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Cíl projektu:  
Naučit se propojit geologii s hospodářstvím a politickým vývojem. Zjistit, jak nerostné 

suroviny souvisely s osídlováním krajiny a rozvojem dopravy.  

 

 

 

 

Hlavní část 
Obsahem hlavní části je dělení horních měst, ukázka zpracování geologické mapy a popis 

historie města Adamova.  

 

Dělení měst podle různých významů: 
 

1. Města, která se jmenují podle významu Horní = hornické město. 

HORNÍ SLAVKOV - dobývalo se zde stříbro, cín, wolfram a v neposlední řadě i uran. 

HORNÍ BENEŠOV - Ve městě se těžilo zlato, stříbro, měď a železné rudy. V okolí se ještě 

dobývá břidlice. 

HORNÍ MĚSTO - Dobývá se zde olovo, stříbro a zinek. 

HORNÍ SUCHÁ - Důl během své existence vytěžil 590 144 518 tun černého uhlí. Těžila se 

zde železná a cínová ruda. 

2. Města, která jsou pojmenovaná podle místních jmen lomu, pískoven nebo štěrkoven 

nebo hlinišť… 

Slezská žula 

Písek 

Jílové u Prahy 

Suchá Rudná 

Křída v okolí 

Ruda 

3. Města, která jsou pojmenována podle rud a nerudních surovin: 

  

Cínovec – cín, Žulová - slezská žula, Písek – písek, Ruda, Železná Ruda, Stříbrné Hory 
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Geologická mapa:  

Pokusili jsme se zpracovat několik geologických map historie těžby nerostných surovin. 
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Význam vzniku našeho města: 

Naše město vzniklo právě díky rozvoji těžby a zpracování železné rudy. Historie sahá až do 

pravěku, což je doloženo archeologickými nálezy. Název obce Adamov (Adamsthal) je po 

Janu Adamovi Ondřejovi z Lichtenštejnu a datuje se k roku 1697. Původní osada se 

jmenovala Staré Hamry a byla v okolí Josefova. Zde se od poloviny 16. století zpracovávala 

železná ruda. Byl zde hamerský dvůr s domky pracovníků, kteří sem přicházeli z Moravy. 

Povolal je Albrecht Černohorský z Boskovic. V roce 1832 usamostatnili osadu jako 

samostatnou obec a vznikl Adamov. Rozvíjely se prachárny, železárny se třemi hamry a 

vysokou pecí. Postupně se zvyšoval počet obyvatel.  

Vysoká pec byla postavena roku 1746 a koncem 18. století byla přestavěna. Jde o Huť 

Františku. Je dřevouhelná železářská pec, vysoká 10 metrů a široká 12x12 metrů. Vedle této 

pece se nachází ještě dvě menší na pálení vápna. Dále můžeme u hutě najít bývalou 

modelárnu a obytnou budovu. V modelárně je momentálně expozice Železářství střední části 

Moravského krasu. Vyrábělo se zde střídavě pro armádu a strojní průmysl, byl zde vyroben 

první automobil. Provoz v huti byl zastaven v roce 1877. Vycházely odtud produkty jako 

surové železo a šedá litina. 

 

 
Mapa Františčiné huti z portálu –(http://modrykamen.brontosaurus.cz/)  
 

I znak našeho města vychází z historie hutnictví a vzniku hamerské tradice. Je ve tvaru 

gotického štítu. Byl používán ve 13. -14. století. Nese 4 symboly. Barva štítu je stříbrná. 

Ostrev (tj. kmen s osekanými větvemi) se třemi suky, jeden vpravo, dva vlevo, představuje 

přírodní bohatství Adamovských lesů, které bylo základním předpokladem vzniku železářské 

tradice. Je v hnědé barvě. 

Vysoká pec je orientována k břevnu štítu jako hlavní nosný symbol železářské tradice. Má 

černou barvu. 

Plameny nad vysokou pecí symbolizují dělnou tradici minulosti. Jsou v červené barvě. 

http://modrykamen.brontosaurus.cz/
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Ozubené kolo je stylizováno s polovinou ozubení v horní část a symbolizuje novodobé 

strojírenské odvětví rozvíjející svou tradici od roku 1862 v návaznosti na starou hutní tradici 

místa. Je umístěno ve středu hlavy (vrchu) štítu. Má černou barvu. 

 
Znak města Adamova 

 

 Huť Františka 

 

   
Lze zde najít informace na informačních tabulích.  
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Závěr 
Na práci se nás podílelo víc. Bylo zajímavé zjišťovat různé informace, ale velice obtížné 

globálně hledat názvy obcí. Hledali jsme v dostupných učebnicích zeměpisu ČR, dále také na 

webových stránkách měst a obcí a v internetové encyklopedii.  

Při tvorbě map jsme vycházeli z učiva základní školy. Při sestavení mapy jsme se snažili 

využít učebnici Zeměpisu pro 6. ročník, dále jsme našli stránky s ložisky výskytu nerostných 

surovin. http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html. Snažili jsme se informace 

naznačit v mapě. Zjistili jsme, že tvorba map je velice obtížná práce a vyžaduje pečlivost a 

dobrou znalost zeměpisu, přírodopisu a dalších předmětů. 

Navštívili jsme blízkou Huť a zjistili jsme, že naše město vzniklo na základě využití rudy. Je 

to tedy čistě průmyslové město s velkou důležitou historií. Díky tomu zde vznikla také 

železniční trať, která je velice důležitou cestou pro nákladní i osobní dopravu. Z údolí se jen 

těžce odvážel materiál a vlaky byly výhodným dopravním prostředkem.  

Díky projektu je nám jasný i význam znaku města. I když někteří jsme se s ním setkali i 

v minulosti. Ale jak říká paní učitelka „opakování Matka moudrosti“.  

V kroužku jsme také shlédli zajímavá videa těžby různých surovin. A chystáme se k návštěvě 

solného dolu v Polské Wielicze.  
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