ůl Vojtěch v Příbrami – Březových Horách patřil k hlavním
a z ekonomického hlediska k nejvýznamnějším dolům březohorského rudního revíru. Tento revír proslavil Příbramsko v tuzemsku i ve
světě bohatou báňskou tradicí sahající až do prehistorie. Největší rozmach
místního montánního podnikání nastal ve 2. polovině 19. století, kdy se zde
vytěžilo 60–90 % celkové rakousko-uherské produkce stříbra a 30–35 %
zásob olova.
K zaražení dolu Vojtěch došlo z podnětu významného hormistra a huťmistra Jana Antonína Alise, průkopníka hlubinného dolování na Příbramsku, dne 11. 10. 1779 mezi Vojtěšskou a Matkobožskou žílou, pod březohorským návrším Koráb, nedaleko místa původní středověké šachtice.
V letech 1779–1783 měla tato šachta nejprve název Nová jáma, poté
získala pojmenování důl Vojtěch (Adalbert), na počest známého světce
a zemského patrona.

D

he Vojtěch mine in Příbram – Březové Hory belonged to the
main ones and from an economic point of view ranked among the
most signiﬁcant mines of the Březové Hory ore district. This district renders the Příbram region famous inland as well as abroad by an abundant
mining tradition dating back to prehistory. The largest upswing of the local
mining business enterprise occurred in the second half of the 19th century,
when 60–90 % of the total Austro-Hungarian production of silver and
30–35 % of lead was mined.
Excavation of the Vojtěch mine was made upon the initiative of the signiﬁcant mining and smelt-house manager Jan Antonín Alis, pioneer in
deep extraction in the Příbram region on 11th October 1779 between the
Vojtěch and Matka Boží lodes, under Březové Hory hillock Koráb, not far
from the place of the original medieval shaft. In 1779–1783 this shaft was
at ﬁrst named Nová jáma (New pit), then got the name the Vojtěch mine
(Adalbert), in honour of the well-known saint and regional patron.

T

Některé z báňských lokalit na Březových Horách (Birkenberg) a v okolí Příbrami na katastrální mapě z let 1780–1783,
krátce po zaražení dolu Vojtěch – Adalbert (Nové jámy).
Some of the mining locations in Březové Hory (Birkenberg) and in the surroundings of Příbram on the cadastral map
of 1780–1783, shortly after excavation of the Vojtěch mine – Adalbert (New pit).

Areál dolu Vojtěch (Adalbert) na mapě stabilního katastru z roku 1839 se zakreslením pravděpodobně nejstaršího jámového objektu, polygonálního osmibokého žentouru vybudovaného po zaražení dolu v roce 1779 z iniciativy hormistra a huťmistra Jana Antonína Alise.
Růžově jsou označeny zděné stavby, žlutě dřevěné.
The areal of the Vojtěch mine (Adalbert) on the map of the Stable Land Register of 1839 with the drawing of supposedly the oldest pit-hole object, polygonal eight-sided driving wheel, constructed after excavation of the mine in 1779 upon the initiative of the mining and
smelt-house manager Jan Antonín Alis. Brick buildings are marked in the pink colour, wooden buildings are marked in the yellow.

Jeden z dobových dokumentů z 23. 7. 1779 signovaný hormistrem a huťmistrem Janem Antonínem Alisem, zakladatelem dolu Vojtěch
a tvůrcem mnoha zásadních inovačních změn, které následně přispěly k prosperitě příbramského hornictví.
One of the contemporary documents of 23rd July 1779 signed by the mining and smelt-house manager Jan Antonín Alis, the founder
of the Vojtěch mine and creator of many fundamental innovation changes, which contributed to prosperity of mining activities in Příbram.

ři otvírce dolu Vojtěch roku 1779 zde pracovalo 16 kovkopů (horníků) a tři
hašplíři (obsluha důlního vrátku). Z důvodu urychlení hloubení jim později
pomáhalo ještě 6 dalších mužů. Jejich činnost provázela řada problémů provozního, materiálního i jiného charakteru. V roce 1782 pronikli havíři do hloubky 135 metrů. Toto
úsilí však zaplatilo životem při průvalu spodních vod ze stařin 8 kovkopů a 2 vozači (dělníci dopravující důlní vozy). Také později si práce v dole vybírala daň nejvyšší.
Čerpání vody z podzemí na jedné straně a dostatek či nedostatek vodní energie pro
pohon vodotěžného zařízení a dalších strojů na straně druhé patřily k hlavním faktorům
ovlivňujícím po desetiletí kvalitu i objem těžby. Zásadní změna nastala až po aplikaci
parní trakce od poloviny 19. století.
V roce 1795 se dostali havíři v dole Vojtěch 256,7 metrů pod zem a tato jáma překonala běžné hloubky starších šachtic z 16. století. Záhy nato, v roce 1804, však přerušily
práce napoleonské války. Řada horníků byla naverbována do armády a zároveň báňský
závod trpěl nedostatkem ﬁnančních prostředků, které stát investoval v souvislosti s ozbrojeným konﬂiktem. Když opět zavládl mír, práce mohly dále pokračovat.

P

n the excavation works of the Vojtěch mine in 1779, 16 metal ore miners and
3 workers, who operated the underground mining winch, took part here. In
order to speed up excavating, other 6 men helped them. Their activities were accompanied by a number problems of the operational, material or other nature. In 1782 the
pitmen got to the depth of 135 metres. During the outbreak of underground water this
effort was paid by the lives of 8 metal ore miners and 2 hurriers (workers transporting
mining trucks). Later on, the work in the mine recovered the highest tax.
Water pumping from the underground on the one hand and sufﬁciency or insufﬁciency of water energy for water excavating equipment drive and other machines on the
other hand belonged to the main factors, which had inﬂuenced the quality and output
volume for tens of years. Fundamental change did not occur till after application of the
steam traction from the middle of the 19th century.
In 1795 the miners in the Vojtěch mine reached the depth of 256.7 metres underground and this pit overcame common depths of older pit-holes of the 16th century.
However, shortly after that in 1804 the works were interrupted by the Napoleonic Wars.
A number of miners was recruited to the army and at the same time the mining enterprise suffered from the insufﬁciency of ﬁnancial means, which the state invested in connection with the armed conﬂict. When the peace was established again, the works could
continue.

I

Po odstranění žentouru vznikla v polovině 19. století tato podoba šachetní budovy dolu Vojtěch s dominantním klenutým
průjezdem, slunečními hodinami a také soustavou valbových střech, což dokládá snímek z roku 1867.
After removal of the driving wheel in the middle of the 19th century this appearance of the head house of the Vojtěch mine with
the dominant archway, the sun-dial and also the hipped roof system, which is evidenced by the photo of 1867, originated.

Rubací práce ve zdejších dolech v 19. století pomocí
tradičního želízka a mlátku.
Excavation works in the local mines in the 19th century
by means of the traditional piece of iron and hammer.

Před zavedením parních strojů od poloviny 19. století byla také v podmínkách březohorského rudního revíru využívána zvláště vodní
síla. Vertikální dopravu, čerpání vody, chod úpravnických, hutnických a dalších zařízení zajišťovala tradiční vodní kola (na vyobrazení).
Ne jinak tomu bylo i na dole Vojtěch. Vodní trakce, později jako záložní zdroj energie, přetrvávala až do sklonku 19. století.

Obrázek z poloviny 19. století s vodosloupcovým strojem určeným k čerpání důlních vod. V dole Vojtěch pracoval
takovýto stroj od roku 1862. Měl výkon 32 koňských sil (KS), poháněl 10 čerpadel a byl zde v provozu až do
roku 1894.

Before the introduction of steam machines from the middle of the 19th century, particularly water energy was also used in the conditions
of the Březové Hory ore district. Vertical transport, water pumping, operation of treatment, smelting and other equipment was ensured by
traditional water wheels (in the illustration). It was not different in the Vojtěch mine. Water traction, later on as a reserve source of energy,
persisted till the close of the 19th century.

The picture dating back to the middle of the 19th century with the water-column machine, intended for mine water
pumping. Such machine had operated in the Vojtěch mine since 1862. It had an output of 32 horse-power (HP),
drove 10 pumps and had been in operation here until 1894.

Těžká práce tzv. vozačů, neboli horníků zajišťujících dopravu důlních vozů v březohorském podzemí v 19. století.
Hard work of the socalled hurriers, in other words miners, who ensured transportation of mine trucks in the
Březové Hory underground in the 19th century.

