Památník Bible Kralické, Kralice nad Oslavou
Popis:
O jedné z nejvýznamnějších renesančních českých literárních památek - Bibli kralické se v českých
školách učí všechny děti. Tento český překlad bible byl vytištěn někdy mezi roky 1579-1594 v místní
tiskárně Jednoty bratrské. Ačkoliv zámek, který sloužil Jednotě za úkryt, zanikl za třicetileté války,
význam Kralic jako bratrského intelektuálního centra přetrvává dodnes. V sousedství bývalé tvrze
byl vybudován v letech 1967–1969 podle návrhu předního českého architekta Bohuslava Fuchse
Památník Bible kralické, kde se návštěvníci dozvědí vše o historii tiskárny.
Podrobný popis:
Na původním místě tiskárny českých bratří dnes návštěvníky vítají pouze odkryté rozvaliny kralické
tvrze. V jejich sousedství však mezi roky 1967 a 1969 vznikl na základě architektonického a
urbanistického návrhu architekta prof. Bohuslava Fuchse Památník Bible kralické.
Díky památníku se mohou návštěvníkům prezentovat výsledky archeologických výzkumů, které zde
byly prováděny od roku 1956. Při nich byly nalezeny četné doklady významu kralické tvrze jako
úkrytu Jednoty bratrské – tiskařské nářadí, kovové litery, mezernice, ozdůbky i unikátní tiskařský lis.
Kromě dokladů o tiskařské práci zde bylo objeveno i 35 stříbrných tolarů z 16. století. O gotickém
osídlení pak svědčí dobové kachle s motivy zmrtvýchvstání a fragment s podobiznou první
manželky Jindřicha Kralického, posledního člena rodu Kralických z Kralic, který zámek vlastnil.
Expozice představuje historii tiskárny od počátku její činnosti v Ivančicích až po konečný zánik v
Lešně, ale hlavní důraz klade na vrcholné působení v Kralicích nad Oslavou. Seznamuje
návštěvníka s vůdčími osobnostmi tiskárny, bohatstvím její produkce i vlastním pozadím práce
kralických tiskařů.
Několik kroků od muzea stojí Pomník knihy věnovaný překladatelům a tiskařům Bible kralické.
Základní kámen pro jeho vybudování byl položen již v roce 1909, kvůli finančním problémům byl
však pomník dokončen až v roce 1936 a stal se prvním pomníkem na světě věnovaným knize.
Nápis na otevřených stránkách plastiky bible říká: "Bůh láska jest."
Region: Náměšťsko
Město: Kralice nad Oslavou
URL: http://www.mzm.cz/pamatnik-bible-kralicke/
Zpřístupnění:
Bezbariérový přístup:
GPS: 49°11'59.148"N, 16°12'4.877"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.1997633,16.2013547&z=12
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