdy podnikatele Zdenka Bakalu na pozici šéfa správní rady 
vystřídal novinář, hudebník a chartista Jan Macháček. 
 „Zdeněk Bakala se vzhledem ke svému časovému vytížení stal jedním z takzvaných zakladatelů 
Knihovny Václava Havla a jeho místo ve správní radě na návrh ostatních zakladatelů zaplnila Michaela 
Maláčová,“ uvedl Pavel Kočiš, podnikatelův mluvčí. 
 
Nové prostory 
 
Bakala stojí i za novým projektem přestavby domu na Loretánském náměstí na prostory, ve kterých by mohla 
Knihovna fungovat. Historický dům U Drahomířina sloupu koupil podnikatel Zdeněk Bakala, jehož nadace také 
sponzoruje současnou činnost Havlovy knihovny. Ta nyní sídlí v provizorních podmínkách v Řetězové ulici, ale 
do dvou let by se měla přestěhovat. 
 K plánované přestavbě mají ale někteří odborníci výhrady. Vědecká rada generální ředitelky Národního 
památkového ústavu (NPÚ) se sice nápad obnovit kulturní památku pro účely Knihovny zamlouvá, vadí jí však 
koncepce knihovny a zároveň nadstandardně vybavená rezidence, která má též v historické budově vzniknout. 
Rada doporučuje Bakalovi, aby se jeho prioritním záměrem stala knihovna, nikoliv vlastní rezidence. 
 „Takto koncipovaná náplň vede ke stavebnímu programu předpokládajícímu necitlivé zásahy do 
organismu památky, navíc ohrožující i její okolí,“ uvádí Vědecká rada NPÚ v tiskové zprávě. 
 
Stanovisko NPÚ 
 
Nelibí se jí zejména zásahy do podloží kulturní památky a rozsah plánovaných rozšíření suterénu pod nádvořím, 
který ohrožuje památkové hodnoty a vodního režimu v širším okolí. 
 Rada připustila také dílčí podsklepení části nádvoří při respektování stávajících konstrukcí a zastřešení 
nádvoří pro vznik společenského prostoru. Naopak protestuje proti zrušení původní bytu někdejší první dámy 
Hany Benešové s památkově chráněnými prvky. „Podoba projektu se postupně vyvíjí a mění již od doby jeho 
vzniku a bude se vyvíjet a měnit po celou dobu jeho realizace, “prohlásil architekt Marek Tichý, který se podílí 
na tvorbě plánů. 
 Knihovna by měla v domě zabírat asi třetinu plochy, v další části měla být třeba Havlova kancelář, ale i 
sídla některých nevládních organizací. Náklady na přestavbu odhadl Bakala na přibližně 200 milionů korun. 
 
*** 
 
Bakala stojí i za novým projektem přestavby domu na Loretánském náměstí na prostory, ve kterých by mohla 
Knihovna fungovat. 


