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KAREL HONZÍK – PAMÁTKÁŘ? 
Na okraj dvou neznámých rukopisů

LADISLAV ZIKMUND-LENDER

Text představuje dva neznámé rukopisy Karla Honzíka (1900–1966) z počátku padesátých let 20. století, v nichž se vyjadřuje k urbanismu 
a památkovým hodnotám pražského historického jádra. Karel Honzík v nich vyjadřuje názorovou blízkost především práci Zdeňka Wirtha 
a Václava Viléma Štecha. 

KAREL HONZÍK – PRESERVATIONIST? ON THE VERGE OF TWO UNKNOWN HANDWRITTEN DOCUMENTS

This text presents two unknown documents handwritten by Karel Honzík (*1900–†1966) at the outset of the 1950s, commenting urbanism and 
heritage values of the Prague historic centre. Karel Honzík expresses opinions similar to the work of Zdeněk Wirth and Václav Vilém Štech.
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Přestože se v 50. letech 20. století v nově strukturované památkové péči angažovala celá řada 
předválečných architektů, především funkcionalistů – za všechny jmenujme především Pavla 
Janáka, Jaroslava Fragnera, Jindřicha Halabalu, Ottu Rothmayera (cf. Kibic/VošahlíK 2012, 349) 
– jméno Karla Honzíka (1900–1966) bývá v této době spojováno spíše s negativními kádrovými 
konotacemi na pražské technice a ve Svazu socialistických architektů a s rozmělňováním jeho 
předválečných myšlenek o životním slohu, poprvé publikovaných ve studii Moderní byt v roce 
1929 (honzíK 1929). 

V  roce 1938 vyšel ve sborníku Přítomnost Honzíkův text Obyvatelné město (1938, 348–352), 
v němž pozoruhodně analyzoval urbanistické nedostatky soudobého velkoměsta a na závěr přidal 
také několik konkrétních problémů Prahy. V posledním oddílu textu, nadepsaném Jak učinit Prahu 
obyvatelnou, se věnuje především rozvoji rekreačních zón v centru, nedostatku kaváren, zvětšení 
ploch určených pěším, navrácení parků. Tato studie se pohybuje především na poli urbanismu. Po 
válce však v rámci snah dekonstruovat, ba přímo zdiskreditovat mýtus funkcionalismu, který za-
vršil svým textem Konečné rozloučení s třicetiletou érou konstruktivismu (1953, 141–144), rozvinul 
autor tyto myšlenky i do oborů vrstvení města, jež má vytvořit jeho celkový obraz a tím související 
ochranu památek. Karel Honzík v průběhu padesátých let 20. století tedy uvažoval i o památkové 
péči, především o regulaci a dominantách a panoramatech Prahy. K tomuto poznání přispěly dva 
nedávno objevené architektovy rukopisy,1 které získal jeho někdejší student Ing. arch. Milan Rejchl, 
CSc. (* 1936).2 Jedná se o texty nikdy nepublikované, snad přednesené na některé z odborných 
konferencí nebo na některém ze stranických jednání. Pro první nenadepsaný strojopis se zachoval 
ještě rukou psaný koncept, kde je možno vyčíst řadu doplňujících, rozvíjejících údajů a zároveň 
nahrazuje chybějící část konečné verze.3 Tento text je nedatovaný, ale podle kontextu jej můžeme 
vročit do rozmezí let 1954–1960. Text sice není signován, ale je připojen k tištěné architektově 
studii O vědeckou teorii architektury (1950) a ke druhému signovanému textu Příspěvek k otázce 
pražských dominant a je možné jej identifikovat i dle laického grafologického srovnání autorova ru-
kopisu v četných poznámkách v obou textech. Druhý text Příspěvek k otázce pražských dominant 
je podepsán a datován 1. května 1955 (honzíK 1955). 

Je zřejmé, že Karel Honzík si byl vědom památkové hodnoty budoucí pražské památkové re-
zervace, když psal: „…Hodnoty jsou dány složitě vzniklou a rostlou skladbou vysoce cenných 
památkových staveb, v  bohatě plastickém terénu, jímž protéká v  zákrutu řeka plná ostrovů. 
Součástí této skladby je soustava vnitřních prostorů osobitého kouzla i řada panoramatických 
pohledů, jedinečného charakteru, z nichž zejména pohled na hrad z pravého břehu se stal téměř 
heraldickým znakem našeho národa“ (honzíK sd, 1). Jedním dechem ale dodává, že nedílnou 
součástí pražského historického jádra je jeho „součinný a organický“ doplněk – čtvrti Smíchov, 

1 Jedná se o honzíK sd a honzíK 1955. 
2 Rejchl je získal při svém působení na Fakultě architektury ČVUT ve funkci vedoucího katedry architektonické tvorby mezi 

lety 1977–1993. Ze sdělení e-mailem 27. 9. 2013.
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