
Exkurze do České národní banky a Národního památníku hrdinů 
heydrichiády

18.  dubna  2012  studenti  společenskovědního  semináře  ze  sekundy  navštívili 
v Praze dvě zajímavé expozice.
   Prvním cílem byl Národní památník hrdinů heydrichiády v pravoslavném 
kostele  sv.  Cyrila  a  Metoděje v Resslově  ulici  (vede  z Karlova  náměstí 
k Vltavě).  Studenti  si  zde  připomněli  70.  výročí  hrdinského  činu  našich 
parašutistů z Anglie, kteří 27. května 1942 provedli v Praze ozbrojený útok na 
jednoho z předních mužů Hitlerova režimu,  zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Ten na následky zranění zemřel. Díky zradě nacisté 18. 
června 1942 obklíčili sedm parašutistů, kteří se ukrývali v kryptě tohoto kostela. 
V následném boji všech sedm našich vojáků padlo za svobodu své vlasti. Byli 
mezi nimi i Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří odstranili Heydricha. Po tomto činu 
a  tragickém  osudu  Lidic  západní  spojenci  konečně  oduznali  Mnichovskou 
dohodu  z roku  1938.  Studenti  v kostele  zhlédli  menší  historickou  expozici 
a prohlédli si kryptu, která je dnes upravena jako pietní místo. Nachází se zde 
busty všech sedmi parašutistů.
   Druhým a  hlavním cílem byla  expozice  Lidé a  peníze  v České  národní 
bance.  Nachází se v atraktivním prostoru sejfu bývalé Živnobanky, do něhož 
se vstupuje osmitunovými trezorovými dveřmi. Součástí  programu byly filmy 
o historii a úloze České národní banky a také o tom, jak se uvnitř této instituce 
nakládá s penězi.  Po výkladu o historii  peněz a vývoji naší si  studenti mohli 
prohlédnout expozici, v níž jsou vystaveny originální mince a peníze, padělané 
peníze i další předměty, související s výrobou peněz. Hlavní atrakcí expozice je 
však  bezesporu  1  tuna  zlatých  cihel  (vystavená  samozřejmě  za  nerozbitným 
sklem), která má v současné době hodnotu přes miliardu korun! Každý student 
si také mohl potěžkat dvanáctikilovou zlatou cihlu (v hodnotě přes 10 milionů 
korun). ČNB má v současné době 14 tun zlatých rezerv.
   Kromě  výše  zmíněných  expozic  studenti  stihli  i  procházku  historickým 
centrem Prahy, a to od Pražského hradu až po Prašnou bránu.
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