
 

 

Těžba uhlí v mikroregionu Kahan 
 

Základní idea matematické exkurze  
Smyslem a cílem této aktivity je 

- poutavou a netradiční formou procvičovat matematické, dedukční, kombinační a logické 

schopnosti a dovednosti dětí II. stupně ZŠ, 

- spojit běžné školní aktivity či úlohy s historií regionu, kterou je těžba uhlí v rosicko-

oslavanských dolech,  

- využít jedinečného prvku, který se v regionu nachází, a tím je obnovená úzkokolejka a 

muzeum železnice ve Zbýšově, 

- propagovat a prezentovat mikroregion Kahan. 

 

Délka trvání exkurze 

Předpokládají se cca 2-4 hodiny. 

 

Lokalizace 

Exkurze začíná v Regionálním informačním centru v Zastávce, které se věnuje historii mikroregionu 

Kahan, těžbě uhlí v dané lokalitě. Děti si zde prohlédnou dobové fotografie a vše důležité, co k životu 

horníků v lokalitě patřilo. Po domluvě je možné využít prostory centra k řešení matematických úloh. 

Poté se projedou po úzkokolejné dráze do Zbýšova, kde navštíví Muzeum železnice (nutno domluvit). 

Cestou se zastaví na zastávce Důl Ferdinand. Pokud není možné využít jízdu vláčkem do Muzea 

průmyslových železnic ve Zbýšově, doporučuji procházku po červené turistické značce (cca 1,5 km), 

která vás dovede k obnovené zastávce Důl Ferdinand (ten byl hluboký až 800 m – měl tedy 8 pater). 

Na jeho místě je možno vystoupit na haldu (dnes zarostlou akátovým lesem) připomínající hornickou 

minulost a cestou se snažit najít uhlí. 

 

Věcné zabezpečení 

Žáci potřebují papír, tužku a vytištěné zadání úloh. Vzhledem ke smyslu exkurze, doporučujeme 

nepoužívat kalkulačky. Ke splnění posledního úkolu jsou potřeba i nůžky a lepidlo.  

 

Pedagogický a průvodcovský dozor 

Je nutná přítomnost pedagogického dozoru. Přítomen bude i zaměstnanec RIC Zastávka a 

provozovatel Muzea železnice Zbýšov.  

 

Ekonomická stránka 

- čerstvý chléb připravený jako odměna za splnění úkolu. 

- vstupné do Muzea železnice Zbýšov + jízdné …….. 90 Kč  

 

 

M-exkurze je realizována v rámci klíčové aktivity „Podpora gramotností", část „Matematická 
gramotnost” projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské 
unie, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Jihomoravského kraje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod 
 

 

 

A teď už přijměte pozvání na návštěvu do hornické rodiny 1. poloviny minulého století.  

Odhalíme jejich nelehký způsob života, navštívíme jejich skromné obydlí a odhalíme tajemství jejich 

způsobu stravování.  

Odměnou vám bude projížďka historickým vláčkem a prohlídka muzea průmyslových železnic, kde 

najdete exponáty, které sloužily nejen k dopravě lidí, ale hlavně uhlí.  

Tak se můžete začít toulat hornickou historií. Zdař Bůh.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol 1          

Po první světové válce bylo umožněno mnoha rodinám postavit si vlastní 

domek. Dělníkům velmi pomáhalo „Hornické stavební družstvo“. Domky stavěli 

dělníci svépomocí.  

I tak velký počet horníků musel bydlet v tzv. dělnických koloniích. V koloniích se 

bydlelo v bytech, které byly velmi stísněné a často měly pouze dvě místnosti. 

Podlaha v těchto bytech byla prkenná, stěny pouze omítané.  

Takové bydlení si v dnešní době už ani nechceme představit.  

 

Obrázek 1 Půdorys domu se čtyřmi hornickými byty 

Plocha pokoje byla pouze 9,6 m² - rozměry pokoje byly tedy 4 m a 2,4 m. 

Plocha kuchyně byla pouze 3,2 m² - rozměry kuchyně byly tedy 4 m a 0,8 m.  

Pro lepší představu o velikosti tohoto bytu si zkuste odkrokovat a vytvořit byt o 

této velikosti.  

Spočítejte, kolik prken délky 4 m a šířky 200 mm bylo potřeba na podlahu 

pokoje a na podlahu kuchyně?  

Doplňující otázka: Zvládnete vypočítat měřítko obrázku? 



Metodické poznámky: 

Je vhodné se věnovat i porovnání ploch současných bytů/ domů, případně porovnat místnost, ve 

které se právě nacházíte, s hornickým bydlením. 

 

Řešení:  

Na podlahu pokoje je potřeba 12 prken. Délka pokoje odpovídá délce prken, tedy 4 m. Šířka pokoje je 

2,4 m = 2 400 mm : 200 mm (šířka prkna) = 12 prken. 

 

Na podlahu kuchyně jsou potřeba 4 prkna. Délka pokoje odpovídá délce kuchyně, tedy 4 m. Šířka 

kuchyně je 0,8 m = 800 mm : 200 = 4 prkna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Úkol  2        

 

Od roku 1890 byla pracovní doba zkrácena na 10 hodin denně.  

Na mnoha šachtách se na těžbě pracovalo i v neděli. Velmi často museli havíři 

chodit i na dvojité směny zejména v den před svátkem nebo před nedělí a 

podnikatelé tak brali prostým havířům jejich jediné volné dny. Nic neobvyklého 

byly i DURCHMARŠE, ve kterých pracovali strojníci a topiči v dolech.  

Víte, co je to durchmarš? 

 Je to směna, která trvala ……… hodin a více neprozradím. Pokud vyřešíte daný 

úkol, správnou odpověď se dozvíte.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 2 Tabulka mezd 



Po skončení 1. světové války došlo k velikému rozvoji těžby uhlí v rosicko-oslavanských dolech. 

Spočítej, kolik tun uhlí bylo vytěženo ve 20. letech 20. století. 

 

a) 3 519 976 tun uhlí  tři 

b) 3 958 476 tun uhlí  dva 

c) 3 520 976 tun uhlí  čtyři 

 

 

Průměrně tedy ročně bylo vytěženo  a) 391 108,4 tun uhlí  cet 

             b) 319 997,8 tun uhlí  náct 

             c) 395 847,6 tun uhlí  cet 

 

 

Co by mohlo být na obrázcích níže? 

 
 

 

Obrázek 4 

Obrázek 3 



V prvním roce samostatné republiky, tedy v roce 1919, se průměrný měsíční plat pohyboval mezi 135 

– 260 korunami. Horníci na tom byli však o hodně lépe. Průměrně si mohli za měsíc vydělat i 700 Kč. 

Za jednu směnu, tedy za 10 hodin práce v dole, si vydělali průměrně 36,50Kč.  

 

Pomocí tabulky poskládejte průměrnou mzdu horníka za jednu směnu od nejvyšší po nejnižší. Poté 

k jednotlivým hodnotám přiřaďte správný rok, ve kterém byla tato mzda vyplacena. Ve vyznačených 

okénkách najdete správné slabiky, které vám tvoří tajenku.  

 

Mzda horníka za 
směnu 

Rok 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1926 = se  1920 = čty  1921 = jed  1932 = na   

1922 = čty  1928 = se  1924 = ři  1931 = vět 

1929 = ři  1930 = ři   

 

Durchmarš tedy byla směna, která trvala _____________________________ hodin.  

 

 



Řešení:  

Ve 20. letech 20. století (tedy v letech 1920 – 1929) se vytěžilo v rosicko-oslavanských dolech celkem:  

409 768 + 388 530 +344 330 + 356 837 + 410 163 + 348 930 + 386 100 + 409 418 + 417 200 + 487 200 

= 3 958 476 tun uhlí.                                                                   DVA 

 

Průměrně tedy bylo v tomto období vytěženo 3 958 476 : 10 = 395 847,6 tun uhlí.   CET 

 

 

 

Mzda horníka za 
směnu 

Rok 

  49,78 1921 

  45,99 1922 

39,37 1920        ČTY 

34,49 1932 

34,25 1930 

34,04 1929 

33,90 1931 

33,49 1928 

33,21 1924           ŘI 

33,09 1926 

 

Durchmarš tedy byla směna, která trvala  dvacetčtyři hodin.  

 



 
 

Ocelová těžní věž dolu byla památkově chráněna. Ministerstvo kultury ovšem rozhodlo, že zápis 

objektu do státního seznamu kulturních památek proběhl opožděně, takže památková ochrana 

objektu skončila.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Důl Simson 

Obrázek 4 Důl Jindřich II 

Důl Jindřich byl černouhelným hlubinným dolem na Rosicko – oslavanském 

revíru. Důl Jindřich se stal nejhlubším dolem na černé uhlí v republice a podílí 

se i na prvenství ve střední Evropě. Dosažitelná hloubka byl 1550 m.  



 

 

Úkol 3          

Jelikož bylo hornické povolání velmi fyzicky náročné, bylo důležité, aby měli 

horníci co nejlepší rodinné zázemí. Kromě vhodného bydlení to byla hlavně 

kvalitní strava, která dodávala horníkům sílu a energii, kterou potřebovali při 

své namáhavé práci. 

Mezi základní potraviny patřily brambory v různých úpravách. Ti dělníci, kteří 

vlastnili kousek pozemku a měli i malé hospodářství, si mohli chovat slepice, 

králíky nebo i vepře. Omastek a maso si tak mohli opatřit ze svého hospodářství 

a nebyli závislí na nákupech u obchodníků. Maso se jedlo pouze v neděli.  

Nejdůležitější místo ve výživě zaujímal během celého století doma pečený žitný 

chléb.  

Horník, který odcházel na desetihodinovou směnu na šachtu, si s sebou brával 

krajíc suchého chleba a konvičku s kávou. Pokud zůstávali na šachtě déle, nesli 

si s sebou i pár vařených brambor. Pokud bylo zrovna po zabíjačce, měl chleba i 

omaštěný.  

K obědu byla vždy polévka (fazolová, bramborová, kmínová, hrášková), 

bramborový guláš, šulánky, bramborové knedlíky 

nebo škubánky, v neděli maso s omáčkou nebo 

zelí.  

 

K večeři byl opět pouze chléb s kávou.  

A jak se takový žitný chléb pekl?  

Obrázek 6 Brambory 

Obrázek 5 Fazolová polévka 



 

Zde najdete základní recept na jeden bochník chleba, ze kterého se nakrájelo 

15 krajíců.   

o  1 lžička sůl                                                

o 500 g hladká mouka 

o 300 ml mléko vlažné, nebo voda 

o 1 kostka droždí 

o 1lžička kmín 

o 1 lžička cukr 

 

Šikovná hospodyně dokázala recept upravit podle potřeby. Dokážete to také?  

Hospodyně potřebuje napéct 60 krajíců chleba 

 

 

Hospodyně má k dispozici 5 kg mouky. Jaké množství ostatních 

surovin potřebuje, aby využila všechnu mouku?  

 

Obrázek 7 Žitný chléb 



Jestliže se ti podařilo vypočítat i tento úkol, zasloužíš si odměnu !!!!!!!!!! Krajíček čerstvého chleba se 

solí – jako správný havíř. A věř, že je to tvoje jediné jídlo na celých 10 hodin práce.   A teď hurá na 

železnici.  

Řešení:  

 

Hospodyně potřebuje napéct 60 krajíců chleba 

Hospodyně musí upéct 4 chleby.  

4 lžičky soli 

2 000 g hladké mouky 

1 200 ml mléka nebo vody 

4 kostky droždí 

4 lžičky kmínu 

4 lžičky cukru 

 

Hospodyně má k dispozici 5 kg mouky. Jaké množství ostatních surovin potřebuje, 

aby využila všechnu mouku?  

5 kg mouky = 5 000g mouky        5 000 : 500 = 10    Hospodyně upeče 10 chlebů.  

10 lžiček soli 

5 000 g hladké mouky 

3 000 ml mléka nebo vody 

10 kostek droždí 

10 lžiček kmínu 

10 lžiček cukru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úkol 4       

 

Dostavbu, údržbu a provoz úzkorozchodné železnice Zastávka u Brna – Babice u 

Rosic – Zbýšov a provoz muzea průmyslových železnic v areálu bývalého dolu 

Jindřich II ve Zbýšově provozuje od roku 2010 společnost Regionální 

úzkorozchodná železnice.  

Původně uhelná dráha byla postavena v roce 1862, svůj provoz ukončila v době 

zániku těžby v černouhelných dolech, tedy v roce 1992. Poté začala přestavba 

trati na úzkorozchodné provedení s rozchodem 600 mm.   

Ve sbírce muzea je v současné době 150 exponátů parních a elektrických 

lokomotiv, motorových lokomotiv, osobních a nákladních vlaků a další traťové 

mechanismy. Mezi nejstarší provozuschopné unikáty patří elektrická 

lokomotiva Siemens z roku 1908. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi exponáty muzea najdete 

i parní lokomotivu vyrobenou v roce 1951 v ČKD PRAHA, typ 600BS80. 

V současné době se opravuje, aby se i ona mohla účastnit jízd, které jsou 

každoročně pořádány v letních měsících.  

Obrázek 8 Mapa trasy úzkorozchodné železnice 



 

Obrázek 9 Mašinka 600BS80 

Mašinka v datech: 

▪ Výrobce: ČKD Sokolovo, Praha 
▪ Rok výroby:  
▪ Rozchod:  
▪ Výkon: 80 k 
▪ Přetlak páry: 1,4 MPa 
▪ Plocha roštu: 0,75 m2 
▪ Plocha trubek: 24,86 m2 
▪ Plocha topeniště: 3,82 m2 
▪ Počet trubek: 90 ks 
▪ Délka trubek: 2 000 mm 
▪ Průměr válce / zdvih pístu: 250 / 300 mm 
▪ Průměr spřažených kol: 700 mm 
▪ Délka přes nárazníky (spřáhla): 6 050 mm 
▪ Šířka:  
▪ Výška nad temenem kolejnice: 2 650 mm 
▪ Tažná síla: 22,5 kN 
▪ Hmotnost prázdného / vyzbrojeného stroje:          / 11,43 t 
▪ Brzda: ruční, parní 
▪ Zásoba vody:        m3 
▪ Zásoba uhlí:          m3 
▪ Max. rychlost:        km / hod. 

Vaším úkolem je doplnit chybějící údaje o mašince. Pokud správně vyřešíte 
matematické hádanky, naleznete správné číslice u dílků obrázku (rozstříhejte 
oba obrázky formátu A4 a vystříhané dílky smíchejte) a poskládáte daný 
obrázek, dozvíte se, jaký název má sdružení obcí, které se velmi podílí na 
propagaci hornické historie regionu.  



 

• Rok výroby – číslo, které obsahuje pouze liché číslice 

• Rozchod kolejí – rozdíl součinu čísel 30, 30 a desetinásobku čísla 30 

• Šířka – čtyřciferné číslo, které je dělitelné 2, 3, 6, 9 

• Hmotnost prázdného vozu – Když k hledanému číslu přičtu jednu desetinu, 

budu mít nejmenší dvojciferné prvočíslo.  

• Zásoba vody – číslo, které obsahuje setiny a na pozici desetin má větší číslici  

• Zásoba uhlí – podíl čísel 80 a 100 

• Maximální rychlost – pětinásobek čísla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázek 10 Hornický kahan 

 



 

 

 



 

Obrázek 11 Hornický kahan 

 



 

 

Řešení:  



• Rok výroby – číslo, které obsahuje pouze liché číslice  1951 

• Rozchod kolejí – rozdíl součinu čísel 30, 30 a desetinásobku čísla 30 (30 · 30) – (30 

· 10) = 900 – 300 = 600 

• Šířka – čtyřciferné číslo, které je dělitelné 2, 3, 6, 9        1800 

• Hmotnost prázdného vozu – Když k hledanému číslu přičtu jednu desetinu, budu mít 

nejmenší dvojciferné prvočíslo.   11 – 0,1 = 10,9 

• Zásoba vody – číslo, které obsahuje setiny a na pozici desetin má větší číslici 0,52 

• Zásoba uhlí – podíl čísla 80 a 100  80 : 100 = 0,8 

• Maximální rychlost – pětinásobek čísla 5 5 · 5 = 25 

Na obrázku vidíte hornický kahan, svítilnu, která patřila do základního vybavení každého horníka. 

Mikroregion KAHAN je dobrovolné sdružení obcí v západní části okresu Brno – venkov. Jeho sídlem 

je Zastávka a jeho cílem je mimo jiné i regionální rozvoj. Sdružuje celkem 14 obcí.  
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