
ZLATÁ BIBLE 
 

Vydalo Karmelitánské nakladatelství a Euromedia Group v roce 2010. 

 

V luxusním provedení vyšla Zlatá Bible v limitovaném nákladu 600 výtisků.  

Náklad je rozebrán. 

 

Každý výtisk je ručně zhotoveným unikátem vysoké umělecké hodnoty. 

 

Pro sběratele a milovníky umění je toto dílo vysokých uměleckých kvalit jistou a trvalou 

investicí. Pro další generace bude cenným rodinným dědictvím. 

 

Toto reprezentativní, velkoformátové dílo (24,5 × 34,5 cm) představuje na 1070 stranách 259 

jedinečných knižních ilustrací. Velkolepá díla mistrovského biblického umění středověku 

představujeme na kvalitním papíře se zlatotiskem. Dílo provází luxusní kožená vazba, zlacená 

ořízka, krásná spona a kování v rozích.  

 

Ale zároveň to jsou nejmodernější reprodukční techniky, které umožnily toto vydání „knihy knih“, 

vybavit pozoruhodným obrazovým doprovodem. Na 259 ilustrací bylo převzato ze vzácných 

středověkých rukopisů uchovávaných v Rakouské národní knihovně. Obrázek stavby Babylonské 

věže pochází například z Bible Václava IV., která vznikla kolem desetiletí 1389–1399 a jíž se někdy 

dostává přívlastku „nejkrásnější bible na světě“. Obraz Stvoření světa, na němž Bůh stvořitel 

kružítkem rozděluje masy nebes, vodstva, země, slunce, měsíce a hvězd, pochází z Bible moralisée 

z poloviny 13. století. Admontská bible z 12. století poskytla obrázky Mojžíše přijímajícího desky s 

přikázáními či obětování zlatého telete Nejstarší miniatury pak pocházejí z Vídeňské genesis z 6. 

století. Velkolepá díla mistrovského biblického umění středověku jsou vytištěna na kvalitním 

papíře a na 30 z nich byly použity skutečné zlaté mikroplátky. 

 

Kniha je vázána v nejkvalitnější kůži zpracované podle tradičních postupů, které si mistři 

knihařského řemesla předávají z generace na generaci. Nejkvalitnější, ovšem také nejnákladnější 

způsob vázání knih je šití nitěmi. Tato knihvazačská technika je použita také při výrobě této 

jedinečné Bible. Stejně jako nejcennější originály biblí, také tuto Bibli zdobí zlacená ořízka - znak 

luxusního zhotovení. Pozlacené kování zdobené ornamenty a pevná pozlacená kovová spona 

dodávají tomuto velkolepému vydání Bible honosný ráz. 

 

Zlatá Bible obsahuje úplné znění Starého a Nového zákona podle českého překladu Jeruzalémské 

bible z roku 2009 (přeložili František X. a Dagmar Halasovi). Jeruzalémská bible vznikla překladem z 

původních jazyků do francouzštiny. Jedná se o jeden z nejuznávanějších moderních překladů Písma 

svatého. 

 

Imprimatur: Schváleno předsedou České biskupské konference, arcibiskupem Janem Graubnerem 

(č. j. 191/2009 ze dne 16. dubna 2009). 

 

První exemplář putoval do Vatikánu papeži Benediktu XVI. Druhý a třetí exemplář vlastní 

arcibiskup pražský a primas český Mons. Dominik Duka a Václav Klaus (tehdy prezident). 

 

Žádná další Zlatá Bible, kromě této, se již nenabízí k prodeji. 


