
   Exkurse SVS 2.A: Expozice „Lidé a peníze“ v České národní bance a 
Langweilův model Prahy /25.3.2009/ 
 
   Studenti společenskovědního semináře sekundy navštívili 25.3.2009  budovu 
České národní banky v Praze a zhlédli stálou expozici „Lidé a peníze.“  
Prohloubili si tak vědomosti o vzniku a vývoji peněz  i o vývoji české měny,  
načerpané v semináři. 
   Expozice je umístěna v trezoru bývalé budovy Živnobanky (v níž byla později 
usídlena ČNB). Už při vchodu do expozice upoutají masivní osmitunové 
ocelové dveře do starého trezoru, v němž si studenti mohli prohlédnout i staré 
bankovní schránky.  
   V rámci hodinu a půl trvající prohlídky bylo promítáno několik krátkých 
tematických filmů. V samotné expozici studenti např. zjistili, že československá 
centrální banka vznikla už v roce 1926 a že jejím hlavním úkolem je dnes péče o 
stabilitu měny. V desítkách vitrín mohli vidět stará platidla, mince a papírové 
peníze různých dob i států, zejména  však mince a peníze používané v českých 
zemích.  Pod UV lampou se přesvědčili, že jejich vlastní papírové peníze jsou 
skutečně pravé.  
   Asi největším tahákem této expozice je vystavená jedna tuna zlatých cihel, 
která měla k 25.3.2009 hodnotu více jak 28 milionů dolarů či 610 milionů 
korun. V současnosti má ČNB 12,5 tuny zlatých rezerv (ale např. ve 30. letech 
20. století vlastnila až 70 tun zlata!). Studenti si také mohli osahat a potěžkat  
jednu 12,5 kg zlatou cihlu z 24karátového zlata! (samozřejmě pod dohledem 
kamer a bdělých zaměstnanců ČNB). Získali i optickou představu o tom, kolik 
místa zabere 100 milionů Kč v pětitisícových bankovkách. Už při vstupu do 
banky také zjistili, že v ČNB berou bezpečnostní opatření skutečně velmi vážně. 
   Druhým cílem exkurse bylo Muzeum hlavního města Prahy, v němž si 
studenti prohlédli světový unikát: Langweilův model Prahy z let 1826-1837, 
který byl po náročné restauraci teprve nedávno znovu zpřístupněn veřejnosti. 
Zajímavým exponátem tohoto muzea je i originál kalendária Staroměstského 
orloje, který v roce 1866 vytvořil malíř Josef Mánes. 
   Zbytek času byl věnován orientační historické vycházce po Královské cestě ke 
Karlovu mostu. 
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