


Poděkování 
• Dr. Rudolfu Richterovi 

• Mgr. Martině Dragonové, Ph.D. ze Slezského zemského muzea 

• Mgr. Josefu Šerkovi z Archivu města Ostravy 

• Stanislavu Šeredovi 

• Vladimíře Lichovníkové 

• MgA. Kataríně Jamriškové 

 

 



Dům umění slaví 95 let 
• slavnostní otevření 13. 5. 1926 

• Spolek pro vystavení a udržování 

výstavního pavilonu v Moravské 

Ostravě 

• architekti František Fiala  

a Vladimír Wallenfels 

• výstavní prostory, ale i zázemí  

v podobě kanceláří a umělecko-

historické knihovny 

zdroj: Archiv a dokumentace GVUO 



• první zmínka o doplňování knihovny 

se objevuje v Roce lidovýchovné 

práce v širším Ostravsku: ve zprávě 

o činnosti Kulturní rady pro širší 

Ostravsko za školní rok 1926–27 

• autorem příspěvku byl Alois Sprušil 

• pravidelné informace o knihovně 

zde publikoval až do roku 1940 

 

 

zdroj: Archiv a dokumentace GVUO, foto Spisar 



• součástí odborné knihovny byly nejen umělecko-

historické publikace, ale i katalogy výstav a 

umělecky založená periodika  

• významnými dárci knihovního fondu byli například 

Alois Sprušil a generální ředitel Vítkovických 

kamenouhelných dolů Dr. Eduard Šebela 

• součástí knihovny byla i čítárna, která sloužila 

přednostně členům Spolku Domu umění, kde 

kromě umělecké literatury mohli zájemci 

nahlédnout do krabic s originálními grafickými díly 

• jednalo se o jedinečnou příležitost, jak si 

prohlédnout díla, která zrovna nebyla 

vystavována 

 

Dr. Eduard Šebela, foto: František Drtikol 



• Alois Sprušil (1872–1946) 

věnoval mezi léty 1926 a 1927 

knihovně Domu umění 

desetidílný Allgemeines 

Künstler Lexikon H. A. Müllera 

a H. W. Singera z roku 1921  

a v dalších letech ještě mnoho 

jiných publikací a katalogů 

výstav 



Ukázka knižních darů Aloise Sprušila 



• Eduard Šebela věnoval v roce 

1929–1930 Myslbekovu 

monografie z roku 1901  

s úvodním slovem K. Mádla 

• mezi léty 1937–1938 pak 

například Altslavische Kunst  

Josefa Strzygovského 



• v knihovně se taktéž objevují publikace podepsané Františkem Jurečkem (1868–1925), který 

věnoval 122 uměleckých děl Domu umění  

• do knihovny Spolku Domu umění se publikace mohly dostat i za Jurečkova života 



• František Jureček byl náruživým sběratelem umění, a to nejen výtvarného, ale například i 

porcelánu  

• v jeho knihovně se nacházely například i aukční katalogy a katalogy starožitností 



• dárci byli i lidé, kteří nebyli zakládajícími 

členy Spolku Domu umění 

• dokladem toho je dar Josefa Slavíčka, 

faráře z Libhoště, z let 1926–1927  

• knihovně věnoval několika svazků 

Lehnerových Dějin umění českého 

národa 



• v knihovně se objevuje také pár svazků s věnováním Leoše Bartoše z Vítkovic, který pracoval 

jako úředník ve Vítkovických železárnách 



• zajímavým dárcem byl i hutní inspektor Dr. Arthur Altmann 

(1883–1944) 

• v jeho knih se objevují nejen ex libris, ale i krásné filigrány  



• knihovnu zásobovaly svými příspěvky i různé firmy a korporace 

• dokladem toho je i Pohled do dějin Severní dráhy Ferdinandovy po stoleté činnosti 1836–1936 

 



• velice oblíbené byly u veřejnosti monografie umělců 



• díky finančnímu příspěvku tehdejšího Ministerstva školství a národní osvěty mohl Spolek Domu 

umění od roku 1930 odebírat předplatné umělecko-historických časopisů 



• ve své době byla unikátní ostravská výstava čínského a japonského umění ze sbírky Dr. Chytila 

(1928) a výstavní prezentace umění z Číny, Japonska a Tibetu na přelomu roku 1931 a 1932  

• díky tomu se v knihovně Domu umění objevily i tyto překrásné publikace 

 

 



• část knižního fondu (30 svazků)  

byla pořízena z osobní knihovny 

z pozůstalosti JUDr. Antonína 

Táborského 

• Antonín Táborský (1862–1936) byl 

advokátem působícím nejprve  

v Olomouci a následně  

v Ostravě 

• díky němu se knihovna rozrostla 

například o 14 sešitů Mikuláš Aleš, 

jeho život a dílo, Šátky a šatky Jóže 

Úprky i Dějiny stavby chrámu Panny 

Marie v Mariánských Horách 

Pozůstalost Vojtěcha Martínka, Slezské zemské muzeum v Opavě – Památník Petra Bezruče 



• dá se předpokládat, že zprostředkovatelem odkupu Táborského knihovny od vdovy Irmy Táborské 

byl prof. Vojtěch Martínek 

 



• součástí knižního fondu byla i literatura související s tématem ex libris 

• v Ostravě za první republiky existovala početná skupina sběratelů ex libris a milovníků bibliofilií  

• ve fondu Domu umění byly v této době deponovány knižní značky jako samostatné akvizice 



• knižní fond postupně narůstal, z dobového tisku je 

patrné, že po deseti letech existence knihovny 

Domu umění zde bylo deponováno několik set 

umělecko-historických publikací a časopisů, a to 

nejen českých, ale i cizojazyčných 

• po Aloisi Sprušilovi byl dalším osvíceným 

odborným pracovníkem knihovny v letech 1961–

1974 pan Jiří Havlíček, který se nemalou měrou 

zasloužil o doplňování fondu 

• v letech 1986–2008 byla knihovna přemístěna  

z Domu umění do prostor Nové síně v Ostravě-

Porubě na ulici Mongolská 1546/2 

• od roku 2004 až do současnosti spravuje knihovnu 

paní Vladimíra Lichovníková – při jejím převzetí 

knihovny zde bylo deponováno kolem 6 000 

výstavních katalogů a cca 5 500 knih 

 

 



• knihovna GVUO je  otevřena pro veřejnost od roku 
2005; najdete ji v administrativní budově na ulici 
Poděbradova 12 

• od roku 2006 je zapojena do projektu Oborové brány 
ART, dnes Souborný katalog uměleckohistorických 
knihoven (ART) 

• v roce 2006 začala rekatalogizace fondu – v současné 
době je vloženo 12 000 titulů knih a 17 000 katalogů 
výstav 

• do dnešního dne knižní fond obsahuje kolem 30 000 
jednotek a nadále je doplňován 

• v knihovně se dokumentují také galerijní výstavy od 
roku 1926 – plakáty, pozvánky, fotografie i články 

• v knihovním archivu jsou uloženy také materiály  
k výtvarnému dění regionu 

• od roku 2010 se do fondu intenzivně doplňují bibliofilie 
s vazbou na region (například v roce 2018 z 
pozůstalosti Ladislava Muchy) 

• ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou 
knihovnou je digitalizován knihovní a archivní fond  
s vazbou na Dům umění 

 



Bibliofilové v Ostravě 
• v neděli 24. 5. 1931 (svatodušní svátky) 

v 10 hodin byl v Domě umění v Moravské 

Ostravě zahájen 4. sjezd moravských bibliofilů 

a exlibristů 

• pořadatelem byla Skupina moravských 

bibliofilů 

• 4. ročník – 1. ročník se konal v roce 1928  

v Olomouci, pak v Kroměříži a v Uherském 

Hradišti 

• první sjezd v historii, nad nímž převzala 

protektorát městská rada 

• předsedou sjezdu byl Ing. Stanislav Švehla 

z Kroměříže (předseda Skupiny moravských 

bibliofilů), který celou akci zahájil společně se 

starostou města Janem Prokešem  

 

zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea 



• Náš vděk knize nemůže býti nikdy dostatečně slovy vyjádřen. Nuže, vyjadřujme jej činy: 

uchovejme, pěstujme a povznášejme ve svých srdcích lásku ke knize a svou láskou k ní vraťme 

knize to, co ona nám dává.   

   Jan Prokeš 

 



Podmínky účasti 
• účastníci museli závazně odebírat časopis Bibliofil   

a zaplatit členský příspěvek 100 korun 

• nutná byla včasná přihláška 

• po splnění těchto podmínek bylo zajištěno, že po 

příjezdu na sjezd dostanou veškeré připravované 

materiály – prémii i bibliofilské tisky 

• pamětní list redigoval prof. Vojtěch Martínek  

a graficky jej upravil Jan Sládek, vytištěn byl tiskárnou 

Kryl a Scotti v Novém Jičíně 

• publikovány zde byly příspěvky Petra Bezruče, 

Františka Sokoly – Tůmy, Fráni Richtera, Viléma 

Závady, Zdeňka Bára, Zdeňka Vavříka a Vojtěcha 

Martínka 

• přiložený seznam všech účastníků sjezdu – bylo jich 

150 

 



• značný vliv na organizaci sjezdu měl Vojtěch 

Martínek, který byl jednak autorem obsahu 

Pamětního listu, jednak přednášejícím a také 

autorem knižní prémie pro účastníky sjezdu 

• Martínek byl nejen literárně činný, ale značnou 

měrou se podílel i na rozvoji bibliofilských  

a exlibristických snah na Ostravsku 

Ex libris Vojtěcha Martínka od Jana 

Votruby,1917, dřevoryt 



Romance o Ondrášovi 
• Editio princeps – prémie pro účastníky 

sjezdu  

• autor: Vojtěch Martínek 

• grafická úprava: Karel Svolinský 

• písmo Didot na Van Gellderu 

• vydalo: Družstvo tiskárny v Hranicích 

(ředitel Vl. Stejskal) 

• 150 výtisků 



• nové vydání v roce 1933 

• vlastním nákladem Vojtěcha  

Martínka 

• grafika: Jan Sládek 

• tisk: Kryl a Scotti 

• náklad 400 výtisků 



Výrobce papíru 
• autor: Abraham a Santa Klara 

• přeložil: Otto František Babler 

• ilustrace: Rudolf Michalík 

• typ písma: Thiemannova antikva na 

ručním papíře 

• 20 stran 

• vydal Pokorný a spol. v Brně 

• věnovali překladatel, grafik, výrobci 

papíru a tiskaři 

 



Básník a kniha. Antologie 
• překlad: Otto František Babler 

• grafická úprava: Rudolf Michalík 

• typ písma Dyrynk Romana III 

• 10 nestránkovaných listů 

• vytiskl a věnoval: Josef Špaček – Olomouc 



Bláhový student. Čínská pohádka 
• překlad: Otto František Babler 

• typ písma: Orfeus na similijapanu 

• 11 stran 

• vytiskla a věnovala: knihtiskárna 

Kramář a Procházka – Olomouc 



Krásný život Milana Rastislava 

Štefánika 

• autor: Anatole de Monsie 

• překlad: Jan Dlabač 

• náklad 200 výtisků 

• vytiskla a věnovala: Hanácká knihtiskárna  

v Olomouci 

• vydáno v souvislosti s 12. výročím 

Štefánikovy tragické smrti  

 



Rozjímání o nebi 
• autor: Otec Bridel Bedřich T. J. – 

vybráno ze sbírky Jesličky 

• do tisku připravil: Dr. Josef Vašica 

• úprava: Břetislav Štorm 

• vydáno k 250. výročí úmrtí autora 

• vydaly a věnovaly: Lidové závody 

tiskařské a nakladatelské  

v Olomouci 



Básně 
• autor: František Halas 

• ilustrace: Jindřich Štyrský 

• typ písma: Kabel 

• 6 nestránkovaných listů 

• náklad 200 výtisků 

• vytiskl a věnoval: Miloš Zapletal – Mariánské Hory 



Závišova píseň milostná 

• redakce textu: dr. Josef Staněk 

• ilustrace: Boh. Krs – litografie 

• typ písma: John Baskerville 

• 16 nestránkovaných listů 

• tisk: Bartošova tiskárna v Přerově 

• vytiskla na Van Gelderu  

a věnovala: skupina sedmi bibliofilů 

přerovských (František Bartoš, 

Karel Bartoš, Vojtěch Chajda, 

Bohumil Krs, Hubert Sekera, Miloš 

Sum, Matěj Teichman) 



Památce redaktora Josefa 

Kotka 

• autor: Rostislav Reichstädter 

• ilustrace: dřevoryt E. Čáp 

• typ písma: Didot 

• 6 nestránkovaných listů 

• tisk: na ručním papíře z Velkých Losin 

knihtiskárna Václava Horáka 

v Prostějově 

• vydal a věnoval: Antonín Robotka 



Čeští knihtiskaři novojičínští 
• autor: Cyril Kunštátský 

• typ písma: Empiriana Bodoni 

• vytiskli a věnovali: Kryl a Scotti 

• štočky zapůjčili: Svatopluk Klír Aventinum 

a C. Bouda Družstevní Práce v Praze 

• ilustrace: Cyril Bouda 

• náklad 400 číslovaných výtisků – 150 z 

nich věnováno účastníkům sjezdu 

bibliofilů a exlibristů 

• podpisy autora i tiskařů 

• kniha obsahovala i seznam knih, 

vytištěných v letech 1909–1931 





Ubrousek básníků 
• autor: Guillaume Apollinaire 

• překlad: J. Starý 

• grafická úprava: Jan Sládek – linoryty 

• typ písma: půltučná Empiriana Bodoni 

• 8 nestránkovaných listů 

• tisk: Kryl a Scotti 

• věnoval: Ing. Bohuslav Krýsa 





Postavy z Černých myslivců 

• autor: Josef Kalus 

• ilustrace: Leopold Parma – dřevoryt 

• typ písma: střední Janson na ručním 

hadrovém papíře 

• tisk: Kryl a Scotti 

• náklad 150 číslovaných výtisků 

• vydal a věnoval: Karel Vacík z Místku 

 



Kratochvilná historie  

o obrazu svatého Jiří 

• autor: Vojtěch Martínek 

• ilustrace: Jan Malík – 6 perokreseb 

• typ písma: Empiriana Bodoni 

• náklad 250 výtisků – 150 pro účastníky 

sjezdu bibliofilů 

• vytiskl a věnoval: Kryl a Scotti 

 



Duše Ostravy 
• autor: Vojtěch Martínek 

• grafická úprava: Jan Sládek, 3 dřevoryty 

• typ písma: Empiriana Bodoni tučná 

• 8 nestránkovaných listů 

• tisk na stříbrošedém Japanu Tosa Kryl a Scotti 

• náklad 250 číslovaných výtisků  

• čísla 101 až 250 věnována účastníkům sjezdu 

bibliofilů – podepsán Jan Sládek 

• vydal a věnoval: Jan Prokeš 

 





Ostrava 
• soubor čtyř grafických listů – Karla Harrera, 

Vladimíra Kristina, Jana Sládka 

• tisk dřevorytu a linorytu – Kryl a Scotti, litografii 

vytiskla Tiskárna Oborný v Mariánských 

Horách a lept J. Štenc v Praze 

• vydala a věnovala: Moravsko-ostravská 

spořitelna 

 



Karel Harrer, Moravsko-ostravská spořitelna, lept 



Vladimír Kristin, Z huti, litografie 



Vladimír Kristin, Pohled na Ostravu, barevný linoryt 



Jan Sládek, Pod vysokou pecí, dřevoryt 



• Vladimír Kristin byl jako ilustrátor 

u moravských bibliofilů znám již  

z dřívějších let 

• v roce 1930 na 3. sjezdu 

moravských bibliofilů, konaném  

v Uherském Hradišti, byla 

účastníkům věnována Otou M. 

Štěpánkem kniha Ignáta 

Hermanna Píšťalka s 

Kristinovými ilustracemi 



• další knihou, která byla bibliofilům darována v Uherském Hradišti, byl Komenského Orbis Pictus  

v úpravě Jana Sládka 

• na sjezd tuto knihu přivezl jako dar Alois Hejda, ředitel tiskárny Melantrich Alois Hejda 



Pět ex libris 

• autor: Jaroslav Melichárek 

• dřevoryty 

• vytiskl: na ručním papíře Karel 

Novotný v Uherském Hradišti 

• věnoval: Miloš Novotný 







Slezské číslo z Ostravy 
• 5 samostatných bibliofilských tisků spojených  v jedné kazetě 

• inspirováno původním Slezským číslem z roku 1903, vydaným v Herbenově Čase 

• předem dán rozměr knihy a jakost ručního papíru 

• každá báseň zadaná k úpravě jinému grafikovi 

• tisk a výrobu financovaly skupiny bibliofilů z různých moravských měst 

• svolení k této edici získali přímo od Petra Bezruče 

 

 



Slezské číslo – Básník v cizině 

• ilustrace: Karel Minář –  2 dřevoryty 

• typ písma: Grégrova Romana 

• 8 nestránkovaných listů 

• tisk: Eduard Dobrovolný v Kroměříži – ruční 
papír Zerkall 

• náklad 255 výtisků – pro sjezd číslováno 
150 kusů 

• věnovala skupina kroměřížských bibliofilů – 
Valentin Čech, Eduard Dobrovolný, Leo 
Hejný, Josef Hilgartner, Rudolf Horák, 
Otakar Kuliš, Jindřich Spáčil, Karel Šlégr, 
Ing. Stanislav Švehla, František Vorel, Jan 
Zahradníček, Dr. Vladimír Zapletal 



Slezské číslo – Návrat do vlasti 

• ilustrace: Rudolf Kubíček – viněty – dřevoryty 

• typ písma: Neuzeit Grotesk 

• 10 nestránkovaných listů 

• tisk: Slovenská Grafia v Bratislavě 

• náklad 155 výtisků 

• věnovala: skupina knihomilů z Uherského 

Hradiště – Bedřich Beneš, Mája Fišerová, 

Dr. Karel Hradecký, Ruda Kubíček, Dr. 

Miroslav Skácel, Milada Stanclová, Vlasta 

Skulová, J. H. Štěrba, Dr. Emil Tománek, Dr. 

Jan Vančura, kpt. Vilém Vitásek, Dr. Emil 

Zeman 



Slezské číslo – Putování 

Těšínskem 

• ilustrace: Karel Svolinský – dřevoryty 

• typ písma: John Baskerville 

• 11 nestránkovaných listů 

• tisk: Družstvo knihtiskárny v Hranicích 

• náklad 180 výtisků 

• věnovala: skupina hranických knihomilů – 

Josef Hladký, Stanislav Stejskal a 

Vladimír Stejskal 



Slezské číslo – Mezi kovkopy 

• ilustrace: Vladimír Kristin – iniciálky 

• typ písma: 16 bodová Rennerova 

futura 

• 8 stránek 

• tisk: Lidová knihtiskárna v Mor. 

Ostravě 

• všech 150 výtisků podepsáno 

básníkem 

• vydali a věnovali: Dr. Vojtěch 

Martínek, A. Jiráček, Ota Štěpánek 



Slezské číslo 

 Na Opavsku a Básník 

• 5. a 6. díl 

• ilustrace: M. Mrkvičková – Hlobilová –  3 

dřevoryty 

• typ písma: Didot tercie 

• 14 nestránkovaných listů 

• tisk: Družstvo knihtiskárny v Hranicích 

• náklad 151 výtisků 

• věnovala: skupina přerovských knihomilů – 

J. Bejr, V. Hudousek, J. Kainar, F. Kovařík, 

J. Kratochvíl, E. Kvasnička, M. Mrkvičková-

Hlobilová, F. Pleusová, S. Pleva, F. Velísek  

 



Ostravsko velkým tématem 
• přednáška Vojtěcha Martínka  

„Slezsko a Ostravsko v literatuře“  

• Jeřábek, Beneš, František Sokol Tůma 

a samozřejmě Petr Bezruč 

• ze skromnosti sám sebe neuvedl, 

přitom v té době již veřejnost znala 

jeho díla, jako román Jakub Oberva 

(1926), povídkovou knihu Než se 

kořeny uchytí (1923), knihu pohádek 

Svět kouzel a divů (1927) nebo 

básnickou sbírku Ráj srdce (1926) 

 

 

zdroj: SZM, Památník Petra Bezruče, fond V. Martínka, foto: Boček & Valentík  



Kryl a Scotti 

• retrospektiva tisků z let 1909–1931 

• nastíněna spolupráce s edicemi 

Zodiak, Odeon, Aventínum, Bradáč, 

Petr, Rašín aj. 

• pro nedostatek místa nebyla 

kompletní a ani patřičně 

zaadjustována 

• doplněna o přednášku Arna Sáňky  

 

Jan Konůpek, Arno Sáňka, 1944, tužka na 

pauzovacím papíře, Moravská galerie v Brně 



František Kubka, Dvojníci a sny, 1926, Aventinum, ilustrace Josef Čapek Růžena Autengrubrová, Růžová zahrádka nejmenší, 

1930, Jaromír Rašín, ilustrace Cyril Bouda 

Otakar Štorch-Marien, Kilimandžáro lásky, 1928, Aventinum, ilustrace J. Šíma 



Zaměřeno na Bezruče 
• prezentace přichystaná Vojtěchem 

Martínkem 

• 10 vydání Slezských písní mezi lety 

1903 až 1930 

• dva překlady německé, jeden 

slovinský a jeden v esperantu 

• doplněna o přednášku Bedřicha 

Beneše Buchlovana „O grafickém 

doprovodu Slezských písní“, 

zaměřenou hlavně na dílo Ferdiše 

Duši 

 

zdroj: http://biography.hiu.cas.cz 



• v roce 1899 byly Bezručovy básně 

nejprve průběžně otiskovány  

v Času  

• v roce 1903 vydány souhrnně ve 

Slezském čísle, bez jména autora 

• vydal: Jan Herben 

• edice: Knihovnička Času, č. 35 



• 1. vydání z roku 1909 – 

Spolek českých bibliofilů 

• tisk: Tiskárna Politiky  

v Praze 

• ruční papír Van Gelder 

Zonen vyrobený speciálně 

pro tuto edici s filigránem 

Bezruč 

• grafická úprava: Vojtěch 

Preissig 

• vazba: B. Fischer 

• náklad 500 výtisků – z toho 

380 ručně číslovaných 

 

 



• vydal Spolek českých bibliofilů v Praze 

• 2. vydání 

• 1911 

• ilustrace: frontispis Adolf Kašpar 

• i v knihovně Jana Prokeše  



• 1911 

• vydal Literární kroužek, Chicago 

• předmluva Jar. E. Salaba-Vojan 

• ilustrace V. Preissig – 4 dřevoryty  

• (3 barevné a 1 černobílý) 

• tisk: Národní tiskárny, Chicago 

• 112 stran 



• vydal: Osvětový odbor 

Československého vojska na Rusi 

• 1918 

• vyšlo v Jekatěrinburku 

• ilustrace a typografie: Petr Pištělka 

• čtyřbarevný titulní list a kaligrafický ručně 

psaný text – aluze na středověký 

kancionál 

• tištěno jako litografie 

• 128 stran 

• i v knihovně J. Prokeše 

 

• Petr Pištělka: „Jak jsme tiskli Bezručovy 

Slezské písně v Rusku“, In: Kniha 

vzpomínek na Petra Bezruče a jeho dílo, 

Vilém Šmídt, 1937 
Sbírkový fond Slezského zemského muzea v Opavě 







• Sileziaj poemoj 

• esperanto 

• 1927 

• Michálkovice – Vladimír Adamík 

• Moravskoslezská knihtiskárna 

• 23 stran 

• Ilustrace František Vrobel 



• 7. vydání (doplněné) 

• vydal: Svatopluk Klír – Zodiak Kladno 

(přislíbeno již od roku 1919) 

• 1927 

• Ilustrace: Ferdiš Duša (15 dřevorytů) – 

objednány Aloisem Dykem 

• náklad 150 kusů – o téměř dvacet let 

později draženo za 2 900 korun 

• 151 stran 





• Slezské písně – Brno, nákladem Nového Lidu 

• 1928, 2. vydání 

• kaktus ryl do dřeva O. Petr, dvoubarevný tisk 

• štoček Slezského typu pořídila Chemigratia v Brně 

• tisk: Pokorný a spol., Brno 

• 178 stran 



• prezentace sbírky knih starosty Jana 

Prokeše 

• Jeho rozsáhlá knihovna čítala několik set 

svazků – část je dnes umístěna ve fondu 

Ostravského muzea 

• dokladem Prokešových dlouhodobých 

bibliofilských aktivit bylo pravidelné 

odebírání Bibliofila v letech 1925 až 1934  

• nejvzácnějším exponátem byla bezesporu 

bibliofilie Slib 

zdroj: sbírka fotografií Ostravského muzea 



Slib 
• východní pohádka o princezně Kvan Džin 

• převyprávěl Václav Tille 

• vydal Vladimír Žikeš – Státní tiskárna v Praze 

• 1928 

• ručně kreslené a malované miniatury Milady 
Marešové na pergamenu 

• náklad 12 kusů 

• každý z nich originál 

• Marešová navrhovala i vazby – levnější varianta 
vytvořena v kůži – 4 výtisky 

• dražší verze 8 ks je již nákladnější 

• jeden výtisk je ve fondu Národní knihovny, 
Knihovna Akademie věd, jeden list v 
Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze 

 

 
1928, tužka, tempera, zlato, pergamen, UMPRUM 



Kniha Jindřicha Waldese 
• uložena v Památníku národního písemnictví v 

Praze 

• zdobená tepaným stříbrem, ametysty  

a gemami rytými do horského křišťálu 

• Gemy ryty L. Havlesem v ateliéru  

J. Drahoňovského 

• pořizovací cena byla 4 600 korun  

• náklad 8 výtisků 

• v té době se jednalo o nejdražší knihu na 

tuzemském knižním trhu 

zdroj: Památník národního písemnictví 



• Dr. Jindřich Čadík: Dílo Josefa 

Drahoňovského 

• vydal Vladimír Žikeš, 1933 

• knižní vazba: prof. Josef Solar 

• celokožená vazba s použitím 

kameje – ryl Josef Drahoňovský do 

horského křišťálu 

• náklad 400 kusů 

• 3 varianty – celokožená vazba  

s kamejí, celopergamenová vazba 

s monogramem majitele jako seper 

ex libris a polopergamenová vazba 

• knihy vytvářeny v ateliéru Aloise 

Jirouta 

zdroj: knihovna Ostravského muzea, foto Viera Gřondělová 



zdroj: knihovna Ostravského muzea, foto Viera Gřondělová 

 



Vazby Rudolfa Tlalky 
• Rudolf Tlalka (1888–1964) 

• vazač knih z Mariánských Hor, bydlel 

na ulici Hynaisova 11/688 

• ve 20. letech minulého století 

absolvoval Státní grafickou školu  

v Praze, zkušenosti získával  

v Německu, Rakousku a Švýcarsku 

• od roku 1921 samostatný knihař a 

výborný zlatič – jehla na benzínový 

pohon 

• byl členem představenstva 

Společenstva knihařů v Ostravě  

• jeho žákem byl například Heřman 

Neumann (1933) 



Duch času, 1. 1. 1925, č. 8 



Doprovodné výstavy 
• výstava Ostravské čtyřky, spojená s prezentací děl 

architekta  a návrháře nábytku, Antonína Heythuma 



Ostravská čtyřka 



• nejednalo se o první výstavu spojenou  

s bibliofiliemi, dokladem toho je prezentace děl 

Ostravské čtyřky  

v roce 1929 

• prezentovány byly ex libris a bibliofilské tisky ze 

sbírky J. Hladkého z Hranic a ze soukromého 

majetku Bedřicha Čurdy- Lipovského 

• ukázky grafických tisků provedených  

v tiskárně Melantrich 



• sjezd pokračoval společným obědem a burzou ex libris v prostorách Lidového domu 

 



• následovala společná prohlídka budovy Nové radnice a nově otevřené městské knihovny 

 

 

zdroj: fotografická sbírka Ostravského muzea 



• Městská knihovna byla pro 

veřejnost slavnostně otevřena 

6. 10. 1930 

• součást Moravsko-ostravské 

spořitelny 

• studovna českých, 

německých a polských novin 

a časopisů 

• deponováno 25 000 svazků, 

kapacita na desetinásobek 

• knihovna zde sídlila až do 

roku 1996 

zdroj: fotografická sbírka Ostravského muzea 

Budova na Purkyňově č. o. 8, 

Fond Kulturní rady, AMO 



Nechyběl ani výlet 
• zájemci mohli další den navštívit 

Štramberk a Radhošť 

• objednán byl pro ně autobus, platilo se 

35 korun na osobu 

• příští Sjezd bibliofilů byl naplánován za 

rok, tentokrát v Brně 

 

Pozůstalost Vojtěcha Martínka, sbírka fotografií, Slezské zemské muzeum v Opavě – Památník Petra Bezruče, L38/95/2995 


