
Kronika 187 

Gabriel M. Schweitzer a baníctvo na Slovensku 

Život a činnosť Gabriela M. Schweitzera sa 
viažu na najvýznamnejšie banské oblasti 
dnešného Slovenska a Sedmohradska. Najprv* 
pôsobil vo východoslovenskej banskej oblasti, 
najmä v Zlatej Idke, potom dlhé roky účin
koval v Sedmohradsku a napokon zastával 
najvyšší úrad v stredoslovenskej banskej ob
lasti, t. j . funkciu hlavného komorského grófa 
V Banskej Štiavnici. Všade zasahoval do ba
níctva, úpravníctva, hutníctva, do rozvoja 
banskej techniky, ale aj lesníctva tak hlboko 
a významne, že by si bez toho nebolo mož
no existenciu baníctva v nasledujúcich desať
ročiach ani predstaviť. 

Gabriel Schweitzer sa narodil 11. júna 1784 
v Košiciach. Jeho otec aj starý otec boli 
v službách mesta a súčasne podnikali v ba
níctve, a tak už v rodinnom prostredí mladý 
chlapec získaval nielen základné vedomosti 
z baníctva, ale aj rozumový a citový vzťah 
k nemu. Po skončení gymnázia ho začiatkom 
novembra 1802 prijali za praktikanta pri 
Vrchnom inšpektorskom úrade v Smolníku. 
Takáto predbežná prax bola pre prijatie za 
poslucháča na Banícku akadémiu v Banskej 
Štiavnici nevyhnutná. Po ročnej praxi začal 
v školskom roku 1803 1804 študovať na ba
níckej akadémii a absolvoval ju s vynika

júcim prospechom. Ako mimoriadne nadané
mu absolventovi mu Dvorská komora vo 
Viedni umožnila študijnú cestu po banských 
revíroch monarchie a roku 1807 mu ponúkla 
miesto v Smolníku. Mal sa zúčastniť na vy
meriavaní, taxácii a mapovaní lesov. Akcia 
mala slúžiť nielen na zistenie drevnej hmoty, 
ale aj na obnovu lesného porastu. Pobyt 
v Smolníku a isto aj časté návštevy v rodi
čovskom dome boli pre mladého baníka oso
bitne dôležité najmä v dvoch smeroch. 

1. Medzi starými písomnosťami, ktoré do
ma našiel, boli aj dokumenty o baníctve 
v Zlatej Idke. kde jeho predkovia podnikali. 
Pri ich štúdiu dospel k záveru, že zlatoidské 
ložisko nemôže byť vyčerpané, že tamojšie 
žily musia ešte obsahovať množstvo rudy a 
že by tam bolo treba urobiť dôkladný 
prieskum. Poznanie, že staré dokumenty 
možno využiť na získanie konkrétneho obrazu 
o stave ložiska a predchádzajúceho baníctva, 
využíval potom G. Svaiczer vlastne celv ži
vot. Takýto prístup je iste pozoruhodný aj 
/. metodického hľadiska a ani v súčasnosti 
ho nemožno pokladať za prežitok. 

2. Významným, a to opäť v pozitívnom 
smere, sa pre mladého a vnímavého odborní
ka stalo aj zistenie, že bez lesov nemožno 
v baniach a hutách pracovať a že im treba 
venovať aspoň takú pozornosť ako baniarn. 
V nasledujúcich rokoch potom venoval les
níctvu vždy veľkú starostlivosť, a to bola jed
na z príčin jeho veľkých úspechov. 

Obhliadka starých dobývok v okolí Zlatej 
Idky utvrdila Schweitzera v presvedčení, že 
ložisko nie je vyčerpané a že treba vykonať 
dôkladné kutacie a prieskumné práce, ale jeho 
náhľady kompetentní úradníci Vrchného in
špektorského úradu v Smolníku odmietali. 
Práve roku 1807 zavreli v Zlatej Idke hutu 
na spracúvanie medených rúd. Medená ruda 
sa do Zlatej Idky dovážala, ale nebolo by 
bývalo ťažké preorientovať hutu na spracú
vanie zlatostrieborných rúd. a tak zabezpečiť 
štátu zisk a hutníkom, ktorí zostali bez prá
ce, zamestnanie. Keď Svaiczer nepochodil 
u bezprostredných nadriadených, obrátil sa 
na Dvorskú komoru vo Viedni. Podarilo sa 
mu presvedčiť tamojších úradníkov (patril 
medzi nich aj banský radca Ruprecht. ktorý 
predtým pôsobil v Banskej Štiavnici a poznal 
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aj pomery vo východoslovenskej banskej ob
lasti), aby sa v Zlatej Idke začali kutacie 
práce. Bolo prirodzené, že ich zverili 
G. Schweitzerovi. 

Pre mladého opovážlivca sa začali ťažké 
časy. V Zlatej Idke nebolo skúsených ba
níkov, banských tesárov, materiálu, prive
dení robotníci nemali kde bývať a Vrchný 
inšpektorský úrad v Smolníku dal G. Schweit
zerovi najavo, že zotrváva na stanovisku, 
ktoré predtým niekoľkokrát oznámil aj Dvor
skej komore vo Viedni, že „v Zlatej Idke 
poriadne baníctvo nikdy nebolo a ani ne
bude". Ale Schweitzer sa nevzdával. Prieskum 
robil s veľkými obeťami. V zime mu omrzli 
uši aj ruky. Pri prieskume starej štôlne sa 
za ním zavalil strop a dva dni a jednu noc 
musel čakať v smrteľnej úkosti, kým sa zá
val podarilo odstrániť a vyslobodiť ho. Ale 
v práci neprestal a postupne sa začali obja
vovať úspechy. Staré banské diela sa poda
rilo znovu sprístupniť a objavovali sa stále 
nové žily s bohatou rudnou výplňou. Na jeho 
návrh sa začali raziť nové banské diela, napr. 
štôlňa Ľudovít, ktorá mala podfárať staré 
bane a sprístupniť nové rudné celky. Začali 
sa stavať nové povrchové zariadenia na úpra
vu rúd a neskôr aj na ich zhutňovanie. Ale 
to už Gabriel Svaiczer nebol v Zlatej Idke. 
Roku 1816 ho preložili za koncipistu do Dvor
skej komory vo Viedni. Pri jeho odchode zo 
Zlatej Idky boli tam už známe veľké zásoby 
zlatých, strieborných a antimónových rúd a 
dobývali sa dlhé desaťročia. Bolo ich asi 
3 milióny viedenských centov v hodnote 
3 % milióna zl. Od roku 1824, keď bolo v Zla
tej Idke postavené amalgamačné zariadenie 
na spracúvanie rudy, do roku 1840 mal štát 
zo zlatoidských baní čistý zisk vyše milióna 
zlatých. Mohol za to ďakovať najmä Gabrie
lovi Schweitzerovi, ktorý neľutoval ani majetok 
zdedený po rodičoch a časť z neho použil na 
platenie robotníkov, s ktorými zmáhal staré 
bane. Zdalo sa, že sa Dvorská komora chce 
za to odmeniť, lebo mu roku 1813 priznala 
10 ° o zo zisku, ktorý už mala alebo v budúc
nosti mala mat zo zlatoidských baní. Gabriel 
Schweitzer odmenu neprijal. 

Vo Viedni Schweitzer dlho nepôsobil. Dvor
ská komora mala už niekoľko rokov vážne 
starosti s baňami v Sedmohradsku. Tamojší 
vrchní banskí úradníci radili, aby sa štát 
sedmohradských baní ako bezperspektívnych 
vzdal. Od 40. rokov 18. stor., keď tamojšie 
bane otvárali najmä baníci a banskí odbor
níci z východoslovenskej banskej oblasti, sa 

z nich vyťažilo veľké množstvo rúd a pre
vládol názor, že ložiská sú vyčerpané. Vo 
Viedni sa neradi zmierovali s takouto myš
lienkou a ešte neradšej sa lúčili s veľkým 
zdrojom príjmov. Záchrancom sedmohrad
ských baní sa mal stať odvážny a nesmierne 
obetavý banský odborník Gabriel Schweitzer 
Na návrh Dvorskej komory ho panovník 
roku 1818 postavil do čela Vrchného inšpek
torského úradu a Dištriktuálneho banského 
súdu v Nagybányi (teraz Baia Mare), ktoré
mu v Sedmohradsku podliehalo celé štátne a 
do istej miery aj súkromné baníctvo. Pri tej
to príležitosti ho povýšil aj do šľachtického 
stavu. Keď ho pred odchodom z Viedne pri
jal minister financií gróf Štadión, povedal 
mu: „Buďte usilovný a hospodárny, lebo zo 
štátnych prostriedkov nedostanete na málo 
nádejné sedmohradské baníctvo nijakú pod
poru" . 

Začiatky v Nagybányi boli pre Schweitzera 
ešte ťažšie ako pred deviatimi rokmi v Zla
tej Idke. Erárna banská pokladnica bola taká 
chudobná, že nebolo s čím hospodáriť. V skla
doch a hutách nebolo rudy. Uhliská boli vy
hasnuté a na pálenie uhlia nebolo dreva. 
Úradníci boli znechutení a baníkov iba krátko 
predtým zdecimovala epidémia. V úradných 
správach posielaných do Viedne našiel 
Schweitzer len odporúčanie bane odpredať 
alebo opustiť. O odpredaji medenorudných 
baní, huty a iných povrchových zariadení, 
úradných budov a bytov bola už urobená aj 
dohoda. Ale Schweitzer sa pustil s úžasným 
elánom do práce. Najprv nadviazal kontakt 
s tamojším politickým vedením. Dosiahol, že 
mu poskytlo poddaných drevorubačov na pri
hotovenie a dovoz 10 000 kub. siah dreva. Za
platil zaň len mzdu drevorubačom a vozia
rom. To mu umožnilo obnoviť ťažbu rudy a 
prácu v hutách. Pritom riešil problémy dô
sledne a perspektívne. Ako príklad uvedieme 
aspoň jeho kroky na získanie prehľadu o le
soch a na ich obnovu. Krátko po príchode do 
Nagybánye zvolal poradu o lesoch a oznámil 
na nej, že sa začiatkom nasledujúceho roku 
uskutoční dôkladná prehliadka lesov, ale 
hneď aj žiadal, aby sa dovtedy pripravili 
mapy lesných revírov. Lesy sa mali zamerať 
a mala sa urobiť taxácia. Pre potreby 
inšpektorátu žiadal vyhotoviť hlavnú mapu 
všetkých lesov. Na mapách sa mali zakresliť 
nielen zalesnené plochy, ale aj čerstvé rúba
niská a plochy bez lesných porastov, aby sa 
podľa toho mohla na jar začať výsadba. Žia
dal urobiť aj prieskum pôdy a zistiť, aké 
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dreviny tam pôvodne boli, aby sa mohli vy
sádzať tie isté druhy stromov. Nariadil tiež 
ošetriť mladé porasty. Lesní úradníci mali 
okrem toho vypracovať osobitné súpisy neza
lesnených plôch a predložiť ich inšpektorátu. 
Pri obnove lesov sa malo postupovať syste
maticky a cieľavedome. 

Obnova lesov a zabezpečenie dreva boli 
však iba predpokladom rozvoja práce v ba
niach a hutách. Bolo treba riešiť rad ďalších 
úloh. Medená ruda napr. obsahovala dosť 
striebra, a preto bola vyrobená meď krehká. 
Voziť meď na stredné Slovensko na sciedza
nie bolo príliš nákladné a Hlavný komorsko
grófsky úrad v Banskej Štiavnici ani nepre
javoval o ňu záujem. A tak Schweitzer po 
rozličných pokusoch zaviedol novú metódu 
zhutňovania tamojších medených rúd a jej 
spracúvania v hámroch, takže dosahovala 
požadovanú kvalitu. Zlepšil aj metódu zhut
ňovania zlatostrieborných rúd, dosiahol vyš
šiu výťažnosť kovov a znížil spotrebu paliva. 
Na základe toho zvýšil výkupnú cenu tažiar
skych rúd, čím oživil súkromné podnikanie 
a zvýšil erárne zisky. Pod jeho vedením sa 
vyzmáhali mnohé opustené banské diela, za
čali sa raziť nové, produkcia rúd sa zvýšila, 
a to mu umožnilo stavať nové úpravárske za
riadenia, huty, odkúpiť pre štát ďalšie bane 
atď. Aj napriek obrovským investíciám do
siahol do konca roku 1834 čistý zisk vyše 
1 250 000 zl. 

Uvedené údaje sú len jednou stránkou 
Schweitzerovho pôsobenia vo vysokej funk
cii vrchného banského inšpektora a diš
triktuálneho banského sudcu pre Sedmohrad
sko v Nagybányi. Druhá stránka, ktorá sa 
týkala jeho osoby a majetkových pomerov, 
bola oveľa horšia. Aj tam sa mu stalo, že ho 
pri prehliadke opustených baní zasypala hor
nina. Zápasil aj s finančnými ťažkosťami, 
pretože mal ročne len 1500 zl. a z nich len 
ťažko vyživil rodinu. Keď sa uchádzal o malý 
komonký majetok, Dvorská komora ho ne
pekne odmietla. A tak minul druhú časť 
svojho dedičstva, ktoré mu ešte ostalo po vý
davkoch v Zlatej Idke. Ale postupne sa jeho 
pracovné aj osobné problémy zmenšovali a 
Schweitzer sa mohol tešiť na pokojné roky 
práce a života. 

Lenže osud rozhodol ináč. Stredoslovenská 
banská oblasť, bezpochyby najväčšia a naj
významnejšia v celej habsburskej ríši, už tiež 
zápasila s veľkými ťažkosťami. Po takmer 
storočie trvajúcom úžasnom rozmachu sa za
čala v Banskej Štiavnici, Kremnici, Banskej 

Bystrici a v iných banských revíroch stred
ného Slovenska prejavovať vyčerpanosť zná
mych zásob rudy, zastaranosť výrobných za
riadení, veľké problémy boli s čerpaním ban
skej vody atď. Vo vyúčtovaní sa začali obja
vovať straty. Táto situácia znepokojovala 
najmä dvorských úradníkov vo Viedni. Dvor
ská komora sa po dlhších úvahách rozhodla 
poslať na Stredné Slovensko Gabriela 
Schweitzera. 

Keď sa o tom Schweitzer v sedmohradskej 
Nagybányi dozvedel, zmocnila sa ho hrôza. 
Mal síce ešte len 50 rokov, ale obrovská prá
ca, námaha a vážne nehody na ňom už za
nechali stopy. Zdalo sa mu, že na splnenie 
úlohy už nemá dosť síl. Rodinné pomery mal 
ešte stále dosť neutešené a navyše mal chor
ľavú manželku. Preto sa vybral do Viedne 
presvedčiť príslušné miesta, aby ho touto 
funkciou nepoverovali. Otázka jeho prelože
nia ostala otvorená. Ale po niekoľkých me
siacoch dostal správu, že ho panovník vyme
noval za vrchného komorského grófa do Ban
skej Štiavnice. Znova sa pobral do Viedne. 
V dňoch 15. a 16. júna 1834 strávil niekoľko 
hodín na audiencii u panovníka. Nakoniec 
mu sľúbil, že venuje všetok čas a silu na 
záchranu a pozdvihnutie stredoslovenského 
baníctva, aj keď by ho to stálo aj život. Pa
novník sa zasa postaral o zlepšenie jeho so
ciálneho postavenia. Nariadil uhradiť mu vý
davky spojené s presťahovaním a k platu mu 
ako osobný prídavok pridal 2000 zl. ročne. 
10. septembra 1834 nastúpil Gabriel Schweit
zer úrad komorského grófa v Ban. Štiavnici. 

Potom sa dejiny zdanlivo opakovali. Aby 
získal obraz o nesmierne komplikovaných 
pomeroch v rozsiahlej stredoslovenskej ban
skej oblasti, začal ich dôkladne študovať. Dal 
si predložiť banské mapy, správy o revíroch 
a menších úsekoch a osobne ich navštevoval. 
Opieral sa pritom o poznatky skúsených a ne
raz mimoriadne kvalifikovaných odborníkov, 
ktorí tam boli. Ale hlavná ťarcha rozhodova
nia a zodpovednosti ležala predsa na jeho ple
ciach. Pozdvihnutie baníctva v takej rozsiah
lej oblasti bola dlhodobá úloha. Bolo treba 
riešiť veľké problémy, ktoré vyžadovali vy
soké investície, ale neprinášali hneď úžitok. 
Lenže Schweitzerov obdivuhodný duch zvlá
dol aj tieto nesmierne úlohy. 

Aby zlepšil hospodárske výsledky a získal 
financie na ďalšie investičné práce, musel 
zvýšiť ťažbu na tých úsekoch, kde bola zná
ma zásoba rúd. Bolo treba zintenzívniť aj 
prieskumné a otváracie práce. Na uľahčenie 
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horizontálnej dopravy v dopravných štôlňac'n 
a chodbách presadzoval stavbu železných ko
ľajníc a na zlepšenie vertikálnej dopravy sa 
za jeho výdatnej pomoci začali v šachtách 
zavádzať drôtené laná. Prvé lano zaobstarali 
zo saského Clausthalu pre šachtu Kristína 
v Štiavnických Baniach roku 1836, ale už 
o rok zriadili vo Vindšachte (Štiavnické Bane) 
strojovú výrobu oceľových lán. Vybavili nimi 
nielen šachty v Banskej Štiavnici a v ostat
ných stredoslovenských banských revíroch, 
ale aj V iných banských oblastiach monar
chie. Len v rokoch 1837—1840 sa v tejto me
chanickej dielni vyrobilo 20 400 m oceľových 
lán. 

V stredoslovenskej oblasti bola vždy naj
väčším problémom banská voda. V Banskej 
Štiavnici sa už od r. 1782 razila Voznická de
dičná štôlňa, ale práce postupovali pomaly, 
a tak Gabriel Schweitzer vynakladal úsilie 
na urýchlené razenie tohto monumentálneho 
banského diela. Ale nezostal iba pri Banskej 
Štiavnici. Koncom 30. rokov 19. storočia roz
víril znova otázku razenia novej dedičnej 
štôlne aj pod kremnické bane, kde sa pre 
vodu musela hlbka opustiť. Roku 1841 sa ko
nečne začala z údolia Hrona raziť pod krem
nické bane nová dedičná štôlňa. Nová dedičná 
štôlňa sa začala raziť aj v Magurke. Boli to 
mimoriadne nákladné, ale nesmierne dôležité 
akcie, ktoré predlžili životnosť baníctva 
v opisovaných revíroch o dlhé desaťročia. 

Aj keď Gabriel Schweitzer zavádzal nové 
metódy a progresívnu techniku, nebol nová
torom za každú cenu. V Banskej Štiavnici sa 
napr. už v 20. rokoch 19. stor., teda pred 
jeho príchodom, začali stavať parné stroje. 
Mali poháňať dúchadla na vháňanie vzduchu 
do pece v olovenej hute, čerpať vodu z baní. 
poháňať stupy a pod. Na ich stavbu sa vy
naložili veľké prostriedky, ale neosvedčili sa. 
Pri Schweitzerovom príchode pracoval z nich 
už len jeden, a to parný stroj na pohon stupy 
pri šachte Karol na Vindšachte. Aj keď to 
bola významná technická novinka a vo svete 
už boli parné stroje dosť rozšírené, predsa 
Ich Schweitzer nepresadzoval. Priklonil sa na 
stranu domácich odborníkov a konštruktérov, 
najmä Jozefa Schitku, ktorý zdokonalil Hél
iové vodnostlpcové stroje. Pri dostatku po
honnej vody sa im vtedajšie parné stroje ešte 
nevyrovnali. Ale Schweitzer nezavrhol ani par
né stroje a usiloval sa objaviť uholné ložisko, 
ktoré by im poskytlo lacnejšie palivo, a preto 
vykonal osobnú obhliadku uholného ložiska 
pri Badíne, podporil jeho otvorenie, a tak sa 

zaslúžil o jeho neskoršie využitie. Pozoruhod
né zásluhy si Gabriel Schweitzer získal aj pri 
výstavbe nových stupových závodov, pri zlep
šovaní zhutňovania rúd, a najmä výstavbou 
valcovne v Podbrezovej. Keď sa vezme do 
úvahy postoj Viedne, ktorá radšej získavala, 
ako investovala, sú spomenuté výsledky 
Schweitzerovej činnosti vo funkcii hlavného 
komorského grófa v Banskej Štiavnici pozo
ruhodné. 

Aj keď banské meračstvo a kartografia boli 
v stredoslovenskej banskej oblasti na vysokej 
úrovni a tesne pred Schweitzerovým prícho
dom do Banskej Štiavnice roku 1833 profesor 
banskoštiavnickej baníckej akadémie Ján Lang 
z Handstadtu ukončil a odovzdal do tlače 
vynikajúcu učebnicu banského meračstva 
(vyšla roku 1835 pod názvom Anleitung zu 
der Markscheidekunst), Schweitzer nebol s ban
skými mapami spokojný. Neposkytovali o po
meroch v banských revíroch informácie, kto
ré Schweitzer od banských máp očakával. 
Hneď po príchode do Banskej Štiavnice na 
jeseň roku 1834 urobil napr. pochôdzku baní 
v Španej Doline, ktoré boli azda v najhor
šom stave. Aby získal o tamojších geologic
kých (vo vtedajšej terminológii geognostic
kých) pomeroch ložiska čo najdôkladnejší 
obraz, prezrel si najprv banské mapy. 
V správe o prehliadke baní napísal, že „na 
terajších mapách vidieť len vyrazené chodby 
a iné banská diela, ale skoro nič alebo len 
veľmi málo hovoria o križovaní a pokračo
vaní žíl, dobývaní rudných celkov alebo o ich 
opustení". Podľa jeho názoru bolo treba dô
kladne prebádať geognostické pomery ložiska 
a zakresliť ich do mapy. 

Presnejšie inštrukcie na zhotovovanie ban
ských máp napísal hlavný komorský gróf 
Schweitzer v nariadení, ktoré poslal Banskému 
úradu v Španej Doline. Najväčší dôraz kládol 
na geognostický prieskum ložiska a na za
kreslenie zistených faktov. Pri každej šachte, 
chodbe či obzore sa mala vyznačiť aj hor
nina, v akej boli vyrazené, mal sa vyznačiť 
aj smer, mocnosť a sklon žíl, odžiliek, prieč
nych žiliek a šmykov. Tieto údaje sa mali 
zistiť aj v starých prístupných chodbách. 
Osobitne sa mala sledovať možnosť a miesta 
prípadných stretnutí žíl. Zistené údaje, ale 
aj všetky staré dobývky, základky, prípadné 
odbočenia chodby od žily sa mali vyznačiť na 
mape. Ak by sa to vyznačilo pri každom 
obzore, dal by sa sledovať smer žíl, žiliek 
a šmykov od jedného horizontu po druhý 
a potom aj presne určiť, ako sa majú raziť 
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nádejné prekopy a kde môže byt ešte ne
dotknutá zásoba rudy. Za samozrejmé pokla
dal, že sa všetky uvádzané údaje majú dať 
do súvislosti s povrchom. Keďže tieto pokyny 
boli pre banských meračov dosť náročné, vy
dal G. Schweitzer roku 1836 nové nariadenie 
a žiadal v ňom vyhotoviť z každej bane nie
koľko máp. Prvou mala byt geognostická 
mapa povrchu. Mali sa na ňu zakresliť všetky 
trhliny v hornine podľa ich odkryvov na po
vrchu. Druhou mala byť banská geognostická 
mapa. Mali sa na nej vyznačiť len hlavné 
banské diela, ale bolo treba pri nich presne 
zakresliť, či sa nachádzajú celkom alebo čias
točne v žile, či v jej podloží alebo v nadloží 
a aké sú okolité horniny. Ako tretiu žiadal 
vyhotoviť prehľadnú mapu s ťažiskom na cel
kových geognostických pomeroch a štvrtá 
mala byt mapa dobývok. Posledná mapa sa 
mala každý štvrťrok dopĺňať, aby bolo vidieť 
postup prác, ich pomer k zásobám rúd, aby 
sa dali zostaviť výrobné plány. 

Takéto požiadavky boli dosť náročné a ban
skí úradníci ich nemohli splniť. Správy baní 
v Banskej Bystrici a v Kremnici žiadali ne
jaký vzor, podľa ktorého by ich mali vyho
toviť. G. Schweitzer vzor spracoval, dal ho v li
tografii rozmnožiť a roku 1839 ho poslal na 
schválenie do Viedne. Ale tam až roku 1844 
Ústredné riaditeľstvo pre baníctvo konštato
valo, že je veľmi želateľné vniesť jednotu do 
zobrazovania banských diel. Žiadali predlohu 
rozmnožiť a poslať 50 exemplárov, aby ich 
mohli poskytnúť banským úradom. Hlavný 
komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici 
musel dat teda vzor znova litografovaf a 
v 2. štvrťroku 1845 ho v požadovanom počte 
poslal do Viedne. 

Mapy vyhotovené podľa tohto vzoru naozaj 
vyhovovali a poskytovali požadované infor
mácie. Neskorší reorganizátor banského ma
povania Anton Pech (1322—1895) o nich na
písal: „Vzory máp zodpovedali všetkým po
žiadavkám a ich prijatím sa urobil veľký po
krok v zdokonaľovaní banských máp, lebo 
z takých máp sa mohli zistiť všetky skutoč
nosti, ktoré mali vplyv na dobývanie, najmä 
ak išlo o žily s malým sklonom a keď sa ne
dobývalo na viacerých blízko seba ležiacich 
žilách. Po preštudovaní takejto mapy si 
mohol urobiť obraz o pomeroch v bani aj ten, 
kto ju ani nevidel." Viaceré zachované ban
ské mapy svedčia o tom, že sa podľa tejto 
metódy mapy skutočne zhotovovali, ale nie 
v takom rozsahu a tak dokonale, ako si to 
G. Schweitzer predstavoval. Po jeho odchode 

z funkcie hlavného komorského grófa sa ban
skí merači uchýlili k jednoduchšej a ľahšej 
metóde zavedenej Jánom Langom z Han
stadtu. 

K povahe veľkých osobností prirodzene 
patrí aj veľkodušnosť, veľkorysosť, ochota po
deliť sa so získanými poznatkami. Gabriela 
Schweitzera zdobili aj tieto vlastnosti. Výrazne 
sa to prejavilo na jeho postoji k ruským cár
skym banským úradníkom, ktorí prišli do 
Banskej Štiavnice, aby v stredoslovenskej 
banskej oblasti obohatili svoje odborné ve
domosti. Hlavný komorský gróf Schweitzer im 
vyšiel naplno v ústrety. Venoval sa im aj 
osobne a postaral sa, aby čo najviac získali 
aj od ostatných banských odborníkov a pro
fesorov banskoštiavnickej akadémie. Uzna
ním za túto Schweitzerovu ochotu a veľkoduš
nosť bol rád sv. Anny 2. triedy, ktorý mu 
udelil ruský cár Mikuláš. 

Pôsobenie Gabriela Schweitzera sa ani v stre
doslovenskej oblasti neobišlo bez vážnej osob
nej nehody, ktorá urýchlila skončenie jeho 
činnosti. Na jednej úradnej ceste sa prevrhol 
koč, na ktorom sa viezol, utrpel vážne zrane
nie, a preto musel postupne prestať fárať. 
Chcel ísť do dôchodku, veď v službách ban
ského eráru pôsobil už 40 rokov. Preto sa na 
jar 1844 odobral do Viedne a predložil žia
dosť o prepustenie zo služby a penzionovanie. 
Ale ani to ešte nedosiahol. Nadriadené orgá
ny ho zdržali vo Viedni a spolu s ďalšími 
dvoma odborníkmi poverili vypracovať nový 
banský zákon, ktorý mal prerokovať uhorský 
snem, práve zasadajúci v Bratislave. Do 
Štiavnice sa vrátil až začiatkom januára 1845 
a o pár dní dostal dekrét o penzionovaní. 
Súčasne mu panovník udelil rytiersky kríž 
radu cisára Leopolda. V apríli aj s rodinou 
opustil Banskú Štiavnicu a vrátil sa do 
Nagybánye a tam 4. augusta 1845 zomrel. 

Gabriel Schweitzer bol osobnosťou, na ktorú 
môže byt hrdá nielen banícka verejnosť, ale 
celé Slovensko. Keď si dnes aspoň touto 
krátkou úvahou nad jeho životom a dielom 
pripomíname 200. výročie jeho narodenia, 
ťažko sa zbaviť pocitu, že sme mu veľkými 
dlžníkmi. Pekným pokusom splatiť mu dlh je 
medaila, ktorú, vydali na pamiatku 200. vý
ročia jeho narodenia organizátori Tretích ba
níckych a geologických dní v Zlatej Idke, 
dlhoročnom pôsobisku Gabriela Schweitzera. 
Ale patrilo by sa dôkladne spracovať aj jeho 
životopis. Bol by iste nevšedne zaujímavý a 
poučný. Dali by sa z neho poznať metódy 
práce, ktoré prinášali také veľké úspechy, 
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jeho mimoriadne pekné charakterové vlast- níctvo od čias jeho pôsobenia až dodnes ne
nosti, pracovitosť, obetavosť a húževnatosť a bolo možno ani predstaviť, 
obohatilo by to aj dejiny nášho baníctva. J. Vozár, 
Veď bez jeho významných reforiem by si ba Ustav historických vied SAV 
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