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Pri vstupe do vašej dielne prechádzame priestormi 
Rosenfeldovho paláca a ocitáme sa v jeho suteréne. Iný 
priestor pre knihársku dielňu týchto kvalít si snáď ani 
neviem predstaviť.

 Musím povedať, že toto je už nový priestor. Na predošlom 
mieste sme pôsobili 23 rokov a poviem vám, že to bol pán 
priestor, situovaný v starom meštianskom dome s drevenými 
podlahami, kamennými múrmi a klenbami. Do neho chodil 
ešte i môj otec a ja som dlhé obdobie žila s pocitom, že pre 
našu dielňu lepší priestor ani neexistuje. Ako to však býva, 
človek je nútený urobiť isté kroky nielen z vlastnej vôle, 
a tak sme sa museli presťahovať. Všetko to, čo vidíte okolo 
seba, papier, kov, koža, to nemôže zostať iba tak ležať niekde 
vo vlhkej garáži a čakať, kým nájdeme vhodnú náhradu. 

Súčasný zrekonštruovaný priestor v suteréne 
Rosenfeldovho paláca mi ponúklo mesto Žilina a ja som 
bola nadšená. Samozrejme, bolo to pre mňa veľmi náročné 
obdobie, pretože opustenie starých priestorov bolo vzdávanie 
sa spomienok, ktoré boli pre mňa veľmi osobné. Návštevy, 
ľudia, ktorí chodili za mojím otcom, atmosféra a celé žitie 
knihárskej dielne zostalo tam. Ale každý koniec je začiatok 
niečoho nového a ja som mestu vďačná, že si môžem užívať 
tento priestor. Často sa vraciam do spomienok, otvorím knihy, 

obaly a tým sa vnáram do dejín knihárskeho remesla 
v Československu. A zrazu to cítim, tú atmosféru, toho ducha, 
ktorého som sa tak dlho nechcela vzdať a predsa tu je stále 
s nami. 

Vieme, že váš otec bol významnou osobnosťou slovenskej 
i českej knihárskej umeleckej tvorby, vy ste sa priznali, 
že na neho spomínate veľmi často. Kým bol váš otec pre 
vás a kým bol pre umeleckú, ale i laickú verejnosť? 

Môj otec prišiel ako vyučený knihár z Vyškova do Žiliny 
v roku 1928, keď mal 22 rokov, kde mal jeho strýko 
knihársku dielňu. V tom čase mal už absolvovaný kurz 
ručného zlatenia v Brne a bol veľmi dobre pripraveným 
remeselníkom, od ktorého sa následne učili mnohí. Viem, 
že často o ňom hovorím, ale takmer do svojich 90 rokov 
chodil aktívne do dielne a tvoril. Ale rovnako by som mohla 
spomínať i na profesora Jindřicha Svobodu, pána Hodného 
staršieho a celú plejádu ľudí z Moravy a Čiech, ktorí sa 
v období na začiatku 20. storočia družili, obosielali trienále 
umeleckej knižnej väzby, čím stavali základy tohto remesla 
na Slovensku i v Čechách. S nimi vyrastala i nová generácia 
ľudí, ktorí sa k nim chodili učiť knihárskemu remeslu, ale 
objavovali sa i ľudia z iných umeleckých sfér.

Klenot v suteréne Rosenfeldovho paláca

Kreatívne impulzy 
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Pred návštevou knihárskej dielne Lidy Mlichovej v Žiline sme síce očakávali mnohé, no zážitok, aký z nášho 
stretnutia vyplynul, sa dá ťažko opísať jednou vetou. Samotná Lida Mlichová, knihárka, ktorá si nerada pripisuje 
prívlastok umelkyňa, ňou nielen z nášho pohľadu zaručene je. Navštívili sme priestor, ktorý dýcha umením, 
históriou a hlavne obrovským duchom človeka. Predstavujeme vám Knihársku dielňu Lidy Mlichovej.

Priestory bývalej knihárskej dielne.
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Potom som sa musela zamestnať, ale i to sa vymyslelo tak, 
že som pre istú firmu robila knihárske práce v priestoroch 
otcovho ateliéru, a tak som zotrvala ako v priestore, tak 
i v živote knihárskej dielne. S odstupom času musím uznať, 
že som mala v živote obrovské šťastie, pretože som vyrastala 
na šťastnom mieste. 

Čo bolo kľúčovým faktorom k rozhodnutiu 
pokračovať v otcovom remesle?

Ako som už spomínala, nikdy som z dielne neodišla a tým, 
že mi tam bolo dobre, som odísť ani nechcela. Dokonca som 

ani nemala ambíciu zdvihnúť kotvu a hlásiť sa na vysokú 
školu. Život v dielni, ľudia, ktorí do nej chodili a veci okolo 
toho mi boli tak blízke. Práca okolo výstav a, samozrejme, 
ako najstaršia dcéra, opora môjmu otcovi, sa mi stali 
prirodzenými natoľko, že som ani nemala chuť uvažovať 
o niečom inom. Presne takto to zrejme bolo so mnou 
naplánované a ja som za to vďačná. 

 
Pri vašej práci sú rozhodujúcimi faktormi ručná 

práca, pokoj a precíznosť. Práve tieto veci sú tým 
najvzácnejším, čo vašim zákazníkom (ak ich tak 
môžem nazvať) viete ponúknuť. Je to však presný 
opak toho, čo súčasná uponáhľaná doba propaguje. 
Je na Slovensku ešte stále dostatok ľudí, ktorí napriek 
hektike a šablónovitosti vyhľadávajú práve tent
o druh služby? 

Sama vnímam, že doba je uponáhľaná. Všetci sa niekam 
náhlia a chcú všetko rýchlo. Ak však robíte veci ručne a pre 
radosť, nie je možné ich uponáhľať. Samozrejme, termíny 
sa dodržiavať musia, ale musia byť vhodne zvolené. Každá 
zákazka je individuálna a tu je to založené na úplne inom 
princípe, ako v priemyselnej knihárskej dielni. Tu zastal čas 
a ja sama chcem, aby nebežal takou rýchlosťou. Takých, 
u ktorých bežia knihy na páse bez dotyku ľudských rúk, 

Mnohí z nich, ktorí následne vstúpili do literárneho umenia, 
si ako študenti dávali viazať knihy môjmu otcovi. Jeho dielňa 
fungovala pre všetkých, pretože iba Ján Vrtílek, konečne 
vyslovím jeho meno, iba on to vedel. Ľubo Feldek mi pri 
našom stretnutí povedal: „A vieš ty, že ja mám doma plnú 
škatuľu kníh, ktoré mi ako študentovi viazal tvoj otec?“ To sú 
také milé čriepky, ktoré sa časom objavujú a veľmi ma tešia. 

Otec si často nosil prácu domov, najmä tú „fajnovejšiu“, 
ako ručné zlatenie či máčanie papierov. Predstavte si, že sme 
boli 6-členná rodina, bývali sme v jednoizbovom byte a i tu 
sa našiel priestor pre jeho prácu. Doteraz obdivujem moju 

maminku, ktorá to s plným pochopením dokázala zvládnuť. 
Otec bol síce správne tvrdohlavý, ale to nikdy nenarážalo 
na odpor mojej mamy. Doma sme nikdy nemali hádky, 
práve naopak, mama bola podporným elementom, bez 
ktorého sa otec nikdy nikam nepohol. Všade chodili spolu. 
Ich pokora a pracovitosť vyplývali z viery, ktorú mali pevne 
v sebe vloženú, čo vnímam ako mimoriadny dar. Maminka 
tolerovala otcovu prácu, náročnú na čas i na priestor, keďže 
máčané papiere sa museli sušiť a vešať, čím sa zmenšoval už 
beztak malý priestor jednoizbového bytu. A aby toho nebolo 
málo, i u nás doma sa vystriedalo mnoho aj známych ľudí, 
ako napríklad Vincent Hložník. Spoločná vízia ich spájala 
s mojím otcom. 

Pri pôsobení tohto krásneho remesla v tak malom 
priestore bolo priam nemožné, aby vás jeho vplyv 
obišiel. Zrejme ste boli predurčená byť knihárkou 
už odmalička. Vnímate to tak i vy? 

Keďže som celý život žila v tomto prostredí, nerobila 
som nikdy nič iné, a preto si myslím, že šanca, že sa stanem 
niekým iným ako knihárkou, bola minimálna. Otec možno 
očakával, že v jeho šľapajach bude pokračovať môj brat, 
ale tomu učarovala architektúra. Ja som sa otcovi vždy 
plietla popod nohy a bola som tam až do 18. roku života. 
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Aktuálne robíme veľmi 
peknú, ručne šitú knihu pre 
pani od jej manžela, ktorá 
rada varí a pečie a potrebuje 
do knihy vpisovať svoje 
postrehy. Je veľmi príjemne 
pracovať s vedomím, že ľudia 
chcú robiť iným radosť. 

Často však musím 
zákazníkov i odhovárať od 
ich všakovakých predstáv, 
s ktorými prídu. Nie všetko 
sa totiž dá s knihou urobiť 
a ak to na jednom výtlačku 
funguje, na inom to už 
nemusí byť také jednoduché. 
Mnohí si tieto zákonitosti 
vysvetliť dajú, iní nie. Ale o 
tom je predsa práca s ľuďmi. 

A čo robíme? Viažeme 
omšové knihy, modliace 
knižky, staré partitúry a boli 
i obdobia, kedy sme viazali 
diplomové práce. Boli to 
zväčša práce študentov 

VŠVU, ktorí si navrhli vnútro a s nami prišli riešiť zovňajšok. 
To, čo nerobíme je, že neviažeme knihy do umelej 

kože a nepoužívame umývateľné knihárske plátna. Pre 
nás je zbytočné vkladať tam vlastnú prácu. To robia iní 
a v dostatočnom množstve. Tým nechcem zhadzovať ich 
hodnotu, pretože i také knihy vychádzajú veľmi pekne. 

Chodia k nám teda úplne bežní ľudia s bežnými 
požiadavkami a potom i takí, ktorí chcú niečo navyše. 

Dlhoročne spolupracujem s Martinským typografom, Petrom 
Ďuríkom, s ktorým sme si sadli ľudsky a profesionálne. Naša 
spolupráca nie je síce už až taká intenzívna, ako kedysi. 

takých je mnoho. No nás, ktorí knihám vdychujeme dušu, 
nie je až tak veľa a práve to je to, čo vedia naši zákazníci 
oceniť. 

Napriek tomu, že priestor je zrekonštruovaný, i on dýcha 
svojou históriou a je unikátny a nádherný. Verili by ste, že 
toto bol sklad pevného paliva Rosenfeldových? V starej dielni 
bol priestor síce viac uzavretý a príjemne izolovaný, ale ducha 
dielne sme si zachovali i naďalej. Udomácnili sme sa a je 
tu dobre nám i zákazníkom, ktorí 
k nám prídu. Tým, že dielňa má 
svoju skrytú históriu, ľudia z iných 
odborov sa tu často dojímajú a pýtajú 
sa, ako je možné, že sa nám podarilo 
uchrániť takýto klenot. Preto som 
i s predstaviteľmi mesta uzavrela 
dohodu, že ak tu už mňa nebude, 
stane sa z mojej dielne múzeum 
knihárskeho remesla. Raz to tu 
zostane presne tak, ako to tu vidíte. 

Knihárska práca tohto 
druhu zrejme nemôže byť iba 
„remeslom“, ale vo vašom 
prípade už i poslaním. Zaujímalo 
by nás, ako prebieha vaša práca 
od prvého kontaktu až po finálne 
spracovanie? Čo všetko robíte 
vo vašej dielni? 

Knihy. A všetko okolo nich. Sme 
klasická knihárska dielňa, do ktorej 
vstupujú okrem umelcov napríklad 
i obyčajní ľudia s knihou po svojej 
babičke a s požiadavkou, že jej chcú 
vdýchnuť nový život. Nastupuje 
naša práca s cieľom zachovať jej čo najvernejšiu formu 
a dôstojnosť napríklad i s poznámkami, ktoré si babička 
do knihy vpisovala. 

Na svojho otca, Jana Vrtílka, spomína knihárka veľmi často. 

Lida Mlichová s knihou Pieseň Piesní, ktorú ilustroval Miroslav Cipár.
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máte najradšej? 
Máte medzi nimi 
svoju srdcovú 
záležitosť? Ak áno, 
ktorá to je 
a prečo? 

Je to pravda, 
niekedy je to veľmi 
ťažké posúdiť, 
ktorá je pre vás tá 
naj. Ale myslím 
si, že ja som ju 
našla. K jubileu 80. 
rokov môjho otca 
bola v Považskej 
galérii v Žiline 
zorganizovaná jeho 
posledná výstava, 
ku ktorej bola 
namiesto katalógu 
vydaná malá knižka 
s fotografiami 
a rozprávaním 
o ňom. Tieto 
knihy sa predávali 
na výstave 

v kartónovom prebale. Po výstave prišlo Bienále knižného 
umenia v Martine, kam som vzala tri výtlačky tejto knižky 
zviazané mojou rukou – každú inak. Práve týmto počinom 
som chcela vzdať otcovi svoju poctu a podľa odozvy sa mi to 
i podarilo. „Do týchto knižiek si skryla celú otcovu tvorbu,“ 
vravievali mnohí, ktorí ho poznali. 

Pri ich tvorbe som použila všetko to, čoho sa otec dotýkal, 
s čím prichádzal do dennodenného kontaktu. Práve preto 
som celé roky mala problém ukazovať ich a hovoriť o nich. 
Bolo to pre mňa príliš súkromné. 

Skutočne túto prácu vykonávate sama? Nie je to pre 
vás už fyzicky náročné? 

Vtedy sme boli schopní každý rok poslať čosi zo spoločnej 
tvorby do súťaže Najkrajšia kniha Slovenska v kategórii 
bibliofília. Spolupracovala som s pánom Mirom Cipárom, 
s pánom Laluhom a mnohými ďalšími. To sú vždy náklady 
kníh do 7 kusov. Nie, že by sme viac nevedeli urobiť, ale my 
viac ani nechceme. 

Mám jeden silný zážitok ešte z našej starej dielne, kde 
k nám prišiel Karel Kryl. Ja sama mám niekoľko kníh, 
ktoré vydal jeho otec, ktorý bol vydavateľom bibliofílií
a v našej dielni sa cítil ako rybička vo vode. Je krásne, keď 
sa ľudia stretnú pri knihách a zrazu zistia, že majú tak veľa 
spoločného. Život prináša tieto situácie veľmi nečakane, 
a preto sú pre mňa o to vzácnejšie. 

Je vašou zásadou, 
že predtým, ako sa pustíte 
do práce, musíte knihu 
dôvernejšie spoznať? 

Samozrejme. Vždy vás 
ovplyvní jej myšlienka alebo 
autor, ktorého musíte mať tiež 
tak trochu „prečítaného“. No 
viete, v čom je najväčšia radosť? 
V tom, že si prácu robíte, 
ako chcete a potom môžete 
zdôvodniť, prečo ste ju urobili 
tak, ako ste ju urobili. Alebo 
viete čo? Niekedy to vlastne ani 
zdôvodniť netreba. Jednoducho 
som to tak cítila. 

Zvyknete porovnávať vaše 
diela, alebo je to ako s deťmi 
– že je ťažké povedať, ktoré 
z nich je najlepšie alebo ktoré 

Triptych, ktorý zviazala Lida Mlichova ako poctu svojmu otcovi. 
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Knihárska dielňa Lidy Mlichovej aktuálne sídli v suteréne Rosenfeldovho paláca v Žiline. 



seba. Tak, ako sa i stalo, že som bola oslovená českými 
kolegami, či chcem viazať knihu na Trienále knižného 
umenia v Prahe. Podmienka bola, že dostanem dve vnútra 
v hárkoch, obe zviažem, pričom jednu pošlem autorovi 
a druhá zostane mne. Tu bolo najnáročnejšie to, že som 
vedela, ktorá presne zostáva mne a ktorú posielam. 
S pomyslením na to, že kníh bolo vydaných iba 24 a ja som 
bola jediná oslovená autorka zo Slovenska, bolo to pre mňa 
veľmi záväzné. A takisto veľká výzva. Ja robím rada malé 
knižky a toto bol veľký formát. Pýtam sa: „O čom kniha je?“ 
„O stáří.“ A ja na to: „Výborne, poďme na to, už to žijem.“ 
Nakoniec kniha dostala svoje ocenenie priamo od autora a ja 
som rada, že som túto výzvu prijala. 

Na záver možno trochu klišé otázka, ale aká je vaša 
najobľúbenejšia kniha? 

To sa nedá vyslovene povedať. Ja som bola odchovaná na 
moravskej kultúre. Chodila som tam k babičke na prázdniny 
a pod kožu sa mi dostali českí a moravskí básnici. 

Keď sme žili ešte v Československu, z Čiech prichádzali 
o trošku lepšie preklady a vychádzalo viac poézie. Ja som 
však nerobila rozdiely medzi českými a slovenskými autormi. 
Čítala som knihy, ktoré som chcela. Niekedy si ani neviem 
spomenúť, či som tú danú knihu čítala v slovenčine alebo 
v češtine. Často si však spomínam na verše, ktoré by som 
si veľmi rada prečítala ešte raz, ale neviem presne, kde ich 
hľadať. Vtedy sa obklopím mojimi knihami a strávim nad 
nimi nielen niekoľko hodín, ale dní, kým nájdem to, čo 
hľadám. Naposledy to bola Seifertova báseň a ešte teraz 
mám zimomriavky, keď si spomeniem na znenie jej veršov. 
Po dlhom hľadaní som verše objavila v knihe podpísanej 
samotným Seifertom. No nie sú tie knihy nádherné?

Aktuálne som tu ja a moja kolegyňa, no musím povedať, 
že ja fyzicky nepracujem už takmer vôbec. Spravidla iba 
na vychytených umeleckých veciach. Keď bolo potrebné 
pracovať na viac nákladovej zákazke, prizvala som ďalšie 
dve bývalé kolegyne, ktoré si už teraz užívajú dôchodok, 
ale aktuálne to zvládame takto. 

Nechávate sa pri svojej práci inšpirovať i otcovou 
tvorbou? 

Nie. Musím povedať, že to robím inak a jedine kniha, jej 
obsah a autor sú pre mňa inšpiráciou. To nie je z neúcty 
k nemu, ale musíme mať na zreteli, že kniha sama o sebe je 
osobnosť, a preto celú tvorbu  väzby prispôsobujem jej. 

Vaša práca je zaručene plná emócií, precíznosti, ale 
i trpezlivého premýšľania. Čo vás na nej najviac teší 
a naopak, čo je na nej to najťažšie? 

Ono sa to prelína jedno s druhým. Začiatok je vždy 
náročný, pokiaľ si neutriedite v hlave svoje nápady. O to 
ťažšie, keď ich je viac a o to ťažšie, keď to nerobíte iba pre 
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Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová

Súčasné priestory Knihárskej dielne v suteréne Rosenfeldovho paláca. 


