TISKOVÁ ZPRÁVA
Cyklus zlatých mincí České národní banky
"Kulturní památky technického dědictví".
Křest zlaté mince – větrný mlýn v Ruprechtově
Praha, 16. 10. 2009
Česká národní banka představila dne 7. 10. 2009 v pořadí osmou zlatou minci z cyklu
"Kulturní památky technického dědictví" věnovanou větrnému mlýnu v Ruprechtově
s unikátní Halladayovou turbinou, jedinou svého druhu dochovanou na našem území.
Slavnostní křest proběhl v Technickém muzeu v Brně za přítomnosti zástupců České národní
banky, Národního památkového ústavu, Technického muzea v Brně a představitelů místní
samosprávy.
Tento jedinečný cyklus zaměřený na poznání našeho technického a industriálního dědictví
připravila ČNB ve spolupráci s Národním památkovým ústavem na léta 2006 – 2010. Při
výběru památek prezentovaných v rámci cyklu byl kladen důraz nejen na různorodost
zastoupených památek, ale také na zastoupení většiny českých a moravských regionů. Ve
svém vystoupení poděkovala GŘ Naděžda Goryczková zástupcům ČNB za výše uvedenou
emisi zlatých mincí propagujících naše technické památky a i za připravovanou řadu, která
bude následovat v letech 2011 – 2015 a je věnována našim nejvýznačnějším mostům.
Do konce cyklu zbývá vydat již jen dvě mince. Ta předposlední, věnovaná největšímu
manufakturnímu hamru na našem území v Dobřívi, bude vydána v květnu příštího roku a celý
cyklus bude uzavřen na podzim roku 2010 vydáním mince s hornickou tematikou. Poslední
mince cyklu bude věnována dolu Michal v Ostravě, který je v naší správě a je zpřístupněn
veřejnosti.
Prodej mincí fyzickým osobám zajišťuje ČNB prostřednictvím subjektů oprávněných
obchodovat s numismatickým materiálem.
Jejich seznam i další informace o zlatých mincích emitovaných ČNB jsou k dispozici na
webových stránkách ČNB
(http://www.cnb.cz/cs/platidla/numismatika/plat_num_partneri.html).
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