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Nové Město a Karlín. Přestože byl Honzík plně účasten architektonického ruchu předválečného 
funkcionalismu, byl si vědom v souvislosti se svými výhradami vůči této epoše, že nic z výstavby, 
která byla k tomuto jádru připojena v „nové době“, by nezajistilo Praze pověst jednoho z nej-
krásnějších měst na světě. Proto zavazuje odpovědností všechny, „kdo přiloží ruku k dalšímu 
budování Prahy“. Celý text prvního rukopisu je pak zaměřen na rozbor dnešního stavu, z ně-
hož „pochopitelně musí vycházet náprava“. Svou analýzu rozdělil do třech tematických okruhů:  
(1.) funkce a obytnost centra, (2.) dopravní stav a jeho možnosti a (3.) panoramatické hodnoty 
a jejich nedostatky. Autor se domníval, že veškeré zkvalitňování vybavenosti města (pouliční 
osvětlení, kanalizace, doprava) pozměnilo prostorové a obytné hodnoty města. Chodci byli vytla-
čeni na chodníky a náměstí, ulic používají jen jako „průchodiště“ a nábřeží řeky ztratilo charakter 
vyhlídkových teras a v ulicích není dostatek odstupu pro skutečnou percepci památkových hod-
not města. Centrum bylo uzavřeno do prstenců nových čtvrtí. Nápravu vidí v přiblížení zelených 
ploch centru a uvolnění vnitřních i vnějších prostor města pro pobyt lidí (honzíK sd, 4). Architekt si 
na půdorysu svého politického světonázoru všímá i pozoruhodných sociálních rozměrů aktuální 
tenze nového a starého: „Výstavba nových čtvrtí s domy vybavenými novými zařízeními vedla ke 
znehodnocování památných staveb, zaostávajících po stránce civilizační, takže v samém centru 
města vytvářela se jakási periferie. Byla zabydlena chudinou, sloužila za sklady velkoobchodů, 
za sídlo nočních vináren a pod.“ (honzíK sd, 5). Nápravu však dle autora mohlo nabídnout až nové 
lidově-demokratické zřízení státu po roce 1948. 

V tomto duchu odsoudil také asanaci Starého Města (oblast mezi Dlouhou třídou a Dvořákovým 
nábřežím): „Dosavadní přehmaty asanací by však měly být poučením, že při nové výstavbě musí 
být dbáno osobitého charakteru historického města, které se vyznačuje skladbou drobných pro-
storů. Zachování pitoreskní sítě ulic a náměstí […] by bylo na místě“ (honzíK sd, 5). Názorově si 
je v tomto bodě blízký Wirthovi, Štechovi a dalším autorům publikační řady Zmizelá Praha: „Nej-
těžší rány dochované jednotě a souvislosti města zasazeny byly v letech devadesátých. Překot-
ně, v necelých dvaceti letech, roztrhán byl organicky vyrostlý starý půdorys, v němž zachovaly 
se původní pěšiny, cesty, tržiště i spoje někdejších staronových osad postupně vzrůstajících 
v celek“ (štech/VojtíšeK/Wirth 2002, 9). Oproti tomu pravidla pro změny v novějších čtvrtích – na 
Smíchově, v Karlíně či na Novém Městě – architekt doporučuje vnímat volněji a umožňuje i užití 
většího měřítka. Opět ale nabádá k většímu rozvolnění zástavby a zvýšení počtu a rozlohy zele-
ných ploch. Historické jádro bylo dle něho určeno svými vlastnostmi pro bydlení, byť připouští 
potřebu rekonstrukce a  vybudování odpovídající občanské vybavenosti, oproti tomu nejbližší 
čtvrti kolem historického jádra mají mít pro celé město funkci distribuční. Administrativní a kultur-
ní centrum, rozkládající se podél ulic Národní, Na Příkopech a v Revoluční, doporučuje autor roz-
vinout na budoucím náměstí Republiky, jehož vznik na křižovatce karlínské a žižkovské tepny byl 
teprve předvídán. Honzík sem doporučoval umístit budovy celostátního politického i kulturního 
významu, např. parlament nebo operu. K této části textu dopsal ještě zmínku o novém přičlenění 
Letenské pláně k prostoru centra, jejíž zastavění v  této době nepřímo nedoporučuje. Naopak 
rušnosti Václavského náměstí, jakožto hlavního distribučního centra města, Honzík nebrání. Do-
konce jej (vzhledem k pozdějšímu politickému vývoji poněkud paradoxně) vítá i jako „občasný 
manifestační prostor“ (honzíK sd, 7). Staroměstskému a Malostranskému náměstí doporučuje 
ponechat klidnější až meditativní charakter. K pasáži o Staroměstském náměstí autor rukopisně 
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1955, 2). Podle něj inspirovala Josefa Havlíčka k návrhu klinik (blíže neurčené, snad v Brně nebo 
v Poděbradech), návrhu staveb věžových budov u Jiráskova mostu, návrhu jehlancových vlád-
ních budov, dále inspirovala k návrhu výškového řešení Justičního paláce, návrhu věžového za-
stavění Letné či věžového návrhu Staroměstské radnice od Jiřího Štursy, které však byly v drtivé 
většině případů odmítnuty. Architekt píše: „Reakce na ‚věžákovou‘ horečku vedla však dokonce 
k obecnému odmítavému postoji proti vysokým stavbám vůbec, kterýžto postoj ještě zesílil po 
nedávném6 dostavění hotelu Družba7 v Dejvicích, který vznikl jaksi bez vědomí celé odborné 
veřejnosti, či za stavu její oslabené bdělosti“ (honzíK 1955, 2).8 Honzík vyjadřuje spíše politicky 
zabarvené konstatování, že posíleni zprávami o současné kritice výškových staveb v Sovětském 
svazu dospěli pražští kritici k veskrze odmítavému hodnocení vysokých staveb, které v pražské 
kotlině nejsou nutné a vyvážené (honzíK 1955, 36). 

Ke střízlivějším a obecně platnějším závěrům se vrací při analyzování historických pohledových 
dominant města. Mezi nejvýznamnější ideové body patří dle něj Pražský hrad, Vítkov a Vyšehrad, 
které jsou však méně význačnými body v obraze města a omylem je označujeme jako dominan-
ty. Optické výraznosti úměrné svému symbolickému významu se dostává pouze Pražskému 
hradu, Vítkov i Vyšehrad již „nemají důrazně viditelné vyjádření“. Navrhuje dvě možná řešení:  
odstranit okolní zástavbu a vrátit pahorkům jejich „přírodou daný výšinový charakter“ nebo  
naopak oba body zdůraznit a zvýraznit novými dominantními objekty. 

Stručnější a poněkud méně 
věcný druhý rukopis v  zá-
věru nabádá k  „vyzdvižení 
základních dominant, jejichž 
soustavě by se podřídily 
další dominantní objekty, 
případně vůbec výškové zó-
nování města. Teprve tyto 
ideové9 dominanty viditelně 
a jasně vztyčené v  obrazu 
města by se staly krystali-
zační kostrou pro další ar-
chitektonickou kompozici“ 
(honzíK 1955, 3). 

Je zřejmé, že Karel Honzík 
stavěl své myšlenky na pů-
dorysu moderního uvažová-

ní o organismu města, kde se coby činný architekt realizoval především, ale také na určitém 
základě moderní památkové péče. Byl nepochybně seznámen s kanonickými texty středoevrop-
ské památkové péče, s pojmy Erinnerungswerte a Gegenwartswerte Aloise Riegla, především 
s hodnotou stáří památek i celých památkových souborů (cf. riegl 2003). Nepochybně znal 
také památková východiska Zdeňka Wirtha, jeho realistický přístup „taktu a vkusu“ (UhlíKoVá 
2010, 70–71). Jak svědčí výjimečná citace V. V. Štecha v prvním z textů, byl patrně Honzík se 
Štechovými památkářskými názory ztotožněn a uznával i společný publikační počin V. V. Šte-
cha, Z. Wirtha, E. Pocheho, V. Vojtíška, C. Merhouta, H. Volavkové a A. Novotného (Wirth et al. 
1945–1948, č. 10–11, 13, 16, 7). Honzíkův přístup vyplývá ze smýšlení o městě jako o organismu 
a byl tak schopen analyzovat je v jeho časových i funkčních vrstvách. Nápadná je blízkost se 
známým výrokem V. V. Štecha „Dílo (minulosti) nás zajímá jako organismus, nikoliv jako vývojem 
překonaný doklad“ (štech 1967). Povolání a smýšlení architekta mu velelo věnovat se nejen teorii 
a analýze současného stavu, ale navrhnout také zcela konkrétní řešení do budoucnosti, které 
důsledně připojil vždy na závěr každého textu, případně každé kapitoly. 

I přes tendenčnost některých pasáží objevených architektových textů, přes někdy příliš kon-
krétní návrhy řešení, z nichž se obtížněji usuzuje obecnější názor či šířeji platnější pravidlo, přes 
neutuchající snahu obhájit svou nejmonumentálnější stavbu – budovu bývalého Všeobecného 
penzijního ústavu, jsou autorovy poznámky věnované památkové ochraně a funkci pražského 

6 Tj. 1952–1955.
7 Později International, nyní Crowne Plaza.
8 Text přeškrtnutý autorem rukopisu.
9 Text přeškrtnutý autorem rukopisu.
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