
 

 

 

M-exkurze 

Památník Mohyla míru 

 
Základní idea a organizační zabezpečení 

Cílem je ukázat matematiku v praktickém životě - 

plněním matematických úkolů s prvky historie na místě 

jedné z nejslavnějších bitev na našem území, zábavnou 

formou při pobytu žáků v přírodě. Exkurze je vhodná 

pro žáky od 5. ročníku. Exkurzi předchází příprava – 

vyhledávání informací na internetu, počítání vzdálenosti 

nebo zakreslování plánku cesty. Žáci si procvičí nejen 

matematické vědomosti a dovednosti, ale získají 

zajímavé informace o Bitvě tří císařů a o památníku 

Mohyla míru. Před realizací je nutné žáky poučit o 

dodržování bezpečnosti při pohybu, pravidlech chování 

v přírodě a vhodném chování na Mohyle míru, která je 

bezesporu pietním místem.  

Doba trvání exkurze 

Předpokládají se cca 4 hodiny (včetně přípravné části). V průběhu samotné exkurze není nutné splnit 

všechny úkoly, záleží na časových možnostech a počasí. Úkoly lze zjednodušit nebo upravit podle 

věku a znalostí žáků.  

Lokalizace 

Pratecký kopec, na kterém stojí památník Mohyla míru. Nachází se asi kilometr jižně od obce 

Prace, v místě rozhodujícího vítězství Francouzů nad Rusy a Rakušany. Jedná se o území zhruba 

uprostřed tehdejšího bojiště. Cesta od obce Hostěrádky-Rešov vede do kopce polní stezkou. 

Věcné zabezpečení 

Pracovní listy, mapa, psací potřeby, vhodná sportovní obuv, mobilní telefon, fotoaparát. 

 

Vytvořila:  

Mgr. Eliška Sokolovská 
 

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. 



Metodika: 

 

Žáci pracují samostatně nebo ve skupinkách. Zadané úkoly plní do připravených pracovních listů, 

které mají v tvrdých deskách. Při plnění úkolů mohou používat internetový vyhledávač, mobilní 

telefon nebo kalkulačku. Po splnění každého úkolu učitel zhodnotí správnost odpovědí a výsledků. 

Časový limit je dle náročnosti úkolu cca 10 minut. Po uplynutí časového limitu vyhodnotí učitel 

na příslušném stanovišti správnost odpovědí. Lze využít i bodového hodnocení. Za každý dobře 

splněný úkol si mohou žáci napsat určitý počet bodů.  

1. část: Před realizací exkurze žáci vypracují úlohy 1. – 4. ve škole za pomoci počítačové 

techniky. Zopakují si čtení z mapy a zeměpisné pojmy. Seznámí se s motivačním textem 

k Bitvě tří císařů – viz níže. 

2. část: Během exkurze na Mohylu míru plní žáci úlohy 5. – 10. s využitím informačních panelů 

na stanovištích (viz mapka níže): 

1. Hostěrádky-Rešov (úkoly 5 a 6) - možno využít infopanel (viz příloha 1) pro další diskuzi 

např. o tvarech státních znaků zúčastněných zemí (osová souměrnost), nebo 

v cizojazyčných názvech bitvy najít, jak se řekne číslo 3 francouzsky, anglicky, rusky a 

německy (výslovnost v závorce): 

LA BATAILLE DES TROIS EMPEREURS (tʀwɑ)  

THE BATTLE OF THREE EMPERORS (θriː) 

БИТВА „ТРЕХ ИМПЕРАТОРОВ" (tri - trjech) 

DREI KAISER-SCHLACHT (drai) 

2. Posezení nad obcí (úkol 7) – možno vytisknout stovkovou tabulku v příloze 2 a postupně 

vyhledat všechna prvočísla do 100; po vyluštění prvních 3 písmen (PRA) hledat slova 

začínající na PRA- (člověk, věk, les, teta, linka …), případně s matematickou tematikou 

(PRAvítko, PRAvoúhlý). 

3. Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci (úkoly 8-10) – vhodné doplnit o další 

podněty – např. diskuzi o vysázených stromech u památníku (s cedulkami), motivech na 

památníku, o replice rakouského děla (viz příloha 3); je možno zakoupit v infocentru hrací 

karty na motivy Bitvy tří císařů a vyzkoušet zákonitosti pravděpodobnosti.   

4. Po návratu žáci společně s učitelem zhodnotí úspěšnost akce, jak se exkurze vydařila, 

co je nejvíc zaujalo, co je překvapilo, která informace je pro ně důležitá apod. 

  
Znalosti a dovednosti potřebné pro vyřešení matematických úkolů: 

• Grafické znázornění mapy dle předlohy 

• Vyhledávání informací na internetu 

• Poměr, měřítko mapy 

• Římské číslice 

• Dělení, odčítání 

• Kladná a záporná čísla  

• Geometrické zobrazování těles 



MOTIVAČNÍ TEXT 

 

 

Napoleonovo tažení začalo ve Francii, kde se 200 000 vojáků připravovalo na vpád do Anglie. 

Směr tažení se ale změnil na východ, protože Anglie uzavřela spojenectví s Rakouskem  

a Ruskem. Tyto dvě země souhlasily s další válkou s Francií, jestliže je Anglie bude finančně 

podporovat.  

Na Moravě proběhla 2. prosince 1805 tzv. Bitva tří císařů. Bylo to jedno z hlavních 

střetnutí napoleonských válek a jedna z nejslavnějších bitev, které se kdy odehrály na českém 

území. Spojenci obsadili Prateckou výšinu, Napoleon Bonaparte nížiny a vrcholy Santon a Žuráň. 

Francouzská armáda v čele s císařem Napoleonem drtivě porazila vojsko koalice, kterou 

zastupovali vojáci Ruského impéria v čele s carem Alexandrem I. a oddíly Rakouského 

císařství pod vrchním velením císaře Františka I. 

Bitvu vyhrál Napoleon Bonaparte a považoval ji do konce svého života za nejskvělejší vítězství. 

Tato bitva vedla ke zrušení sv. říše římské a k podepsání Prešpurského míru (Prešpurk - dnešní 

Bratislava na Slovensku). 

 

Vzpomínkové akce spojené s rekonstrukcí bitvy probíhají od 80. let 20. století vždy o víkendu 

kalendářně nejblíže 2. prosinci. Střediskem vzpomínkových aktivit je památník Mohyla 

míru na Prateckém kopci. 

 

 

Trasa s vyznačenými stanovišti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1980%E2%80%931989
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohyla_m%C3%ADru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohyla_m%C3%ADru
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prack%C3%BD_kopec&action=edit&redlink=1


Úkol č. 1  Směr cesty a délka trasy na Mohylu míru 

 

Začátek naší exkurze je před Základní školou v Šaraticích. Cesta bude pokračovat směrem na 

Hostěrádky-Rešov a odtud polní cestou k památníku Mohyla míru. 

K dispozici máš mapu v měřítku 1:25 000. Vzdálenost na mapě naměříš plánovanou trasu 18 cm. 

Vypočítej vzdálenost ve skutečnosti od ZŠ Šaratice k Mohyle míru (cesta povede kolem 

Obecního úřadu v Hostěrádkách-Rešově směrem vpravo kolem železniční stanice). Tuto 

vzdálenost porovnej s údajem z internetu. 

 

 

Vzdálenost v cm na mapě …………………………………………………………………... 

Výpočet délky trasy ………………………………………………………………………… 

Délka trasy v km ……………………………………………………………………………. 

Vzdálenost zjištěná na internetu ……………………………………………………………. 

 

 

 

Úkol č. 2  Nadmořská výška 

Nadmořská výška je svislá vzdálenost (výškový rozdíl) určitého místa na Zemi ke střední hladině 

některého moře (obvykle nejbližšího). Udává se v metrech nad mořem (m n. m.).  

Nadmořská výška může nabývat hodnot kladných i záporných (prolákliny). 

 

Zjisti na internetu, jakou nadmořskou výšku má: 

Mohyla míru …………………………………………………………………………… 

Obec Hostěrádky-Rešov (u kapličky) .………………………………………………… 

Rozdíl nadmořských výšek dvou bodů se nazývá převýšení.  

 

Vypočítej převýšení, které musíme překonat při cestě z Hostěrádek-Rešova na Mohylu míru. 

 

Výpočet převýšení …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C3%A1lenost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e


Úkol č. 3   

Plánek cesty 

 

Načrtni plánek  

cesty od ZŠ Šaratice  

na Mohylu míru.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakresli do mapky, kde se přibližně nachází: 

- poldr 

- D – klub 

 
 
 
Úkol č. 4  Příklad pro chytré hlavičky 

Slavkov u Brna a Praha jsou od sebe vzdáleny 230 km. Vyřeš následující úlohu. 

A) Odhadni vzdálenost:  - pomocí školní nástěnné mapy, která je v měřítku 1:4 500 000  

     - pomocí grafického měřítka na internetu              

                         ODHAD           INTERNET 

a) Paříž – Slavkov u Brna    …………………  ………………… 

b) Vídeň – Slavkov u Brna  …………………  …………………  

 c) Moskva – Slavkov u Brna  …………………  ………………… 

 

Svůj odhad porovnej se vzdáleností zjištěnou na internetu. 

 

B) Za jak dlouho by trvalo urazit trasu ze Slavkova do Paříže (použij zaokrouhlenou vzdálenost 

na stovky z internetu):   

a) autem, je-li jeho průměrná rychlost 130 km/h. 

b) pěšky, je-li průměrná rychlost 3 km/h. 

 

C) Za kolik dní by voják dorazil pěšky:  

a) z Paříže do Slavkova, pokud by denně 8 hodin odpočíval a 1 hodinu každý den strávil 

jídlem.  

b) a ještě by měl den odpočinku po každých 5 dnech pochodu.  



Úkol č. 5    Informace k bitvě u Slavkova, jednoho z hlavních střetnutí napoleonských 

válek 

Doplň informace, které se vztahují k bitvě, která se odehrála u Slavkova u Brna (Austerlitz). 

Informace najdeš na internetu, můžeš si je také přečíst na informační tabuli na 1. stanovišti nebo 

si je pamatuješ z motivačního textu.  

 

Bitvu u Slavkova nazýváme …………………………………………………………  

(i některým cizím jazykem) 

Bojovali zde armády pod vedením: 

………………………………………………………………………………………..… 

.………………………………………..……………………………………………….. 

.…………………………………..……………………………………………………. 

 

Úkol č. 6  Významné datum bitvy u Slavkova a jméno vítěze 

Doplň datum bitvy a s jakým výsledkem skončila, kdo se stal vítězem? 

Bitva se odehrála dne …………………………………………………………………. 

 

Uveď datum bitvy římskými číslicemi………………………………………………… 

  

V bitvě zvítězil ………………………………………………………………………… 

 

 

Úkol č. 7 Jak se jmenuje obec, na jejímž území památník stojí? ………………… 

 

Svoji odpověď poskládej z písmen po vyřešení úloh. 

 

1. písmeno   - je začátečním písmenem názvu čísla, které má právě dva dělitele, 

        jedničku a sama sebe 

2. písmeno   - je označením poloměru v kružnici 

3. písmeno   - je třetím písmenem v číslovce, která označuje součin čísel 3 a 4 

4. písmeno   - je vyjádřením arabské číslice 100 římským číslem   

5. písmeno   - je chybějícím písmenem ve zkratce elektronické pošty   ? - mail 

 

 

 

 



Úkol č. 8  Proč památník nazýváme Mohylou míru? 

Iniciátorem stavby byl kněz a vlastenec Alois Slovák, architektonický návrh vytvořil Josef Fanta. 

Mohyla míru byla dostavěna pár let před 1. světovou válkou.  

Napiš, proč památník nazýváme Mohylou míru. 

………………………………………………………………………………………………………

Úkol č. 9 Štítonoši v rozích mohyly 

V rozích mohyly se nacházejí štítonoši, kteří symbolizují tři v bitvě zúčastněné země a čtvrtý 

štítonoš je za zemi, na jejímž území bitva probíhala. 

Znaky, kterých zemí nesou štítonoši v rozích mohyly? 

1. štítonoš …………………………………2. štítonoš …………………………………… 

3. štítonoš …………………………………4. štítonoš ……………………….……………  

 

Úkol č. 10 Jak vypadá Mohyla míru?  

Stavba je vybudována z lomového kamene a zpodobňuje staroslovanskou mohylu, kterou tvoří 

těleso, jehož výška odpovídá číslu, které kromě dělitelů 1 a sama sebe má další dva dělitele -  

2 a 13. Zakončena je měděným starokřesťanským křížem spočívajícím na zeměkouli. Výška 

kříže se rovná nejmenšímu dvojcifernému číslu. V interiéru Mohyly míru se nachází čtvercová 

kaple s oltářem z mramoru. Pod podlahou jsou uloženy ostatky nalezené na bojišti. Zvláštností 

kaple, nacházející se uvnitř památníku, je akustika, umožňující výbornou slyšitelnost (byť i 

jen šeptání) z diagonálních rohů. 

 

Výška mohyly je …………………… měděný kříž je vysoký …………………… 

Načrtni památník.  

Do obrázku napiš, jak je Mohyla míru vysoká a jak je vysoký měděný kříž, kterým je zakončena. 

K jakému matematickému tělesu bys ji přirovnal?  

 

 

 

 

 

 

 



Co Tě během exkurze zaujalo/ překvapilo (zapiš slovy, nakresli apod.)? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 

Úkol č. 1 4,5 km, na internetu 4,2 km  

Úkol č. 2 Hostěrádky-Rešov-206 m. n. m., Mohyla míru-325 m. n. m., převýšení je 119 m 

Úkol č. 3 mapka nebo možné žákovské řešení:

 

Úkol č. 4 A) Vzdálenosti z internetu: a) Paříž – Slavkov - 1 254 km,  

   b) Vídeň – Slavkov -156 km, c) Moskva – Slavkov - 1 788 km  

B) 1 300 km  a) autem, je-li jeho průměrná rychlost 130 km/h  10 h 

    b) pěšky, je-li průměrná rychlost 3 km/h  433 h 

C) Za kolik dní by voják dorazil pěšky:  

a) z Paříže do Slavkova, pokud by denně 8 hodin odpočíval  

  a 1 hodinu každý den strávil jídlem - 45 km/1 den, asi 29 dní 

b) a ještě by měl den odpočinku po každých 5 dnech pochodu –  

   asi 35 dní  

Úkol č. 5 Bitva tří císařů, Bitva u Slavkova, bitva u Austerlitz 

      císař Napoleon Bonaparte – Francie, car Alexandr. I. – Rusko, císař František I. -  

            Rakousko 



Úkol č. 6 2. prosince 1805, II. XII. MDCCCV 

Úkol č. 7 Prace, 1. Prvočíslo, 2. r, 3. dvanáct, 4. C, 5. E-mail 

Úkol č. 8 na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova, memento (varování) před 

   ničivostí válek 

Úkol č. 9 Francie, Rusko, Rakousko, Morava 

Úkol č. 10 komolý jehlan, 26 m, 10 m 

 

Zdroje: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Mohyla_miru_1.jpg?sa=X&ved=2ahUKEwjd4fvXqZb2AhX

ghf0HHQc5D_4Q_B16BAgAEAI 

https://ireferaty.cz/301/5077/Bitva-u-Slavkova 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Slavkova 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.7624659&y=49.1282000&z=17&q=Mohyla%20m%C3%ADru&source=base&id=17

12828 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Mohyla_miru_1.jpg?sa=X&ved=2ahUKEwjd4fvXqZb2AhXghf0HHQc5D_4Q_B16BAgAEAI
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Mohyla_miru_1.jpg?sa=X&ved=2ahUKEwjd4fvXqZb2AhXghf0HHQc5D_4Q_B16BAgAEAI
https://ireferaty.cz/301/5077/Bitva-u-Slavkova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Slavkova
https://mapy.cz/zakladni?x=16.7624659&y=49.1282000&z=17&q=Mohyla%20m%C3%ADru&source=base&id=1712828
https://mapy.cz/zakladni?x=16.7624659&y=49.1282000&z=17&q=Mohyla%20m%C3%ADru&source=base&id=1712828


PŘÍLOHA 1  

Informační tabule v obci Hostěrádky-Rešov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA 2 

Stovková tabulka – pro vyhledání prvočísel. 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA 3 

Informace o rakouském děle vedle informačního centra Památníku Mohyla míru. 

 

 

 

 

 

 


