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Památníku národního písemnictví 

1953 – 2011 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Památník národního písemnictví od svého vzniku v roce 1953 v souladu se svým posláním 

ústředního literárního muzea shromažďuje výtvarná díla všech druhů volného a užitého 

umění, která se vztahují jak k vývoji literatury a knižní kultury obecně, tak i k jednotlivým 

literárním osobnostem. Tato díla jsou uložena v oddělení uměleckých sbírek.  

Důležitou součástí 400 tisícové sbírky jsou velké celky, které podle povahy a původu dělíme 

do několika skupin. Nejvýznamnější skupina je tvořena početnými sběratelskými celky, 

jejichž původci pocházejí z řad literátů, spisovatelů, básníků, překladatelů, nebo jsou spojené 

s tvorbou a propagací knižní kultury. K nim patří Karáskova galerie, kolekce grafik J. Knytla, 

bibliofilie J. Portmana a A. Sáňky, sbírka představitele Moderní revue J. Krecara, máchovská 

kolekce K. Janského apod. 

Další skupinu tvoří výtvarné archivy meziválečných nakladatelství, jako např. J. R. Vilímek, 

J. Otto, Družstevní práce aj., jejichž činnost byla ukončena na začátku 50. let. Tyto celky 

obsahují originální návrhy knižních ilustrací, obálek a grafických úprav, a dokládají tak 

zaměření nakladatelské činnosti té doby. 

Předmětem akvizice uměleckých sbírek jsou též díla výtvarných umělců zabývajících se 

knižní tvorbou. Představují třetí skupinu početných konvolutů, získávaných z pozůstalostí 

nebo soustavným doplňováním originálních ilustrací a knižních úprav významných českých 

umělců (např. fond V. Preissig, J. Konůpek, Z. Kratochvíl, V. Mašek, K. Teige, J. Váchal, A. 

Hoffmeister, E. Bednářová a další). 

Sbírka ex libris, uložená v Chrudimi v Kabinetu ex libris PNP, představuje další cca 140 

tisícovou kolekci českých a cizích knižních značek. Je uváděna jako fond, který obsahuje též 

sběratelské a autorské celky. 

V oddělení uměleckých sbírek PNP jsou také uloženy a evidovány soubory nebo jednotlivé 

umělecké předměty (reálie, hmotné památky, mobilie) pocházející původně z literárních 

pozůstalostí, které tvoří celky se stejnojmennými fondy literárního archivu PNP. 

Soupis fondů v Průvodci uměleckých sbírek je řazen abecedně podle názvu fondu nebo jmen 

literárních a uměleckých osobností. Krátkou charakteristikou seznamuje s obsahem a druhem 

sbírkových předmětů uložených v jednotlivých fondech. Označení „sbírka“ poukazuje na 

sběratelský původ kolekcí (např. Karáskova galerie, B. M. Klika, J. Knoflíček) nebo na 

tematickou či monografickou sbírku muzejního charakteru (A. Hoffmeister, M. Aleš, Kabinet 

ex libris). Pojem „soubor“ se pak vztahuje ke kolekcím výtvarných děl a předmětů 

pocházejících z literárních pozůstalostí. 
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Dále Průvodce uvádí přírůstkové číslo (či více přírůstkových čísel, jedná-li se                          

o monografickou sbírku muzejního charakteru) a stupeň zpracování fondu k 31. 12. 2011. 

Jedná-li se o fond, jehož další části jsou uloženy v literárním archivu či v knihovně PNP, 

event. v jiné instituci, je na tuto skutečnost upozorněno v poznámce k jednotlivým fondům.  

Umělecké sbírky Památníku národního písemnictví uchovávají v současnosti 175 fondů 

obsahujících 370 000 sbírkových předmětů, především obrazů, kreseb, grafik, plastik, plakátů, 

ex libris, reálií a mobilií, a to od nejstarších dob po současnost. Z nich je pak více jak 

polovina zkatalogizována v II. stupni evidence, zbytek je prezentován evidencí v původních 

kartotékách (Karáskova galerie, J. R. Vilímek), které jsou veřejnosti přístupné ve studovně 

oddělení.  

V závěru je pak Průvodce opatřen jmenným rejstříkem fondů oddělení uměleckých sbírek. 

 

                                                                                                                       Rumjana Dačevová 
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ABECEDNÍ SEZNAM FONDŮ UMĚLECKÝCH SBÍREK 

 

 

 

ALEŠ Mikoláš   
malíř, kreslíř a ilustrátor 

1852-1913 

       

Sbírka obrazů, kreseb, ilustrací, kartonů pro sgrafita; loutkové divadlo, mobilie, reálie.      

       

rok: 1964 - 1992 (původně sbírkový fond MAJMA) 

počet: 2 400 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 

 

 

ANČÍK Zdena   
malíř, redaktor Trnu 

1900-1972 

       

Část výtvarného archivu časopisu Trn – humoristické kresby, ilustrace, karikatury, návrhy            

grafických úprav pro časopis Trn a Tramp z let 1926-1930. 

       

přír. č.: 29/87 

počet: 100 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

ARBES Jakub          
spisovatel, redaktor Národních listů 

1840-1914 

        

Soubor z dokumentačního archivu J. Arbesa: kresba, plakáty, album grafických portrétů 

osobností. 

         

přír. č.: 31/72 

počet: 13 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 

 

 

BARTOŠ Jan 
divadelní kritik a dramatik, přednosta divadelního oddělení Národního muzea v Praze 

1893-1946 

 

Soubor kreseb, akvarelů, grafik, reprodukcí. 

  

přír. č.: 14/69 

počet: 93 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 
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BEDNÁŘ Jaroslav   
lékárník, básník, prozaik 

1889-1976 

 

Soubor kreseb, grafiky, knižních návrhů, reálií a ex libris. 

 

přír. č.: 42/78, 21/79 

počet: 22 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

BEDNÁŘ Kamil  
básník, překladatel, redaktor, nakladatel. 

1912-1972 

 

Reálie. 

 

přír. č.: 36/78 

počet: 2 inv. č.  

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

BEDNÁŘOVÁ Eva 
grafička a ilustrátorka 

1937-1986 

       

Část umělecké pozůstalosti – soubor obrazů, kreseb, knižních ilustrací a grafik. 

         

přír. č.: 48/77, 2/83, 32/87, 17/88, 1/89, 14/90, 11/91, 6/94, 19/96,13/2006 

počet: 1406 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

 

 

BENDA Jaroslav 

malíř, grafik, knižní a filmový výtvarník, profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové  

1882-1970 

 

Sbírka grafiky, ilustrací, knižních obálek, návrhů monumentálních výzdob, reprodukcí.    

 

přír. č.: 18/62, 32/68, 17/69, 6/99 

počet: 311 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

jiná instituce: Archiv Národní galerie v Praze  
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BIEBL Konstantin 

básník 

1898-1951 

 

Soubor obrazů, kreseb, grafiky, osobních a rodinných památek.  

Kresby Slavětína od B. Lůžka, akvarel České středohoří od E. Filly.          

 

přír. č.: 85/57, 96/59, 11/78, 38/78, 13/80 

počet: 23 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 

 

 

BOETTINGER Hugo (pseud. Dr. Desiderius)  

 malíř, grafik, karikaturista 

1880-1934 

 

Část umělecké pozůstalosti – soubor obrazů, kreseb, reprodukcí, věcných památek, 

štočků. 

 

přír. č. 46/65, 18/66 

počet: 1739 inv. č. (bez štočků) 

zpracování: zkatalogizováno (kromě štočků) 

další část fondu: LA 

 

 

BONN Hanuš 

básník, překladatel, literární kritik 

1913-1941 

 

Gramofon. 

  

přír. č.: 5/98 

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

  

 

BOREK Vlastimil 
redaktor, překladatel 

1886-1952 

      

Soubor kreseb. 

 

přír. č.: 46/71 

počet: 50 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA           
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BOUŠKA Sigismund Ludvík  
římskokatolický kněz, člen řádu benediktinů, literární a výtvarný kritik, organizátor Katolické 

moderny, básník, překladatel 

1867-1942 

 

Soubor kreseb, plastika F. Bílka. 

 

přír. č.: 11/82, 7/84, 4/91, 7/94  

počet: 63 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K            

 

 

BRANALD Adolf 

spisovatel, dramatik, redaktor 

1910-2008 

 

Psací stroje, mobilie.       

       

přír. č.: 1/2010 

počet: 4 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

BURIAN Emil František 
divadelní a filmový režisér, dramatik, scenárista, herec, výtvarník, divadelní teoretik a 

pedagog, básník 

1904-1959 

       

Soubor figurálních kreseb a portrétů, busta, plakety. 

 

přír. č. 27/73, 24/97 

počet: 852 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno částečně 

další část fondu: LA       

 

 

BURIAN Vlasta (vl. jm. Josef Vlastimil Burian) 

herec-komik, zakladatel Divadla Vlasty Buriana v Praze 

1891-1962 

       

Soubor reálií. 

 

přír. č.: 3/79 

počet: 11 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

 

 



 

8 

BURIÁNEK Antonín  
básník, bibliofil, úředník 

1907-1976 

        

Soubor kreseb, grafik, plastik, medailí a plaket. 

 

přír. č.: 28/76 

počet: 91 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA      

 

 

CAJTHAML David 

malíř, architekt, hudebník 

1959 

 

Soubor grafiky, kreseb a koláží.  

 

př. č.: 7/2010, 4/2011 

počet: 402 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA      

 

 

CALMA Marie (vl. jm. Marie Veselá) 

 pěvkyně, básnířka, spisovatelka 

1881-1966 

 

Soubor obrazů - portrétů spisovatelky, kreseb, grafik, plastik, reálií. 

 

přír. č.: 15/66, 25/66, 4/68, 3/2006, 9/2007 

počet: 92 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

ČACKÝ Antonín  
bibliofil, bankovní úředník 

1892-1971 

       

Soubor plastik. 

 

přír. č.: 29/72 

počet: 3 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA      
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ČAPEK Josef  
malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, publicista, výtvarný kritik, redaktor 

1887-1945 

 

Sbírka kreseb, grafických listů, knižních návrhů a nátisků knižních obálek. 

 

přír. č.: 160/57, 176/62, 246/62, 127/64, 23/65, 31/65, 34/65, 38/65, 7/66, 29/66, 40/68, 

46/73, 16/78, 19/79, 20/79, 2/81, 22/87, 1/88, 2/88, 8/89, 9/89   

počet: 230 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

    

      

ČAPEK Karel  

spisovatel, novinář, dramatik, překladatel 

1890-1938 

 

Soubor předmětů z expozice ve Strži u Dobříše – kresby, portréty, obálky, reálie, mobilie, 

včetně reálií z pozůstalosti O. Scheinpflugové.   

   

přír. č.: 21/96   

počet: 97 inv. č.  

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

ČECH Svatopluk  
básník, prozaik, redaktor 

1846-1908 

       

Soubor obrazů, kreseb, grafik, plastik, mobilií, reálií, osobních památek, funerálií. 

 

přír. č.: 8/57, 14/81 

počet: 217 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

DEML Jakub  
básník, prozaik, římskokatolický kněz 

1878-1961 

 

Soubor kreseb, grafik, plastik, mobilií, reálií a drobných uměleckých předmětů. 

 

přír. č.: 50/65 

počet: 759 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA      

jiné instituce: knihovna uložena ve sbírkách Západomoravského muzea v Třebíči 
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DRDA Jan 
spisovatel, předseda Svazu československých spisovatelů 

1915-1970 

 

Soubor reálií. 

 

přír. č.: 4/79 

počet: 4 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA, K       

 

 

DRUŽSTEVNÍ PRÁCE  

vydavatelské družstvo v Praze  

1922-1951 

 

Výtvarná část vydavatelského archivu – kresby, ilustrace, karikatury, grafiky, návrhy 

grafických úprav, nátisky, plakáty. 

 

přír. č.: 70/57 

počet: 2 383 inv. č.  

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA, K      

 

 

DUBSKÁ Gabriela  
knižní grafička a ilustrátorka, malířka, činná též v propagační grafice, kresleném 

a loutkovém filmu a v oblasti uměleckého průmyslu 

1915-2003 

 

Soubor kreseb a koláží G. Dubské, konvolut kreseb a ilustrací jiných autorů z její sbírky. 

 

přír. č.: 4/2001, 10/2002  

počet: 521 inv. č. 

zpracováno: zkatalogizováno 

 

 

DUFEK Jan  
učitel, spolupracovník K. S. Amerlinga 

1837-1924 

 

Soubor starých zeměpisných map. 

 

přír. č.: 62/70 

počet: 34 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       
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DURASOVÁ Mary 

sochařka 

1898-1982 

 

Soubor plastik. 

 

přír. č.: 128/64, 166/64, 14/66 

počet:  8 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

 

 

DYK Viktor  
básník, publicista 

1877-1931 

 

Soubor obrazů a jedné kresby. 

 

přír. č.: 1/64 

počet: 3 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA      

 

 

FEISTMANTEL Otakar 

profesor mineralogie a geologie na České vysoké škole technické v Praze, odborný 

spisovatel  

1848-1891 

 

Akvarel od Karla Purkyně. 

 

přír. č.: 62/72 

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA       

 

 

FRIČ Josef Václav  
spisovatel, překladatel, novinář, politik 

1829-1890 

 

Soubor podobizen, mobilií, osobních a rodinných památek. 

 

přír. č.: 1/64, 9/65, 7/83, 4/91 

počet: 400 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno částečně 

další část fondu: LA  
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FRINTA Emanuel  
malíř, kreslíř, ilustrátor, grafik 

1896-1970 

 

Soubor kreseb, akvarelů, kvašů, návrhů knižních obálek a ilustrací z let 1909-1953. 

 

přír. č.: 20/86, 29/86, 7/91 

počet: 188 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

       

 

FUKS Ladislav 

spisovatel 

1923-1994 

 

Soubor vlastních výtvarných prací, psací stroj. 

 

přír. č.: 7/2007, 10/2007 

počet: 21 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

GRUBER-GOEPFERTOVÁ Gertruda 

výtvarnice, básnířka, prozaička 

1924 

 

Soubor ilustrací, knižních obálek a tisků. 

 

přír. č.: 6/2007 

počet: 24 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

GUTH-JARKOVSKÝ Jiří Stanislav (vl. jm. Jiří Guth ) 

středoškolský profesor, pracovník v olympijském hnutí, ceremoniář prezidenta republiky 

1861-1943 

 

Soubor památek (obraz, kresba, návrh obálky, grafika, diplom). 

 

přír. č.: 1/64 

počet: 6 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA       
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HANUŠOVÁ Marie Rafaela  
spisovatelka, sekretářka Sigismunda Boušky 

1903-1982 

 

Kresba (portrét O. Březiny od S. Boušky). 

 

přír. č.: 4/91 

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA      

 

 

HAVLÍČEK BOROVSKÝ Karel (vl. jm. Karel Havlíček)  

básník, prozaik, novinář 

1821-1856 

 

Soubor rodinných památek. 

 

přír. č.: 1/64 

počet: 3 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA       

 

 

HELLICH Josef Vojtěch  
malíř 

1807-1880 

 

Soubor tisků - předloh pro kreslení. 

 

přír. č.: 25/70 

počet: 16 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

HERITESOVÁ Božena  
středoškolská profesorka, literární historička, dcera Františka Heritese 

1883-1963 

 

Obraz - portrét F. Heritese. 

 

přír. č.: 7/65 

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

      další část fondu: LA      
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HILBERT Jaroslav  
spisovatel, dramatik, redaktor 

1871-1936 

 

Soubor kreseb, grafiky, plastiky. 

 

přír. č.: 1/64 

počet: 7 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA       

 

 

HLAVÁČEK Karel  
básník, kreslíř, kritik 

1874-1898 

 

Sbírka kreseb, návrhů knižních obálek, ilustrací, grafik, plakátů. 

 

přír. č.: 140/57, 38/65, 24/69, 79/73, 83/73, 3/96, 3/2009 

počet: 119 inv. č.  

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA      

 

Další soubory prací K. Hlaváčka se nacházejí v Karáskově galerii a ve fondu Krecar. 

 

 

HLOUCHA Karel  
spisovatel 

1880-1957 

 

Soubor kreseb, akvarelů, ilustrací, ex libris, návrhů knižních úprav, plastiky. 

 

přír. č.: 82/70, 87/73 

počet: 49 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

HODEK Josef  
grafik a ilustrátor 

1888-1957 

       

Soubor autorských knih (ilustrované rukopisy) a štočků. 

 

přír. č.: 5/69, 9/2005 

počet: 338 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       
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HOFFMEISTER Adolf  
malíř, kreslíř, karikaturista, ilustrátor, profesor speciálního ateliéru kresleného a  

loutkového filmu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 

1902-1973 

 

Sbírka kreseb, karikatur, návrhů knižních obálek, mapa Evropy pro Osvobozené divadlo. 

 

přír. č.: 70/57, 374/60, 400/60, 132/63, 23/65, 24/65, 30/65, 31/65, 34/65, 1/66, 2/66, 

10/66, 40/68, 91/70, 23/71, 74/71, 45/72, 90/73, 35/74, 45/78, 31/80, 17/83, 14/87, 24/87, 

29/87, 22/97, 27/97, 1/99, 8/2010 

počet: 274 inv. č.  

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K    

 

 

HOFMAN Ješek (vl. jm. Jan Hofman)   

historik umění, úředník archivní a památkové služby v Bratislavě 

1883-1945 

       

Soubor obrazů. 

 

přír. č.: 1/64 

počet: 3 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

HOLEČEK Josef  
spisovatel, novinář 

1853-1929 

       

Soubor obrazů, plastik, mobilií, reálií a textilií. 

 

přír. č.: 126/59, 228/59, 307/61 

počet: 20 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K      

 

 

HOLUB Vladimír 
výtvarník-autodidakt, knihovník, sběratel 

1912-1995 

       

Soubor kreseb a koláží. 

 

přír. č.: 15/97 

počet: 312 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       
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HORA Josef  
básník, prozaik, novinář 

1891-1945 

       

Soubor kreseb, ilustrací, grafik, posmrtné masky. 

 

přír. č.: 20/75, 31/80, 22/97  

počet: 22 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K       

 

 

HORKÝ Karel  
spisovatel, redaktor 

1879-1965 

       

Litografie z pozůstalosti K. Horkého. 

 

přír. č.: 30/72  

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

HOŘÁNEK Jaroslav 

malíř, grafik, ilustrátor 

1925-1995 

 

Soubor ilustrací, ex libris, novoročenek a volné grafiky (z toho 283 ex libris a 64 

novoročenek bylo předáno do Kabinetu ex libris Chrudim a tvoří součást fondu KEL). 

 

přír. č.: 13/68, 4/2010 

počet: 46 inv. č.  

zpracování: zkatalogizováno 

 

 

HOŘEC Jaromír  

šéfredaktor, básník, spisovatel 

1921-2009 

 

Soubor ilustrací, knižních návrhů, karikatur a příležitostné grafiky. 

  

přír. č.: 2/2011 

počet: 778 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 
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HOŘEJŠÍ Jindřich  
básník, překladatel 

1886-1941 

     

Soubor kreseb, karikatur, plakátů, posmrtné masky. 

 

přír. č.: 27/69 

počet: 13 inv. č.  

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA      

 

 

HRUŠKA Emerich Alois  
malíř, spisovatel, poštovní úředník 

1895-1957 

      

Soubor erotických grafických listů a ex libris. 

 

přír. č.: 32/69 

počet: 78 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA    

 

 

HŮLKA Jaroslav 

prozaik, básník 

1899-1924 

 

Portréty spisovatele (olej a busta). 

 

přír. č.: 42/74 

počet: 2 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

HYPERION, nakladatelství Karla Janského  

zal. 1919 

 

Výtvarná část nakladatelského archivu – kresby, portréty, novinové satirické kresby,  

knižní ilustrace, návrhy knižních obálek, vazeb, nakladatelských značek, grafických  

úprav, grafiky a ex libris. 

 

přír. č.: 23/79 

počet: 488 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K    
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CHRISTOV Kiril  
bulharský básník 

1875-1944 

       

Soubor obrazu, plastiky, mobilií. 

 

přír. č.: 193/59, 44/78, 22/97 

počet: 5 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA    

 

 

JABLONSKÝ Boleslav (vl. jm. Eugen Karel Tupý)  

básník, člen řádu premonstrátů na Strahově, probošt ve Zvěřinci v Polsku 

1813-1881 

       

Hrací strojek. 

 

přír. č.: 43/73 

počet: 1 inv. č. 

zpracování: nezkatalogizováno 

další část fondu: LA    

  

     

JAHN Metoděj  
učitel, básník, spisovatel 

1865-1942 

      

Soubor reálií. 

 

přír. č.: 64/72 

počet: 13 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K   

 

 

JANDEJSEK Vladimír 

výtvarník, architekt, ilustrátor, sběratel 

1923 

 

Soubor kreseb a grafik, bibliofilie. 

 

přír. č.: 12/2006 

počet: 53 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: K 

 

Sběratelská kolekce V. Jandejska se nachází v KEL v Chrudimi. 

 

 

 

 



 

19 

JANEČEK Karel  
hudební skladatel a teoretik, profesor na AMU v Praze 

1903-1974 

      

Soubor obrazů, kreseb, akvarelů, grafik a plastik. 

 

přír. č.: 1/85 

počet: 25 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K   

 

 

JANKOVSKÝ Václav  
sběratel z Ratboře u Kolína 

 

Sbírka grafických listů a ilustrací. 

 

přír. č.: 40/78 

počet: 96 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA    

 

       

JANOUŠEK Pavel 

literární historik a teoretik, pedagog, kreslíř-karikaturista 

1956 

 

Soubor karikatur z literárního a kulturního života. 

       

přír. č.: 18/2008 

počet: 343 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

 

 

JANSKÝ Karel 
máchovský badatel, nakladatel v Praze, sběratel, bankovní úředník 

1890-1959 

       

Sbírka kreseb, grafik, ex libris, plakátů, reprodukcí, medailí vztahujících se k osobnosti a  

dílu K. H. Máchy, 1 mobilie – knihovna. 

 

přír. č.: 100/59 

počet: 688 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K    
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JAROŠ Gustav (pseud. Gamma-Jaroš)   

novinář, publicista, magistrátní úředník 

1867-1948 

       

Část pozůstalosti – kresby, grafika, reprodukce, dvě busty Gammy-Jaroše. 

 

přír. č.: 84/64, 33/66, 12/69 

počet: 85 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA    

 

 

JELÍNEK Hanuš   
básník, esejista, překladatel, divadelní kritik, pracovník ministerstva zahraničí, zeť Aloise 

Jiráska      

1878-1944 

       

Soubor obrazů, kreseb a karikatur. 

 

přír. č.: 40/75, 4/91, 1/99 

počet: 19 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA    

 

 

JIRÁSEK Alois  
spisovatel, středoškolský profesor 

1851-1930 

       

Sbírka obrazů, kreseb, ilustrací a plastik k životu a dílu A. Jiráska; mobilie a reálie  

z pozůstalosti (původně sbírkový fond MAJMA). 

 

rok: 1951  

počet: 3 100 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K    

 

 

JOHN Jaromír (vl. jm. Bohumil Markalous) 

spisovatel, profesor estetiky na univerzitě v Olomouci 

1882-1952 

 

Soubor portrétů, ilustrací, kreseb a grafiky. 

        

přír. č.: 41/78, 1/96  

počet: 55 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 
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JULIŠ Emil  
básník, redaktor, výtvarný experimentátor 

1920-2006 

     

Soubor fotografií V. Mirvalda s texty E. Juliše, plakátová báseň. 

     

přír. č.: 16/97 

počet: 4 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

KABINET EX LIBRIS 

sbírka ex libris 19. – 20. stol.  

 

Sběratelské celky: Ing. Otakar Hradečný, arch. Vladimír Jandejsek, František Nový, Ing.  

Jaromír Schmied, Ing. Jiří Soukup, PhDr. Vladimír Staněk, MVDr. Jaroslav Vitáček, arch.  

Vladimír Zděnovec. 

 

Autorské kolekce: Jiří Bouda, Miroslav Houra, Richard a Divica Landrovi, L. J. Kašpar.   

Kolekce současného ex libris od 70. let: I. – VIII. Trienále českého ex libris, kolekce  

Mezinárodní přehlídky současné tvorby ex libris FISAE 1994-1996.  

       

rok: 1991 a dále průběžně  

počet: cca 147 000 inv. č. 

zpracování: uspořádáno v 1. stupni evidence, částečně zpracováno ve 2. stupni 

       

Převod fondu Jaromír Malý 34/60, 44/65 a části fondu Knytl  51/70, 52/70 z OUS  

(celkem 36 035 sbírkových předmětů). 

     

 

KALÁB Metod  
typograf, ředitel Průmyslové tiskárny v Praze 

1885-1963 

 

Kresba (portrét M. Majerové). 

 

přír. č.: 34/70 

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA    
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KAPLICKÝ Václav 

spisovatel, redaktor 

1895-1982 

 

Soubor ilustrací a bibliofilie z pozůstalosti. 

 

přír. č.: 5/84 

počet: 35 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

jiné instituce: zámek Frýdlant, Muzeum husitského hnutí v Táboře 

 

  

KARÁSKOVA GALERIE 

Karásek ze Lvovic Jiří (vl. jm. Josef Karásek)  

sběratel, spisovatel, básník, kritik, poštovní úředník 

1871-1951 

       

Sbírka českého, evropského a orientálního umění (obrazy, kresby, grafiky, plastiky,   

plakáty, mapy, mobilie, reálie, mince, medaile, bankovky, reprodukce). 

 

Autorské kolekce: František Kobliha, Karel Hlaváček, rodina Boudových, Václav   

Hradecký, Wlastimil Hofman, Václav Hollar.  

             

přír. č.: 8/70 – 18/70, 20/70, 23/70, 24/70, 26/70 – 32/70, 36/71, 27/72, 30/74, 11/99 

počet: 42 000 inv. č. (cca) 

zpracování: původní lístkový katalog, nezpracované přírůstky po převzetí KG do PNP  

částečně zkatalogizovány, v počítačovém programu DEMUS zpracováno 17 000 inv. č. 

další část fondu: LA, K    

  

Součástí KG jsou také samostatné sbírkové celky (viz fondy Josef Portman a Jarmil 

Krecar), které jsou v tomto soupisu uvedeny zvlášť. 

 

 

KAŠPAR Adolf  
malíř, ilustrátor 

1877-1934 

 

Sbírka ilustrací, nátisků ilustrací, kreseb a grafiky. 

 

přír. č.: 1/64, 56/64, 35/68, 85/70, 77/73, 4/86, 14/87, 5/89  

počet: 188 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

jiná instituce: Knihovna Národního muzea v Praze 

 

Další soubor cca 480 ilustrací a nátisků ilustrací se nachází ve sbírce bývalého Muzea A. 

Jiráska a M. Alše (MAJMA). 
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KISCH Egon Erwin  
novinář, reportér, spisovatel 

1885-1948 

       

Soubor portrétů, plastik, mobilií, reálií. 

 

přír. č.: 203/62, 7/70 

počet: 86 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K    

 

 

KLIKA Břetislav Maria 
nakladatel, později pracovník nakladatelství Družstevní práce 

1884-1958 

      

Sbírka českého umění (obrazy, kresby, grafiky, ilustrace, návrhy knižních obálek, ex  

libris, plakáty, scénické a kostýmní návrhy, drobné plastiky, keramika, hračky z Artělu,  

reálie, výstavní katalogy). 

 

přír. č.: 118/58 

počet: 2 505 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K    

 

 

KNOFLÍČEK Josef  
sběratel 

 

Sbírka českých a německých ex libris a grafických listů. 

 

přír. č.: 74/61 

počet: 83 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA    

    

 

KNYTL Jaroslav  
bibliofil, úředník Agrární banky, jednatel Společnosti Viktora Dyka 

1891-1970 

      

Sbírka českého umění (obrazy, kresby, grafiky, návrhy knižních obálek, ex libris, plakáty,  

plastiky, mince, medaile, odznaky, reprodukce, výstavní katalogy). 

 

přír. č.: 43/70 - 55/70, 97/70, 36/72, 5/73 

počet: 2 037 inv. č.  

zpracování: zkatalogizováno částečně 

další část fondu: LA, K    

     

Část fondu převedena do Kabinetu ex libris; přír. č. 51/70, 52/70. 
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KOBLIHA František 

grafik, malíř, kreslíř, ilustrátor 

1877-1962 

 

Sbírka grafiky, kreseb, obrazů, ilustrací, ex libris. 

 

přír. č.: 103/57, 234/58, 181/59, 35/68, 60/70, 2/71, 3/71, 14/71, 27/71, 71/71, 36/72, 

39/74, 19/78, 45/78, 12/79, 5/88, 6/89, 11/98 

počet: 210 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

jiné instituce: Archiv Národní galerie v Praze 

 

Další soubory děl F. Koblihy jsou v těchto fondech: Buriánek, Hyperion, Janský, 

Karáskova galerie, Klika, Knoflíček, Knytl, Krecar, Portman, Sainer, Sáňka, Štěrba.  

 

 

KOCIÁNOVÁ Soňa 
básnířka, učitelka 

1930-1970 

       

Soubor kreslených vizuálních básní. 

 

přír. č.: 17/97 

počet: 466 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA    

     

 

KOČÍ Stanislav  
nakladatel, redaktor 

1887-1948 

       

Soubor grafik. 

 

přír. č.: 329/60 

počet: 23 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA    
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KOLÁŘ Jiří 

výtvarník, spisovatel, básník, překladatel 

1914-2002 

KOLÁŘOVÁ BĚLA 

fotografka, výtvarnice, žena a spolupracovnice Jiřího Koláře 

1923-2010 

 

Koláže J. Koláře, asambláže a fotogramy B. Kolářové. 

 

přír. č.: 12/99, 13/99 

počet: 11 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA (fond J. Kolář) 

 

 

KONŮPEK Jan  
malíř, grafik a ilustrátor 

1883-1950 

       

Část umělecké pozůstalosti – kresby, grafiky, návrhy knižních ilustrací, zkušební nátisky. 

 

přír. č.: 13/75 

počet: 958 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA    

 

 

KRÁSNOHORSKÁ Eliška (vl. jm. Alžběta Pechová)  

spisovatelka, redaktorka, pracovnice v ženském hnutí 

1847-1926 

       

Soubor obrazů, kreseb, plastik, mobilií, reálií, medailí, drobných uměleckých předmětů. 

 

přír. č.: 1/69, 40/73 

počet: 219 inv. č.   

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K    
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KRATOCHVÍL Zdeněk  
malíř, kreslíř, ilustrátor a scénický výtvarník, profesor na Uměleckoprůmyslové škole 

v Praze 

1883-1961 

       

Umělecká pozůstalost – obrazy, kresby, ilustrace, mobilie. 

 

přír. č.: 110/64, 17/67, 14/72 

počet: 6 907 inv. č.  

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K       

 

Další práce Z. Kratochvíla se nacházejí v jiných fondech a v dodatečných nákupech (přír. 

č. 105/57, 246/62, 23/65, 27/65, 38/65, 2/66, 31/66, 40/68, 6/69, 8/72, 46/72, 88/72, 2/74, 

40/74, 17/78, 42/78, 21/79, 23/79, 9/82, 18/88, 10/89, 1/94, 5/2001). 

 

 

KRECAR Jarmil (pseud. Jarmil Krecar z Růžokvětu)  

básník, esejista, překladatel, sběratel, knihovník Národního muzea v Praze 

1884-1959 

    

Sbírka (obrazy, kresby, grafiky, plastiky, keramika, sklo, porcelán, mince, medaile,  

odznaky, zbraně, reálie, kramářské písně, exotické předměty z Afriky, Číny, Japonska,  

autorská erotická kolekce). 

 

přír. č.: 839/60, 840/60 

počet:  7 825 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

KREJČÍ Karel 
literární historik, profesor polského jazyka a literatury na Karlově univerzitě v Praze 

1904-1979 

       

Soubor obrazů, kreseb, grafik a plastik 

 

přír. č.: 11/80 

počet: 23 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K       

jiné instituce: UPM – část umělecké pozůstalosti 
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KVAPIL Jaroslav 

šéf činohry Národního divadla a Divadla na Vinohradech v Praze, redaktor, básník, 

spisovatel 

1868-1950 

 

Reálie. 

       

přír. č.: 11/72 

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

jiná instituce: Muzeum J. Dobrovského v Chudenicích 

 

 

KVASNIČKA a HAMPL, nakladatelství v Praze  

1922-1949 

       

Část výtvarného nakladatelského archivu – kresby, ilustrace, karikatury, grafiky. 

 

přír. č.: 136/59 

počet: 85 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

LAICHTER Jan ml. (pseud. Lare) 

spisovatel, knihkupec 

1895-1976 

 

Soubor obrazů, akvarelů, plastik a lidové keramiky, historická mapa. 

 

přír. č.: 9/77 

počet: 24 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K      

 

 

LANDER Richard  
malíř, grafik, divadelní výtvarník 

1904-1982 

LANDROVÁ Divica  
malířka, grafička, ilustrátorka 

1908-1982 

       

Soubor návrhů knižních ilustrací, náčrtů k animovaným filmům, bibliofilií, katalogů. 

 

přír. č.: 1/95 

počet: 1 001 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 
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LANGER František  
lékař, dramatik, prozaik, autor knih pro děti 

1888-1965 

 

Soubor reálií a soubor kreseb, grafiky, obrazů různých autorů. 

 

přír. č.: 5/2001 

počet: 262  inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 

 

       

LOM Stanislav (vl. jm. Stanislav Mojžíš)  

režisér a ředitel Národního divadla v Praze, dramatik, ministerský rada 

1883-1967 

       

Soubor medailí, pamětních plaket a řádů, fotografií. 

 

přír. č.: 13/79 

počet: 16 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA      

 

 

LUKASÍK Josef 

nakladatel v Ostravě  

1914-1942 (nakladatelství vzniklo r. 1940 a pokračovalo v činnosti až do r. 1949) 

 

Soubor ilustrací z 2. pol. 40. let pro knihy nakladatelství Josef Lukasík. 

 

přír. č.: 6/84, 6/85 

počet: 29 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

jiné instituce: Národní muzeum - Oddělení knižní kultury 

 

  

MÁDL Karel Boromejský 

profesor dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 

1859-1932  

 

Soubor drobných grafických listů a tisků. 

             

přír. č.: 158/64 

počet:  80 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

jiné instituce: Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze  
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MACHAR Josef Svatopluk  
básník, novinář, generální inspektor Československé armády 

1864-1942 

       

Soubor obrazů, kreseb a grafiky. 

 

přír. č.: 307/58, 135/59, 1/64, 23/65, 33/68, 80/72, 41/75, 26/78, 25/80, 8/2006 

počet: 48 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

MAJEROVÁ Marie  
spisovatelka, novinářka 

1882-1968 

       

Soubor grafiky. 

 

přír. č.: 17/74  

počet: 21 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

MALÝ Pavel František  
malíř, grafik, povídkář, fejetonista 

1882-1952 

       

Umělecká pozůstalost – obrazy, kresby, karikatury, grafiky, ex libris. 

 

přír. č.: 262/62, 2/71, 83/73, 7/75, 29/76 

počet: 2 973 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA      

 

 

MAREK Josef Richard  
malíř, grafik, redaktor Venkova 

1883-1951 

       

Část umělecké pozůstalosti – kresby, grafiky, návrhy knižních úprav, ex libris, zkušební 

nátisky. 

 

přír. č.: 23/69, 38/75 

počet: 415 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno       

další část fondu: LA 
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MAŘÁNEK Jiří 
prozaik, dramatik, filmový libretista 

1891-1959 

     

Soubor kreseb, plastik, reálií, hudebního nástroje. 

 

přír. č.: 40/76 

počet: 42 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

MAŠEK Václav  
malíř, grafik, ilustrátor 

1893-1973 

      

Umělecká pozůstalost – obrazy, kresby, grafiky, ilustrace, plakáty. 

 

přír. č.: 1/76 

počet: 11 118 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K       

 

 

MAŠÍNOVÁ Leontina  
spisovatelka, odborná učitelka 

1882-1975 

       

Soubor obrazů, kreseb, karikatur, portrétů, plastik, mobilií. 

 

přír. č.: 1/83 

počet: 35 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K       

 

 

MIKUŠKA Viktor  
profesor, odborný autor v oboru chemie, filozofie a metapsychologie 

1882-1966 

       

Soubor obrazů a plastik. 

 

přír. č.: 12/66 

počet: 4 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K  
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MIRVALD Vladislav  

malíř, kreslíř, pedagog 

1921-2003 

 

Soubor tzv. fototextů (lettristických fotografií s texty E. Juliše). 

 

přír. č.: 7/97 

počet: 8 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

MŇAČKO Ladislav 

spisovatel, publicista 

1919-1994 

 

Výtvarná část pozůstalosti (obrazy, kresby, grafika, plastika, keramika), reálie, suvenýry 

z cest, mobilie. 

 

přír. č.: 2/2009 

počet: 469 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 

 

 

MOLÍN Josef  
kreslíř, humorista 

1912-1983 

 

Soubor kreslených vtipů. 

 

přír. č.: 8/99 

počet:  6 670 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

 

      

MONÍKOVÁ Libuše 

spisovatelka, anglistka, germanistka 

1945-1998 

 

Psací stroje. 

 

přír. č.: 4/2006 

počet: 2 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 
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MRŠTÍK Alois  
spisovatel, ředitel školy 

1861-1925 

       

Psací stůl a portrét. 

 

přír. č.: 7/64, 20/77 

počet: 2 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno částečně 

další část fondu: LA 

       

 

MÜLDNER Josef  
spisovatel, středoškolský profesor 

1880-1954 

       

Soubor portrétů (oleje, pastel). 

 

přír. č.: 1/64 

počet: 3 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA  

 

 

MÜLLER Karel  
malíř, grafik, ilustrátor 

1899-1977 

       

Část umělecké pozůstalosti – soubory knižních ilustrací, návrhy knižních ilustrací. 

 

přír. č.: 8/77, 42/77, 13/85 

počet: 1 927 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

jiné instituce: GHMP – část umělecké pozůstalosti obsahující volnou malířskou a 

kreslířskou tvorbu a ilustrace ke knihám zahraničních autorů 

 

 

MÜLLER Václav 

římskokatolický kněz, badatel v oboru církevní hudby a zpěvu 

1865-1931 

 

Stříbrný pamětní věnec. 

 

přír. č.: 45/73  

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

jiné instituce: Archiv Národního muzea v Praze 
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MURKO Matija 
slovinský slavista, profesor slovanské filologie na univerzitě ve Štýrském Hradci a Lipsku,  

profesor jihoslovanských jazyků a literatury na Karlově univerzitě v Praze 

1861-1952 

       

Soubor reálií. 

 

přír. č.: 35/72 

počet: 19 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA  

 

 

NĚMCOVÁ Božena (vl. jm. Barbora Němcová, roz. Panklová)  

spisovatelka 

1820-1862 

       

Reálie. 

 

přír. č.: 9/79 

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA  

 

 

NERUDA Jan  
básník, prozaik, novinář 

1834-1891 

      

Soubor mobilií. 

 

přír. č.: 267/62, 10/79 

počet: 7 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno částečně 

další část fondu: LA  

 

 

NEŠLEHA Pavel 

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog 

1937-2003 

 

Soubor ilustrací, cyklus pastelů Záznamy světla. 

 

přír. č.: 6/92, 10/2005, 2/2006 

počet: 101 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 
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NEZVAL Vítězslav  
básník, prozaik, překladatel 

1900-1958 

       

Sbírka obrazů, kreseb, mobilií, reálií a Nezvalových výtvarných děl. 

 

přír. č.: 21/66, 5/71, 7/71, 21/75, 22/75, 25/75, 24/78,18/97 

počet: 562 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 

 

 

NIKODEM Viktor  
malíř, teoretik umění, redaktor 

1885-1958 

       

Umělecká pozůstalost – obrazy, kresby, návrhy knižních obálek a grafických úprav. 

 

přír. č.: 81/71 

počet: 964 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA  

 

 

NOVÁČEK Josef  
bibliofil, sběratel, úředník Městské spořitelny v Praze, příležitostný nakladatel 

1880-1957 

       

Soubor ex libris, obraz. 

 

přír. č.: 101/59, 1/64   

počet: 6 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       

 

 

NOVÁK Ladislav  
spisovatel, politik 

1872-1946 

       

Ilustrace. 

 

přír. č.: 1/64  

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA       
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NOVÁK Miloš  
malíř, kreslíř, ilustrátor 

1909-1988 

 

Soubor ilustrací. 

 

přír. č.: 22/89, 10/99, 8/2008 

počet: 204 inv. č. 

zpracováno: zkatalogizováno 

další část fondu: K 

 

 

ORTEN Jiří (vl. jm. Jiří Ohrenstein, pseud. Karel Jílek, Jiří Jakub) 

básník 

1919-1941 

 

Posmrtné masky (autor Rudolf Saudek). 

 

přír. č.: 11/90, 4/2002 

počet: 2 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

OTTO Jan, nakladatelství v Praze  

1871-1949 

       

Část výtvarného nakladatelského archivu – kresby, grafiky, návrhy ilustrací, grafických  

úprav knižních obálek, reklamních letáků, propagačních tisků, reprodukce, štočky. 

 

přír. č.: 135/59, 5/64 

počet: 2 185 inv. č. (bez štočků) 

zpracování: zkatalogizováno (kromě štočků) 

další část fondu: LA      

 

 

PFLEGER-MORAVSKÝ Gustav (vl. jm. Gustav Pfleger) 

úředník České spořitelny v Praze, spisovatel 

1833-1875 

  

Reálie. 

 

přír. č.: 125/57 

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

jiná instituce: Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 
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PINKAS Soběslav Hippolyt 
profesor dějin umění, malíř 

1827-1901 

       

Soubor kreseb, ilustrací, dekorativních návrhů a skicářů. 

 

přír. č.: 32/74, 9/99, 6/2000 

počet: 705 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

PÍŠA Antonín Matěj  

literární historik a spisovatel 

1902-1966 

       

Soubor plastik a reálií. 

        

přír. č.: 9/2008 

počet: 7 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 

        

 

PODROUŽEK Jaroslav  

nakladatel, literární historik 

1913-1954 

       

Soubor ilustrací, nakladatelské značky, posmrtná maska a odlitek ruky. 

        

přír. č.: 43/78 

počet: 68 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

PORTMAN Josef  
bibliofil, knihtiskař, sběratel, městský úředník v Litomyšli 

1893-1968 

       

Sbírka obrazů, kreseb, ilustrací, grafik, plastik, mobilií, bibliofilií s originálními kresbami, 

autorská kolekce děl J. Váchala, přijatá korespondence (S. Bouška, J. Hodek, J. Váchal), 

paměti J. Portmana a J. Váchala, dokumentace.  

 

přír. č.: 4615/60, 62/61, 97/61, 38/68, 44/69  (přír. č. 8/69 delimitováno do K) 

počet: 3 563 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K       
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PRAČKA Břetislav  
profesor na Vysoké škole technické v Brně, bibliofil, sběratel bezručovské literatury 

1881-1958 

       

Sbírka kreseb, grafiky, knižních ilustrací a návrhů obálek k dílu Petra Bezruče, ex libris, 

medailí. 

 

přír. č.: 248/61, 55/63 

počet: 1 001 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA       

 

 

PREISSIG Vojtěch   
malíř a grafik 

1873-1944 

       

Část umělecké pozůstalosti – kresby, grafiky, ilustrace, návrhy knižních úprav  

V. Preissiga. Sbírka kreseb, grafik a plakátů českých, evropských a japonských autorů. 

 

přír. č.: 9/68, 43/68, 30/69, 18/77 

další nákupy, nikoliv z Preissigovy pozůstalosti: 159/64, 35/68, 37/68, 26/77, 18/83  

fotografie děl: 16/68                                 

počet: 970 inv. č. (Preissigova pozůstalost), 74 inv. č. (další nákupy, včetně fotografií) 

zpracování: zkatalogizováno (fotografie nezkatalogizovány) 

další část fondu: LA       

     

 

PURKYNĚ Jan Evangelista  
profesor fyziologie na univerzitě ve Vratislavi a na Karlově univerzitě v Praze, 

překladatel, básník, filozof 

1787-1869 

 

Reálie (mikroskopy, preparáty), obraz, soubor grafiky F. Bílka z pozůstalosti rodiny. 

 

přír. č.: 45/73, 30/68, 1/64 

počet: 112 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

RAIS Karel Václav   
spisovatel, ředitel školy v Praze 

1859-1926 

 

Soubor obrazů, plastik, mobilií, reálií a map. 

 

přír. č.: 42/70, 61/70, 64/70, 46/75 

počet: 46 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

další část fondu: LA 
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REYNEK Bohuslav 
grafik, malíř, básník, překladatel 

1892-1971 

 

Sbírka grafiky z výtvarné pozůstalosti. 

 

přír. č.: 1/2004, 4/2005, 3/2008 

počet: 87 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

 

Další grafické listy B. Reynka jsou uloženy ve fondech Sáňka a Deml. 

 

 

     RYBA Jan 

      architekt, básník, prozaik, ředitel Vyšší průmyslové školy nábytkářské v Bystřici pod         

      Hostýnem 

1913-1982 

 

Zařízení a umělecké předměty z bytu Jana Ryby, vlastní výtvarná díla a návrhy interiérů. 

 

      přír. č.: 6/2011 

počet: 109 inv. č. 

zpracování: nezkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 

 

 

RYS František   
sběratel 

1876-1964 

 

Sbírka české a evropské grafiky, kreseb, knižních ilustrací a obálek, ex libris. 

 

přír. č.: 1/94 

počet: 272 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

ŘEZÁČ Václav   
spisovatel 

1901-1956 

 

Reálie, ilustrace. 

 

přír. č.: 1/78, 3/78 

počet: 5 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 
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SAINER Ilja 

výtvarník 

1947-2008 

 

Soubor ilustrací. 

 

přír. č.: 10/2006, 11/2006 

počet: 27 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

SAINER Jan   
zeť J. R. Vilímka ml., přebírá nakladatelství v roce 1938 

SAINEROVÁ Věra  
dcera J. R. Vilímka ml. 

 

Soubor výtvarných děl týkající se ediční činnosti nakladatelství J. R. Vilímka a jeho osoby 

- obrazy, kresby, ilustrace, karikatury, grafiky, plastiky. 

 

přír. č.: 90/73 

počet: 820 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

 

 

SAINER Vladimír 

novinář, spisovatel, nakladatel, typograf 

1921-2003 

 

Soubor kreseb, asambláží, novoročenek, grafiky. 

 

přír. č.: 9/2006 

počet: 15 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

SÁŇKA Arno  
vydavatel, učitel, bibliofil, sběratel  

1892-1966 

 

Sbírka kreseb, grafik, ilustrací, ex libris, japonských dřevořezů 

(F. Kobliha, J. Konůpek, A. Macková, J. Váchal a další). 

 

přír. č.: 15/67 

počet: 5 782 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 
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SINGER Michal  
malíř, kreslíř, grafik, knižní výtvarník, básník, esejista 

1959 

 

Soubor kreseb, maleb, koláží a barevných bloků s texty. 

 

přír. č.: 14/2008, 5/2010, 6/2010 

počet: 27 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno  

 

 

      SLABÝ Zdeněk Karel 

literární kritik, překladatel, spisovatel, autor knih pro děti a mládež, muzikolog 

1930 

 

Soubor plakátů Galerie Albatros z osobního fondu Z. K. Slabého. 

 

přír. č.: 3/2010 

počet: 79 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

SLÁDEK Josef Václav  
básník, překladatel, redaktor, lektor anglického jazyka na Karlově univerzitě v Praze 

1845-1912 

 

Soubor obrazů, kreseb, grafik, mobilií a reálií. 

 

přír. č.: 264/59, 310/61, 26/73, 6/82 

počet: 40 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

SOUČKOVÁ Milada 

historička, literární teoretička, prozaička, básnířka 

1898-1983 

 

Psací stroj.  

 

přír. č.: 1/2006 

počet: 1 inv. č. 

další část fondu: LA 
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SPOLEČNOST PRO POSTAVENÍ POMNÍKU VIKTORA DYKA  
1932-1950 

 

Posmrtná maska a reliéf s podobiznou V. Dyka. 

 

přír. č.: 69/70 

počet: 2 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 
 
 

SPRINGER Josef 

 hudební nakladatel a knihkupec 

1870-1949 

 

Soubor návrhů obálek na hudebniny Syrinx (kabaret Červená sedma, J. Červený, E. Bass).  

 

přír. č.: 36/77 

počet: 67 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA (Springer Josef, Červený Jiří a Červená sedma) 
 
 

SVATÁ Jarmila (vl. jm. Jarmila Fuksová) 

reportérka, spisovatelka 

1903 – 1963 
 
Soubor obrazů a kreseb. 

přír. č.: 135/64, 4/87 

počet: 8 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

SVAZ ČESKOSLOVENSKÝCH SPISOVATELŮ    

1949-1971 
 
Soubor obrazů, kreseb a plastik. 

přír. č.: 74/71 

počet: 8 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 
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SVOBODOVÁ Růžena   
spisovatelka, manželka F. X. Svobody 

1868–1920 

 

Soubor reálií a tanečních pořádků. 

 

přír. č.: 63/72 

počet: 21 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 
 
 

ŠALDA František Xaver 

literární kritik, básník, prozaik, profesor románských literatur na Karlově univerzitě  

v Praze 

1867-1937 

 

Soubor portrétů, plastiky, reálií a mobilií. 

 

přír. č.: 1/68, 14/75, 3/99  

počet:  12 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno částečně 

další část fondu: LA, K 

 

 

ŠNAJDR Karel Sudimír   
spisovatel, soudní úředník 

1766-1835 

 

Portrét K. S. Šnajdra. 

 

přír. č.: 9/73 

počet: 1 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

ŠOLC a ŠIMÁČEK, nakladatelství v Praze  

1920-1949 

 

Část výtvarného nakladatelského archivu – ilustrace, časopisecké humoristické 

kresby, návrhy grafických úprav, nátisky knižních ilustrací, propagační tisky. 

 

přír. č.: 137/59 

počet: 3 504 inv. č.  

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 
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ŠPILLAR Karel  
malíř, grafik a kreslíř 

1871-1939 

 

Umělecká pozůstalost – obrazy, kresby, grafiky, drobná plastika. 

 

přír. č.:  35/78, 28/80 

počet:  852 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

 

 

ŠTĚRBA Cyril 

sběratel, učitel, římskokatolický kněz 

1875-1932 

 

Sbírka kreseb, grafik, mincí, medailí, vojenských vyznamenání, odznaků, 

firemních a hracích známek. 

 

přír. č.: 17/81 

počet: 1 330 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 

jiné instituce: NM – vybranou část převzalo oddělení numizmatiky 

 

 

ŠVÁB Jaroslav 

grafik, kreslíř, ilustrátor, tvůrce knižních úprav a plakátů 

1906-1999 

 

Výtvarná pozůstalost - grafika volná i užitá, obálky, plakáty, kresby. 

 

přír. č.: 3/2004 

počet: 1 007 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

 

 

ŠVENGSBÍR Jiří 

grafik, významný rytec poštovních známek a vedut 60. a 70. let 

1921-1983 

 

Soubor volné i užité grafiky (pragensia, nátisky ilustrací a obálek, upomínkové listy, ex 

libris, novoročenky, pozvánky, poštovní obálky a známky). 

 

přír. č.: 17/77  

počet: 260 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 
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TEIGE Karel  
teoretik umění, grafik, kritik, redaktor 

1875-1932 

 

Část umělecké pozůstalosti – kresby, grafiky, koláže, návrhy knižních úprav 

a obálek, plakáty a zkušební nátisky. 

 

přír. č.: 77/72, 41/76, 25/97  

počet: 890 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 

 

 

THON Jan  
literární historik, docent knihovnictví na Karlově univerzitě v Praze, 

ředitel Městské knihovny v Praze 

1886-1973 

 

Soubor kubistických mobilií (Janák a Gočár). 

 

přír. č.: 34/71, 35/71, 42/71 

počet: 19 inv. č. 

zpracování: nezkatalogizováno  

další část fondu: LA, K 

 

 

TILLE Václav (pseud. Václav Říha)  

spisovatel, literární kritik, profesor srovnávacích dějin západních literatur 

na Karlově univerzitě v Praze 

1867-1937 

 

Soubor kreseb, portrétů, grafik, ex libris a reálií. 

 

přír. č.: 39/78 

počet: 88 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

TILSCHOVÁ Anna Marie  
spisovatelka 

1873-1957 

 

Soubor mobilií a lustr. 

 

přír. č.: 192/59 

počet: 9 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno částečně 

další část fondu: LA 
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TOMAN Josef  
spisovatel, prozaik 

1899-1977 

 

Soubor ilustrací a návrhů obálek, porcelánu, reálií a osobních předmětů. 

 

přír. č.: 28/78, 7/79 

počet: 18 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

UMĚLECKÁ BESEDA, umělecký spolek v Praze  

1863-1974 

 

Dva obrazy. 

 

přír. č.: 55/74  

počet: 2 inv. č.  

zpracování: nezkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

UPRKA Joža  
malíř, grafik 

1861-1940 

 

Soubor grafiky a dokumentace ze sbírky Františka Šantavého. 

 

přír. č.: 2/2001 

počet: 208 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

jiné instituce: Archiv Národní galerie v Praze a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti  

 

 

VÁCHAL Josef   
malíř, grafik, sochař, ilustrátor a spisovatel 

1884-1969 

 

Část umělecké pozůstalosti – obrazy, kresby, grafiky, ex libris, autorské knihy a reálie. 

Sbírka kramářských písní, staré grafiky a drobných tisků. 

 

přír. č.: 52/71 - 54/71, 58/71 - 64/71, 69/71 

počet: 1 425  inv. č.  

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 

 

Další soubory prací J. Váchala byly zakoupeny v r. 1988 (přírůstková čísla 14/88, 16/88).   
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VENIŠOVÁ  Jana   
spisovatelka, odborná učitelka 

1885-1964 

 

Soubor obrazů, kreseb, grafiky, plastik, plakátů, letáků, porcelánu, skla a mobilií. 

 

přír. č.: 47/65 

počet: 129 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

VILÍMEK Josef Richard, nakladatelství v Praze  

1858-1949 

(nakladatelství založeno J. R. Vilímkem st. 1858, J. R. Vilímek ml. ho vedl 1885-1938, poté 

převzal vedení jeho zeť Jan Sainer, zánik nakladatelství 1949) 

 

Výtvarná část nakladatelského archivu – kresby, návrhy knižních ilustrací a obálek, 

grafiky a grafické úpravy. 

Součástí fondu je původní kartotéka nakladatelství J. R. Vilímek. 

 

přír. č.: 376/58 

počet:  85 694 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno částečně 

další část fondu: LA, K 

 

 

VOBORNÍK Jan 
spisovatel, literární historik, středoškolský profesor 

1854-1946 

 

Soubor plastiky, portrétů a reálií. 

 

přír. č.: 1/64, 10/65, 23/68       

počet: 7 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

VOLF František  
malíř, pedagogický spisovatel, profesor, národopisec  

1897-1983 

 

Část umělecké pozůstalosti – obrazy, kresby, plastiky, mobilie, reálie 

 

přír. č.: 6/98 

počet: 88 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 
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VOTAVOVÁ Blanka   
malířka, kreslířka, grafička, ilustrátorka 

1933 

 

Soubor ilustrací, grafický cyklus K pramenům. 

 

přír. č.: 10/2008 

počet: 65 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

 

 

VRBA Jan  
spisovatel, redaktor, učitel lesnických učilišť 

1889-1961 

 

Soubor ilustrací F. Vrobela ke knize J. Vrby Borovice. 

 

přír. č.: 10/80 

počet: 78 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

VRCHLICKÝ Jaroslav (vl. jm. Emil Frída)  

básník, dramatik, překladatel, redaktor, profesor dějin moderní literatury 

na Karlově univerzitě v Praze  

1853-1912 

 

Soubor obrazů, plastik, mobilií, reálií, textilií. 

 

přír. č.: 334/60, 1/64, 19/77, 25/76, 16/87, 3/98   

počet: 150 inv. č. (cca) 

zpracování: zkatalogizováno částečně 

další část fondu: LA, K 

 

 

VYCPÁLEK Vratislav  
hudební skladatel, hudební historik a kritik 

1892-1962 

       

      Soubor obrazů, kreseb, plastik. 

 

přír. č.: 1/73 

počet: 8 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA, K 
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ZÁPOTOCKÝ Ladislav 

dělnický novinář, publicista, redaktor, sociálnědemokratický funkcionář 

1852-1916 

 

Reálie – osobní památky. 

 

přír. č.: 36/62 

počet: 6 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

 

 

ZELINKA Vojtěch  
odborný spisovatel, literární historik  

1890-1963 

 

Soubor dřevorytů a ex libris (část pozůstalosti). 

 

přír. č.: 99/70 

počet: 46 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

ZIEGLOSEROVÁ Anna 

nakladatelka, spisovatelka, redaktorka Ženského obzoru 

1883-1942 

 

Soubor portrétů. 

 

přír. č.: 1/64 

počet: 8 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 

 

 

ŽIŽKA Leoš Karel  
spisovatel, ředitel odborné školy knihkupecké, knihkupec 

1866-1969 

 

Soubor obrazů, kreseb, plastik, reálií. 

 

přír. č.: 13/69 

počet: 37 inv. č. 

zpracování: zkatalogizováno 

další část fondu: LA 
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      Zkratky: 

 

K – knihovní fond PNP 

LA – literární archiv PNP 

US – umělecké sbírky PNP 

GHMP – Galerie hlavního města Prahy 

MAJMA – Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše 

NM – Národní muzeum 

UPM – Uměleckoprůmyslové muzeum 
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JMENNÝ REJSTŘÍK 

k abecednímu soupisu fondů uměleckých sbírek 

Památníku národního písemnictví 1953-2011 

 

 

Aleš Mikoláš … 2, 4 

Ančík Zdena … 4 

Arbes Jakub … 4  

Bartoš Jan … 4 

Bednář Jaroslav … 5 

Bednář Kamil … 5 

Bednářová Eva … 2, 5 

Benda Jaroslav … 5 

Biebl Konstantin … 6 

Bílek František … 37 

Boettinger Hugo (pseud. Dr. Desiderius) … 6 

Bonn Hanuš ... 6 

Borek Vlastimil … 6 

Bouda Jiří … 21 

Boudovi Alois, Anna, Jaroslav, Cyril … 22 

Bouška Sigismund … 7, 36 

Branald Adolf ... 7 

Burian Emil František … 7 

Burian Vlasta (vl. jm. Josef Vlastimil Burian) … 7 

Buriánek Antonín … 8 

Cajthaml David … 8 

Calma Marie (vl. jm. Marie Veselá) … 8 

Čacký Antonín … 8 

Čapek Josef … 9 

Čapek Karel … 9 

Čech Svatopluk … 9 

Deml Jakub … 9 

Drda Jan … 10 

Družstevní práce (nakladatelství) … 2, 10 

Dubská Gabriela … 10 

Dufek Jan … 10 

Durasová Mary … 11 

Dyk Viktor … 11, 23, 40 

Feistmantel Otakar ... 11 

Frič Josef Václav … 11 

Frinta Emanuel … 12 

Fuks Ladislav ... 12 

Gruber-Goepfertová Gertruda … 12 

Guth-Jarkovský Jiří (vl. jm. Jiří Guth) … 12 

Hanušová Marie Rafaela … 13 

Havlíček Borovský Karel (vl. jm. Karel Havlíček) … 13 

Hellich Josef Vojtěch … 13 

Heritesová Božena … 13 

Hilbert Jaroslav … 14 

Hlaváček Karel … 14, 22 

Hloucha Karel … 14 

Hodek Josef … 14, 36 
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Hoffmeister Adolf … 2, 15 

Hofman Ješek  (vl. jm. Jan Hofman) … 15 

Hofman Wlastimil … 22 

Holeček Josef … 15 

Hollar Václav … 22 

Holub Vladimír … 15 

Hora Josef … 16 

Horký Karel … 16 

Hořánek Jaroslav … 16 

Hořec Jaromír … 16 

Hořejší Jindřich … 17 

Houra Miroslav … 22 

Hradecký Václav … 22 

Hradečný Otakar … 21 

Hruška Emerich Alois … 17 

Hůlka Jaroslav … 17 

Hyperion (nakladatelství) … 17 

Christov Kyril … 18 

Jablonský Boleslav (vl. jm. Eugen Karel Tupý) … 18 

Jahn Metoděj … 18 

Jandejsek Vladimír … 18, 21 

Janeček Karel … 19 

Jankovský Václav … 19 

Janoušek Pavel … 19 

Janský Karel … 2, 17, 19,  

Jaroš Gustav (pseud. Gamma-Jaroš) … 20 

Jelínek Hanuš … 20 

Jirásek Alois … 20 

John Jaromír (vl. jm. Bohumil Markalous) … 20 

Juliš Emil … 21 

Kabinet ex libris ... 2, 21 

Kaláb Metod … 21 

Kaplický Václav … 22 

Karáskova galerie ... 2, 22 

Karásek ze Lvovic Jiří … 22 

Kašpar Adolf … 22 

Kašpar L. J. … 21 

Kisch Egon Erwin … 23 

Klika Břetislav Maria … 2, 23 

Knoflíček Josef … 2, 23 

Knytl Jaroslav … 2, 23 

Kobliha František … 22, 24, 39 

Kociánová Soňa ... 24 

Kočí Stanislav … 24 

Kolář Jiří … 25 

Kolářová Běla … 25 

Konůpek Jan … 2, 25, 39 

Krásnohorská Eliška (vl. jm. Alžběta Pechová) … 25 

Kratochvíl Zdeněk … 2, 26 

Krecar Jarmil (pseud. Jarmil Krecar z Růžokvětu) … 2, 22, 26 

Krejčí Karel … 26 

Kvapil Jaroslav … 27 
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Kvasnička a Hampl (nakladatelství) … 27 

Laichter Jan ml. … 27 

Lander Richard … 21, 27 

Landrová Divica … 21, 27 

Langer František … 28 

Lom Stanislav (vl. jm. Stanislav Mojžíš) … 28 

Lukasík Josef … 28 

Mádl Karel Boromejský … 28 

Macková Anna … 39 

Machar Josef Svatopluk … 29 

Majerová Marie … 29 

Malý Pavel František … 29 

Marek Josef Richard … 29 

Mařánek Jiří … 30 

Mašek Václav … 2, 30 

Mašínová Leontina … 30 

Mikuška Viktor … 30 

Mirvald Vladislav … 31 

Mňačko Ladislav … 31 

Molín Josef … 31 

Moníková Libuše … 31 

Mrštík Alois … 32 

Müldner Josef … 32 

Müller Karel … 32 

Müller Václav … 32 

Murko Matija … 33 

Němcová Božena (vl. jm. Barbora Němcová) … 33 

Neruda Jan … 33 

Nešleha Pavel … 33 

Nezval Vítězslav … 34 

Nikodem Viktor ... 34 

Nováček Josef … 34 

Novák Ladislav … 34 

Novák Miloš … 35 

Nový František … 21 

Orten Jiří (vl. jm. Jiří Ohrenstein)… 35 

Otto Jan (nakladatelství) … 2, 35 

Pfleger-Moravský Gustav (vl. jm. Gustav Pfleger) … 35 

Pinkas Soběslav Hippolyt … 36 

Píša Antonín Matěj … 36 

Podroužek Jaroslav … 36 

Portman Josef … 2, 22, 36 

Pračka Břetislav … 37 

Preissig Vojtěch … 37 

Purkyně Jan Evangelista … 37 

Rais Karel Václav … 37 

Reynek Bohuslav … 38 

Ryba Jan … 38 

Rys František …. 38 

Řezáč Václav … 38 

Sainer Ilja … 39 

Sainer Jan … 39 
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Sainer  Vladimír ... 39 

Sainerová Věra … 39 

Sáňka Arno ... 2, 39 

Schmied Jaromír … 21 

Singer Michal ... 40 

Slabý Zdeněk Karel … 40 

Sládek Josef Václav … 40 

Součková Milada … 40 

Soukup Jiří … 21 

Společnost pro postavení pomníku Viktora Dyka … 41 

Springer Josef … 41 

Staněk Vladimír … 21 

Svatá Jarmila (vl. jm. Jarmila Fuksová) … 41 

Svaz československých spisovatelů … 41 

Svobodová Růžena … 42 

Šalda František Xaver … 42 

Šnajdr Karel Sudimír … 42 

Šolc a Šimáček (nakladatelství) … 42 

Špillar Karel … 43 

Štěrba Cyril … 43 

Šváb Jaroslav … 43 

Švengsbír Jiří … 43 

Teige Karel … 2, 44 

Thon Jan … 44 

Tille Václav (pseud. Václav Říha) … 44 

Tilschová Anna Marie … 44  

Toman Josef ... 45 

Umělecká beseda ... 45 

Uprka Joža … 45 

Váchal Josef … 2, 36, 39, 45 

Venišová Jana … 46 

Vilímek Josef Richard (nakladatelství) … 2, 39, 46 

Vitáček Jaroslav … 21 

Voborník Jan … 46 

Volf František … 46 

Votavová Blanka … 47 

Vrba Jan ... 47 

Vrchlický Jaroslav (vl. jm. Emil Frída) … 47 

Vycpálek Vratislav … 47 

Zápotocký Ladislav … 48 

Zděnovec Vladimír … 21 

Zelinka Vojtěch … 48 

Ziegloserová Anna … 48 

Žižka Leoš Karel ... 48 
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Soupis sestavila Rumjana Dačevová 
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