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Příspěvek k historii zaniklé těžby břidlice na oderském katastru v lokalitě
Odry-Nový Svět

  Na Moravě a ve Slezsku se  břidlice těžila nejčastěji v Nízkém Jeseníku - v moravskoslezském
kulmu.  Ve všech  těchto  lokalitách  byly  počátky  i  vrcholné  období  těžby  spjaté  s  působností
místního německy mluvícího obyvatelstva. Břidlice se zde těžila už v 18. století a těžba byla v
počátcích povrchová. Mezi nejstarší břidlicové lomy patřil největší lom u Svobodných Heřmanic,
kde se břidlice těžila od roku 1775. K historicky významným revírům patřila i  Velká Střelná u
města  Libavá,  kde  byla  zahájena  první  podzemní  těžba.  K rozmachu  těžby  břidlice  významně
přispěla  vyhláška  z  roku  1837,  nařizující  využívat  přírodní  břidlici  k  pokrývačským  účelům.
Největší rozmach v těžbě nastává v letech 1860 až 1914. V tomto období je břidlicová krytina z
Nízkého  Jeseníku  vyvážena  do  celého  Rakousko-Uherska.  A k  velkému  rozmachu  podnikání
přispěla  také  skutečnost,  že  břidlice  byla  nevyhrazeným  nerostem.  Na  konci  19.  století  se  ve
statistikách  slezského  průmyslu  objevují  čísla  o  52  činných  závodech  zabývající  se  těžbou  a
zpracováním břidlice. Okolo roku 1865 se těžilo v Nových Těchanovicích, v Čermné ve Slezsku,
Nových  Oldřůvkách,  Svatoňovicích,  Hořejších  Kunčicích,  Jakartovicích,  Bohdanovicích,
Svobodných Heřmanicích, Jívové a v Domašově nad Bystřicí 1.
Na  Odersku  bylo  v  lokalitě  Odry-Nový  Svět  do  roku  2017  oznámeno  celkem  šest  zaniklých
břidlicových důlních děl. Jejich polohu ukazuje mapa oznámených důlních děl České geologické
společnosti  (ČGS).  Dále  popisovaná důlní  díla  označujeme číslem kódu ID_SDD,  používaným
ČGS  a  pro  jednoznačnost  u  připravovaných  důlních  děl  ke  zpřístupnění2 i  kódem  z  projektu
„Zpřístupnění důlních děl v Odrách“.
  Archivně doložené dolování břidlice v lokalitě Odry-Nový Svět, lze datovat do 80. let 19. století3 -
poté, co se v roce 1882 v Odrách na Novém Městě (Neustadt), №302 usadil tkadlec hedvábí Gustav
Mauler4, pozdější majitel břidlicového lomu  - "Mauler Bruch"5 (lom Nový Svět - D6 / ID_SDD
16297 ).  V  90.  letech  20.  století  se  Gustav  Mauler  přestěhoval  na  ulici  1.  Máje,  №62
(Bahnhofstrasse), kde  provozoval  obchod  se  smíšeným zbožím. Ve  sčítacím operátu z roku 1900
uvádí  jako  své  hlavní  zaměstnání  "obchodník"8  a jako  své  vedlejší  zaměstnání  "majitel
kamenolomu" na pronajatém pozemku (pozemkové parcely č.1390 a č.13899).

1 Profesor brněnské techniky, geolog Jaroslav Jiljí Jahn (*1865 /  †1934) v roce 1917 uvádí, že v polovině 19. století
se břidlice v Nízkém Jeseníku těžila dokonce ve více než stovce dolů.  A  J. Hrušecký pokračuje. že před první
světovou válkou bylo známo 72 dolů na břidlici ( In: Dolování pokrývačských břidlic na serovýchodní Moravě a ve
Slezslu. Horník 2, č.3, s.42-44, 1946). 

2 Ke zpřístupnění se uvažují důlní díla Nový Svět - B, Nový Svět - C  a  Nový Svět - E. 
3 Nelze však vyloučit dřívější těžbu přesto, že jsme na pozemkových parcelách břidlicového kamenolomu "Mauler

Bruch" č.1389 a 1390 (majitel Libor Schwarz, bytem  Odry-Nové město, №305)  neobjevili v  archiváliích 70. let
19. století záznamy z těžební aktivity. Dřívější těžbu však může naznačovat popis historické mapy  (viz dále)  této
lokality z roku 1902, kde její autor  báňský inženýr  Karl Pusch,  uvádí u  kamenolomu  "Mauler Bruch"  - "starý
povrchový lom" ("Alter Tagbau") a majitel vedlejší pozemkové parcely Thomas Jakel uvádí jako své povolání v roce
1890 - "důlní dozorce" (viz tabulka, ř. KV642 na str.11).

4 Gustav  Mauler  (*20.srpna  1863  Hengestein  -  Skály  u  Rýmařova  /  †22.srpna  1903  Odry,  №62 ),  původním
povoláním tkadlec hedvábí. Manželka Johanna (*2. března 1869 Stachenwald - Stachovice /  † 4. únorna  1941
Odry ), rozená Drehsler. Jejich sňatek se konal 4. července 1887 v kostele sv. Bartoloměje v Odrách.

5 Název kamenolomu "Mauler Bruch"  (Maulerův kamenolom) použil Karl Pusch ve ve své historické mapě oblasti z
roku 1902 (viz dále).

6 Označení důlního díla  kódem "Nový Svět - písmeno"  je použito v projektu „Zpřístupnění důlních děl v Odrách“.
7 Označení důlního díla  kódem "ID_SDD_čtyřmístné číslo" je použiváno ČGS u oznámených starých důlních děl.
8 Není vyloučeno, že obchodoval i s pokrývačskou břidlicí.
9 V tomto dokumentu uvádíme staré číselné značení pozemkových parcel. 
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Přibližně ve stejnou dobu - 26. května 1894, byl 27-letému Johannu Fadlemu, ml.10 vystaven c.k.
okresním hejtmanstvím v Opavě živnostenský list s číslem 14393 na břidlicový lom  v oderském
katastru  na pozemkové parcele  č.1414,  v  blízkosti  katastru  obce  Veselí.  Před  uvedeným datem
zřejmě  nikdo  těžbu  břidlice  na  této parcele  neprovozoval11. Těžbu břidlice v tomto lomu  Johann

10 Johan Fadle, ml. (*1867, ∞: 1890  s  21 letou Annou Foltas z Veselí, №53), majitel selské usedlosti na Veselí, №6.
11 Rod Fadle vlastnil, počínaje Johannem Fadle, st., pozemkovou parcelu č.1414 už v roce 1867. V tomto roce tam

však těžbu břidlice  neprovozoval (viz jeho registrace živnosti soukromého tkalce č.1198).
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Johann Fadle, st., registrace živnosti č.1198 (soukromý tkadlec) ze 14. března 1867. ZA Opava

Gustav Mauler, registrace živnosti č.9345 (obchod se smíšeným  zbožím) z 15. dubna 1898. ZA Opava

Johann Fadle, ml., registrace živnosti č.14393(lom na parcele 1414) z 26.5.1894. ZA Opava
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Opava, 26.května 1894. Živnostenský list Johanna Fadleho na provoz břidlicového 
lomu na pozemkové parcele v katastru Odry - Nový Svět, č. 1414. ZA Opava
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Fadle, ml. provozoval společně se Stefanem Foltasem12 až do roku 1897. Předpokládáme, že spolu
zajišťovali  nepříliš  rozsáhlou těžbou břidlice pro stavbní účely v blízkém okolí.  Pro nedostatek
finančních prostředků Johann Fadle, ml. od 1. července 1898 pronajal provoz lomu na 6 let 44
letému staviteli Aloisovi Jamborovi13 z nedalekých Hranic na Moravě. Nový provozovatel  obdržel
2. srpna roku 1898 od c.k. Okresního hejtmanství v Opavě živnostenský list č.17889 na těžbu a
zpracování břidlice. Technický dozor provozu lomu měl zajišťovat Emil Raschendorfer14, chalupník
z Kyžlířova (Gaisdorf), který pracoval jako dozorce provozu 5 let v břidlicových lomech ve Velké
Střelné (Gross -Waltersdorf bei Stadt Libau) a více než 5 let u akciové společnosti Břidlicové lomy
v Olšovci (Schieferbruchbau Aktiengesellschfat ín Olspitz).

Avšak 15. června roku 1899 Alois Jambor oznamuje Okresnímu hejtmanství v Opavě, že ukončil
provoz břidlicového lomu15  na  pozemkové parcele č.1414 a od 1. července 1899 bude  s  břidlicí
jen  obchodovat.  Ve stejnou  dobu  nový  majitel  břidlicového  lomu JUDr.  Karl  Flaschar  začíná
realizovat své představy o rozšíření stávajícího břidlicového lomu, které ukončí až jeho  kolaudací,
3. dubna roku 1902. Protože jde o významného podnikatele při rozšířování stávajícího břidlicového 

12 Stefan Foltas (*3.3.1879, Veselí u Oder, №59). V roce 1898 už pracoval u finanční zprávy. 
13 Stavitel Alois Jambor (*28.6.1855, Hranice na Moravě, manželka Maria *25.8.1860, Vídeň), povoláním zednický a

tesařský mistr, bytem Hranice na Moravě, Bahnhofstrasse, №573.
14 Emil Raschendorfer (*2. září 1870, Velká Střelná u Libavy), ženatý, domovská obec  Králová, Okresní hejtmanství  

Svitavy. 
15 Protože další zájemce o břidlicový lom na pozemkové parcele č.1414 - JUDr. Karl Flaschar, navázal také kontakt s

Johannem Fadlem, ml. ještě v roce 1898 a současnému provozovateli lomu Aloisovi Jamborovi docházely finanční
prostředky  -  uzavřeli  spolu  (Fadle  -  Jambor  -  Flaschar)  dohodu  o  převzetí  provozu  lomu  JUDr.  Karlem
Flascharem, přičemž Alois Jambor  mohl část vytěžené břidlice  prodávat. 
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Opava, 2.srpna 1898. Živnostenský list č.17889 Aloise Jambora na provoz břidlicového lomu na 
pozemkové parcele č. 1414 a na zpracování břidlice. ZA Opava

Opava, 25.srpna 1902. Živnostenský list Dr. Karla Flaschara č.21170 na provoz břidlicového lomu 
na pozemkové parcele č.1414, ZA Opava
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Hranice na Moravě, 1898. Posudek starosty Hranic na Moravě na Aloise Jambora, 
vyžádaný Okresním hejtmanstvím v Opavě. Soka Opava 
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 lomu, uvádíme stručně jeho osobní data, včetně základních údajů o jeho
rodině. Dr.Karl Flaschar se narodil 24. ledna 1858 Ignáci Flascharovi,
c.k.  okresnímu  správci  v  Reussmarktu  (dnes  Rumunsko  -  Miercurea
Sibiului)  v  Sedmihradsku  a  jeho  ženě  Walburze,  rozené  Heller.
Vystudoval práva ve Vídni. Dne 6. listopadu 1892 se oženil s Hortensii
Julii,  dcerou  barona  Otto  von Reinecka,  toho času  c.k.  plukovníka  v
Mostaru. Usadili se v Moravské Třebové v Panské ulici (Herrengasse),
dnes Cihlářové ulici  № 4. Postupně se jim narodila v roce 1896 dcera
Gertrude16, v roce 1898 syn Viktor (zemřel v roce 1918), v roce 1900 syn
Erich, v roce 1902 syn Wolfgang (zemřel v roce 1905) a v roce 1904
dcera  Dorothea  Marie17.  Dr.  Karl  Flaschar  se  v  Moravské  Třebové
zapojil  do  veřejného  života  regionu,  byl  aktivním  funkcionářem
tělovýchovného spolku "Turnverein" a v roce 1891 spoluzakládal novou
župu  Lanškroun - Moravské Třebová - Svitavy.  

Jakmile se Dr. Flaschar stal  majitelem lomu, jmenoval bývalého vlastníka (současného majitele
většiny  pozemkových  parcel)  Johanna  Fadleho,  ml.  svým  zástupcem18,  odvolal  z  funkce
technického dozoru provozu  Emila  Raschendorfera  a  pro technický dozor  lomu určil  báňského
inženýra a vedoucího provozu na dolu "Ema"19 ve Slezské Ostravě - Karla Pusche. Dne 12. srpna
roku 1902 Dr. Karl Flaschar oznámil Okresnímu hejtmanství v Opavě, že je připraven zahájit těžbu
břidlice v katastru Odry - Nový Svět na pronajatých pozemkových parcelách č.1394, 1395,  1409,
1410, 1412, 1413, 1414, 1631 a č.2191 Johanna Fadleho ml. a na parcelách č.1415, 1417, 1418,
pronajatých od Thomase a Anny Jakel a parcelách 1390, 1391, 1393, které koupil  od Karoliny
Schwarz. Specifikoval také následující úpravy, které v lomu povedl, aby mohl zahájit těžbu20:

16 Gertrude Flaschar se 7. července roku 1919 provdala v Hodoníně za syna majitele tamnějšího cukrovaru - univ.
prof. Dr. Josefa Redlicha (*1869 / †1936 ), v roce 1931 krátce ministra financí Rakouska. Zemřela v 79-ti letech, 5.
března roku 1976. Byla  pohřbena do rodinné hrobky na hřbitově ve Vídni, Wien - Döbling. 

17 Profesorka v oboru teorie hudby, Zemřela 4. května 1992 ve Štýrském Hradci.  Byla pohřbena na městkém hřbitově
ve Štýrském Hradci, St. Peter Stadtfriedhof .

18 Návrh na jmenování zástupce i Ing.Karla Pusche pro technický dozor provozu lomu schvalovalo Okresní hejtman-
ství v Opavě.

19 Uhelný důl "Ema" ( 1866 - 1933) byl majetkem hraběte Johanna  Wilczeka, svobodného pána na Hlučíně a v
Dobroslavicích, čestného člena císařské akademie věd a dolnorakouského výrobního spolku. 

20 Dr.Flaschar se přitom odvolával na pracovní povolení Johanna Fadleho č.7825 ze 2.srpna 1895, které se nám
nepodařilo dohledat.

 Odry, duben 2018                                                                  Pavel  K a š p a r  st.  a  Karel  G o l d  

1910 - Moravská Třebová, Panská ulice (Herrengasse).
Nalevo ulice mastné krámy.

Moravská  Třebová  1902.
Hortense  Flaschar, rozená
von Reineck. ŐNB Wien

Moravská  Třebová 1902.
Notář  Dr.  Karl  Flaschar,
ŐNB Wien 
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- u staré štoly "Johann" zvýšil a rozšířil překop a rekonstruoval  ústí štoly a koleje, které dříve vedly
od čelby na haldu, 
- u nové štoly "Hortensie" o profilu 2m x 2m postavil kolejiště se spádem 1 : 500 od čelby směrné
chodby (označená modře) přes překop až na haldu,
- pro upřesnění uvedl, že důlní vody budou odváděny žlabem vedle kolejiště. Ve štole "Johann"
zajistí další odvod důlních vod stará otevírací šachta, která ve štole "Hortensie"  není  potřebná,
protože zde překop činí 67m a směrná chodba o délce 82m bude situovaná hloubčji, ražená až po
štolu "Johann" a spojená s ní slepou šachtou - "šibíkem", který  umožní  odvod důlních plynů.
Potom  začne  s  těžbou ve štole "Hortensie" - odzadu dopředu, pravděpodobně etážovitě, 
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Odry -  Nový Svět,  1902. Situační mapa břidlicového dolu Dr.Karla Flaschara, zpracovaná pro
kolaudaci lomu. Autor - Karl Pusch,12.8.1902 Polská Ostrava. Soka Opava
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-  rekonstruoval  sklad dynamitu podle nejpřísnějších platných předpisů a na pozemkové parcele
č.1631 ho přemístil dále o 100m, přižemž  k němu vybudoval novou bezpečnou přístupovou cestu.
    
 Reakce Okresního hejtmanství v Opavě na žádost Dr.Flaschara o povolení těžby nebyla příznivá,
protože  považovalo  provedené  úpravy  lomu  za  přesahující  podmínky  původního  pracovního
povolení z roku 1895. Dr. Flaschar ve své odpovědi připustil, že začal v blízkosti bývalého Fadleho
břidlicového  lomu  vyrážet  novou  štolu,  včetně  budování  nových  objektů  (stružky,  prorážky,
dopravní  štoly  a  baráky),  podle  jeho  názoru  se  však  jednalo  o  potřebné  přípravné  práce  pro
hospodárnou těžbu stejného ložiska, které v minulosti využíval při těžbě břidlice i Johann Fadle ml..
Proto nežádal živnostenský úřad o nové povolení výstavby výše jmenovaných objektů.  Pokud by
však okresní hejtmanství považovalo za potřebné provést revizi (kolaudaci) jeho břidlicového lomu,
podává žádost o její provedení  a přikládá k tomu  mapu celkové situace lomu.
Kolaudace  břidlicového dolu Dr. Karla Flaschara  v Odrách, včetně  skladu potřebných trhavin
proběhla 7. května 1903, za účasti c.k. zemského vládního koncipienta z Opavy - Dr. Rudolfa rytíře
von Fürer. Pro zajímavost přikládáme jeho vyučtování:

Fiakr ráno na nádraží v Opavě                                   1 K 50 h
železnice Opava - Odry 2. třídou  s použitím rychlíku ze stanice  Svinov do Suchdolu    9 K 40 h 
2 ½ hodin pochůzka à 4 km,  dohromady                                                                 4 K 22 h
Fiakr v Opavě v noci                                               1 K 50 h
1 den diety  podle X.R.bl.                                   5 K
Celkem                                 21 K 62 h

Podle výsledku  uzavřeného komisionálního šetření ze 7. května 1903 udělilo Okresní hejtmanství v
Opavě, podle §30 živnostenského řádu živnostensko-policejní povolení JUDr. Karlovi Flascharovi  
k provozování těžby břidlice v katastru Odry - Nový Svět, při dodržení následujících podmínek:

- Břidlicový lom má dvě štoly, ze kterých se provádí otvírka ložiska a těžba, realizovaná většinou
odstřelem dynamitem. Pracoviště jsou mezi sebou spojeny příslušnou důlní výstroji a jsou  větrány
ze zemského povrchu. Při těžbě se neupotřebitelné kameny vytřídí a ponechají v dole jako zakládka.
Zbývající odpad se kolejovou drahou dopraví na haldu.

- K dohledu nad provozem v břidlicovém lomu musí být ustanoven znalý vedoucí provozu.

- Každý pracovník, který musí pracovat na okraji strmého svahu, musí mít pro svou bezpečnost na
dosah ruky dostatečně pevné a dobře uchycené lano. 

- Nosná a těžební lana, která třou o sklaní hrany musí být podloženy dřevěnými válečky, stoupací
žebříky  musí být opatřeny po 4m - čtyřmi úhybnými plošinami a smí být používány jen žebříkové
příčky čtyřhranného průřezu.

- Zvedací zařízení, jeřáby a navijáky musí být opatřeny bezpečně fungujícími západkami brzdného
zařízení. Visutá lešení a jejích nosná lana, žebříky, jeřáby, navijáky a řetězy musí vedoucí provozu
nejméně  jednou  týdně  důkladně  přezkoušet  na  jejich  trvanlivost.  Přepravní  lešení  a  můstky
(ochozy) musí být opatřeny zábradlím.

- Pro dělníky je nutno vybudovat ochranné boudy (přístřešky), ve kterých je v případě potřeby
možné topit.

 Odry, duben 2018                                                                  Pavel  K a š p a r  st.  a  Karel  G o l d  
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Odry - Nový Svět, 1903. Probíhající práce ve Flascharovém břidlicovém lomu u štoly B -"Johann"
(2), pravděpodobně po kolaudaci. Na dobové fotografii jsou znázorněny jednotlivé činnosti dělníků
a v pozadí jejich příbytky - dřevěné baráky. Přibližně lze odvodit počet maximálně zaměstnaných
dělníků na dvacet. Foto Otto Wladar
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-  Na všechny probíhající  těžební  práce  musí  vedoucí  provozu přísně  dohlížet,  aby se  předešlo
úrazům.

- Těžba v lomu se musí provádět terasovitě, přičemž výška stupně větší než 4m není dovolena.

- Na parcele 1631 je sklad dynamitu s kapacitou 100 kg dynamitu. Sklad dynamitu je umístěn ve
vzdálenosti více než 100m od pracoviště a ve vzdálenosti menší než 400m nejsou žádné obývané
objekty.  Budova  skladu  je  provedena  jako  dvojitě  obložená  hrázděná  stavba,  pokryta  střešní
lepenkou. V budově je od vlastní skladovací místnosti oddělena místnost (předsíň). Podlaha sestává
z jílové mazaniny pokryté dlaždicemi.  Ve vlastním skladě je  trámový rošt  pro uložení  beden s
dynamitem, drátěnými mřížemi opatřena ventilace a teploměr. Při  manipulaci s trhavinami budou
dodržována ustanovení  ze dne 2. července 1877 RGBI (říšská sbírka zákonů) č. 68.

Pro podrobné znázornění území, na kterém se nacházel břidlicový lom Dr. Karla Flaschára  okolo
roku 1903, jsme provedli výpis příslušných pozemkových parcel, včetně jejich majitelů z archivu
KU Opava - Pozemková kniha  (viz  níže uvedená  tabulka)  a  pro  přehlednost  jsme  toto  území  

Knihovn
í vložka

Čísla pozemkových parcel Rok kolaudace lomu
(doba držení parcel)

Majitel parcely P o z n á m k a

KV 176 1419/2   (1893 – 1921)
       

Johann Münster Dr.Flaschar o této parcele v korespondenci
nehovoří.

KV 214 1419/1  (1887 – 1944)
         

Aloisie Ertel
 

Dr.Flaschar o této parcele v korespondenci
nehovoří.

KV ? 1409. 1410, 1412 1903  Johann Fadle 
jun.

O těchto parcelách Dr.Flaschar píše v 
dopise, že jsou součásti pozemku jeho 
lomu, pravděpodobně je měl pronajaté  

KV 560. 1413, 1414, 2191 1903 Johann Fadle, 
jun.

Dr.Flaschar si je pronajal od Johanna Fadle
jun.

KV 563 1394, 1395 1903 (1879 - 19o5x))
         
          

Johann Fadle 
sen.
Johann Fadle 
jun.

Dr.Flaschar si je pronajal od Johanna Fadle
sen. / jun..

KV 578. 1382, 1383, 1384/1, 1384/2,
1389
         

1903  (1876 – 1909)
         
          
         
         

Karl a Hortensie
Flaschar

1/6 KV (?) koupil Dr.Flaschar od Josefa 
Kahlicha  v roce 1901  a 1/6 KV Hortensie
Flaschar v roce 1902 od Beaty Bräunlich 
Poz.: jak se vztahuje 1/6 KV na č. parcel ?

KV 642. 1415, 1417, 1418 1903  Thomas a Anna 
Jakel

Dr.Flaschar si je pronajal od  Thomase  a 
Anny Jakel, příslušející do Veselí čp.10. V 
letech 1890 až 1900 uvádí Tomas Jakel 
zaměstnání jako důlní dozorce .

KV 644. 1390, 1391, 1393 1903 
        

Dr.Karl Flaschar Dr Flaschar  koupil od  Karoline  Schwarz

KV 773. 1397, 1398, 1399, 1400, 
1401, 1402, 1403, 1404, 
2192

1903 Familie Fadle,
Alois Jambor  
(1899 -  
1901/1935 ?)

Dr.Flaschar o těchto parcelách  v 
korespondenci nehovoří.

KV 874. 1631 1903 
         
          

Johann Fadle 
jun.

Dr Flaschar  měl parcelu pronajatou.

KV 911. 1380/2 1903 Dr.Karl Flaschar Dr Flaschar  parcelu koupil roku 1902 

 Odry, duben 2018                                                                  Pavel  K a š p a r  st.  a  Karel  G o l d  
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Výřez ze společné katastrální mapy 1902 / 2018 území břidlicového lomu Dr. Flaschara v lokalitě Odry - Nový Svět se 
zakreslením polohy lomů / štol 1 až 6.. Barevně je rozlišeno území jednolivých majitelů. V levém spodním rohu silnice 
Odry-Veselí z roku 1924, v pravém horním rohu domy čp.387 (Mgr. Schindler Jiří) a čp.822 (Skalková Marie). Autor 
podkladu Emil Mateiciuc
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zakreslili do společné  katastrální mapy21 z let 1903 (červené linie / písmo) a 2018 (černé linie /
písmo). Území v majetku Johanna Fadle ml. je na mapě zakresleno červeně, Thomase a Anny Jakel
fialově, Johanna Münster modro-zeleně  a území Dr. Karla Flaschara je vyznačeno šedou barvou.
Polohy  jednotlivých  břidlicových  lomů  /  štol  jsou  označeny  odpovídajícími  čísly  a  písmeny  z
dokumentu „Zpřístupnění důlních děl v Odrách“. Je zde vidět, že sledované štoly "Johann" ( 2 ) / B
a "Hortensie" ( 3 ) / C se nacházejí na parcelách ve vlastnictví Johanna Fadleho ml., zatímco území
Dr. Flaschara obsahuje povrchový  "Maulerův lom" ( 4 ) / D, štolu ( 5 )  a okolí t.zv. "Jezerní štoly"
( 6 ) / E. Lze se proto domnívat, že Dr. Flaschar uvažoval  s rozšířením těžby i v okolí těchto štol.
Parcely   Thomase a  Anny Jakel  si  Dr. Flaschar  pravděpodobně pronajal  z  potřeby vybudování
nových objektů u štoly "Hortensie".
Písemné podklady o rozvoji těžby břidlice ve  štolách ( 4 ) / D, ( 5 ) a ( 6 ) / E jsme do roku 1914 v
archiváliích  Dr. Flaschara neobjevili a domníváme se, že k tomu nedošlo ani v letech 1914 až 1920.
Po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 odešel  Dr. Karel Flaschar  s manželkou Hortensii  a
dcerou Dorotheou do Štýrského Hradce ( Graz ) v Rakousku. Až do své  smrti bydlel s rodinou v
domě na Muchargasse № 30. Zemřel na zápal plic 24. listopadu roku 1921, jeho žena Hortensie  za
36 let  -  10.  prosince  roku 1957 a  dcera  Dorothea  Flaschar  4.  května  roku 1997.  Všichni  byli
pohřbeni na městském hřbitově sv. Petra ve Štýrském Hradci.

Johann Fadle ml. zůstal hospodařit po roce 1918 s rodinou22  na zemědělské usedlosti v rodné obci
až  do  vysídlení  v  roce  1946  do Německa23.  Zatím se  nám nepodařilo  dohledat  Fadleho  těžbu
břidlice ve 20.  a 30. letech 20. století, přestože zůstal vlastníkem  pozemkových parcel  až  do roku
1935, což  mu  teoreticky  umožňovalo těžbu břidlice ve štole "Johann" a "Hortensie"  nadále
provozovat. Naši domněnku však nepotvrzují údaje ve sčítacích operátech z roku 1910 a 1921, kde

21 Mapu zpracoval z historické a současné katastrální mapy pan Emil Mateiciuc. 
22 Manželka Anna Margaretha (*1869), synové Johann (*1897), Alois (*1899 / †1945), Josef  (*1914 / †1941) a 

dcery Mária (*1891), Amalia (*1894), Anna (*1896), Margaretha (*1906) a Sylvia (*1908).
23 10.června roku 1946 transportem č. 68101.

 Odry, duben 2018                                                                  Pavel  K a š p a r  st.  a  Karel  G o l d  

Pamětní deska pomníku Karla a Hortensie Flaschar na městském
hřbitově sv. Petra ve Štýrském Hradci.
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Johann Fadle jako svou pracovní činnost - na rozdíl od roku 1900, uvádí pouze práci v zemědělství
(Landwirtshschaft) a ne těžbu břidlice24.

Rok prodeje pozemkových parcel břidlicového lomu novým majitelům (označeno červeně): 
Knihovní
vložka

Čísla pozemkových parcel Rok prodeje parcel
(doba držení parcel)

Starý nový 
majitel parcely

P o z n á m k a

KV 176 1419/2   (1893 – 1921)
   od 1921    

Johann Münster
Franz a Marie 
Stillner

Dr.Flaschar o této parcele v korespondenci
nehovoří.

KV 214 1419/1  (1887 – 1944)
 od 1944        

Aloisie Ertel
Anna a Amalie
Ertel 

Dr.Flaschar o této parcele v korespondenci
nehovoří.

KV ? 1409. 1410, 1412 1903  
 ?

Johann Fadle 
jun.

O těchto parcelách Dr.Flaschar píše v 
dopise, že jsou součásti pozemku jeho 
lomu, pravděpodobně je měl pronajaté  

KV 560. 1413, 1414, 2191 1903 

od 1935

Johann Fadle, 
jun.
Heřman a Hilde
Madr

Dr.Flaschar si je pronajal od Johanna 
Fadle jun.

KV 563 1394, 1395 1903 (1879 - 19o5x))
         
          

od 1935

Johann Fadle 
sen.
Johann Fadle 
jun.
Heřman a Hilde
Madr

Dr.Flaschar si je pronajal od Johanna 
Fadle sen. / jun..

KV 578. 1382, 1383, 1384/1, 1384/2,
1389
         

1903  (1876 – 1909)
         
          
od 1926         
         

Karl a Hortensie
Flaschar

Franz Stillner

1/6 KV (?) koupil Dr.Flaschar od Josefa 
Kahlicha  v roce 1901  a 1/6 KV Hortensie
Flaschar v roce 1902 od Beaty Bräunlich 

KV 642. 1415, 1417, 1418 1903  

od 1927

Johann a Anna 
Jakel
Alois a Anna
Hilscher

Dr.Flaschar si je pronajal od  Johanna  a 
Anny Jakel.

KV 644. 1390, 1391, 1393 1903 
 od 1924       

Dr.Karl Flaschar
Josef Král

Dr Flaschar  koupil od  Karoline  Schwarz

KV 773. 1397, 1398, 1399, 1400, 
1401, 1402, 1403, 1404, 
2192

1903

od 1935

Familie Fadle,
Alois Jambor  
(1899 -  
1901/1935 ?)
Heřman a Hilde
Madr

Dr.Flaschar o těchto parcelách  v 
korespondenci nehovoří.

KV 874. 1631 1903 
         
od 1935          

Johann Fadle 
jun.
Heřman a Hilde
Madr

Dr Flaschar  parcelu pronajatou.

KV 911. 1380/2 1903
od 1924

Dr.Karl Flaschar
Erst a Marie
Stillner

Dr Flaschar  parcelu koupil roku 1902 

24 Rovněž návštěvník lomu v letech 1938 až 1940 - Alfred Kremel (viz článek HB 1952, č. 17, str.13) uvádí, že lomy
byly již delší dobu opuštěny.
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Pamětní deska prof. Dorothey Flaschar na městském  hřbitově
sv. Petra ve Štýrském Hradci.

Štýrský Hradec (Graz), 2002. Muchargasse №30. Dům  Dr. Flaschara
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