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Jen málokterého návštěvníka Českého ráje napadne, že za svůj romantický vzhled 
Maloskalsko do jisté míry vděčí jedinému muži – Františku Zachariáši Römischovi 
(1757 – 1832). To on přetvořil rozvaliny hradu Vranova v romantický památník a 
zpřístupnil jej veřejnosti. On také nechal celé okolí zaniklého hradu doplnit pomníky a 
pamětními tabulemi připomínajícími slavné okamžiky minulosti. Svůj záměr diskutoval 
i s předními osobnostmi tehdejšího kulturního světa. O tom svědčí jeho dopis Johannu 
Wolfgangu Goethovi ze 6. listopadu 1815, ve kterém slavnému spisovateli zaslal nákres 
Památníku k připomenutí osvobozenecké války (National Denkmal zur Erinnerung an 
die Befreiungskriege), za kterou označoval tažení proti Napoleonovi z let 1813 – 1814. 
Römisch ve svém listu nikoli skromnému Goethovi mimořádně lichotí. Označuje jej za 
Lieblingsschriftsteller deutscher Nation, sděluje mu, že ho jeho knihy, zejména známá 
tragedie Götz von Berlichingen, provázejí celý život. Dovolil si jej proto požádat 
o vytvoření dvou ještě chybějících nápisů na pomníku. Zda-li k tomu opravdu došlo, 
bohužel nevíme.2  

Projekt přeměny hradu Vranov v Pantheon vzbudil ve své době mimořádnou 
pozornost, o čemž svědčí i práce Franze Ferdinanda Effenbergera Felsenpantheon und 
Naturpark auf Herrschaft Kleinskal in Böhmen, pojatá jako průvodce po tomto místě.3 
Mimořádnou pozornost mu věnoval i Franz Alexander Heber ve svých Böhmen 
Burgens, Vesten und Bergenschlösser.4 Heber Römischovo dílo považoval za mimo-
řádné a upozorňoval, že to byl právě on, kdo toto místo proslavil. Vranov byl podle něj 
dlouhou dobu zcela zapomenut a teprve Römischův Pantheon tento stav zásadně 
změnil.5 Römischovy aktivity – a to jak na poli budovatelském, tak humanitárním – ho 
vedly k tomu, že jej označil za filantropa v plném významu tohoto slova, který s mi-
mořádným vkusem a vysokými náklady nechal zřídit na místě vranovského hradu 
nádherný Pantheon, který zachová pro všechny milovníky přírody a vlastence 
nepoškozenu jeho památku po dlouhá staletí.6  

Heber se však mýlil. Po Römischově smrti roku 1832 podlehl celý komplex, 
představující skutečný Gesamtkunstwerk, pomalu zkáze. K jeho zániku přispěla i nová 
doba, která romantickým ideálům počátku 19. století příliš nepřála. Augusta Sedláčka, 
který se ve svých Hradech 19. stoletím zabýval jen velmi okrajově, dokonce 
Römischovy úpravy natolik rozhořčily, že v této souvislosti neváhal mluvit o podivném 
vkusu či nevkusu. Pro tehdejší dobu je typické, že Sedláčkovy kritické komentáře stíhají 
zejména památníky nečeského charakteru (Ossianův sklep, Heřmanův sklep, Sklep 
přátelství), zatímco pomníky Jiřího z Poděbrad a Karla IV. vybudované ve stejné době 
jsou ponechány bez komentáře.7 Je zřejmě osudem umění, že to, co Heberovi přišlo 
zajímavé a přínosné, Sedláček o necelé půlstoletí později rozhodně zatracoval.  

Römischovy úpravy vranovského hradu můžeme označit za diskutabilní, co ale nelze 
tomuto muži odepřít, byla zásadní proměna celé této oblasti. Panství Malá Skála totiž po 
dlouhou dobu bylo jen jedním ze šlechtických velkostatků Českého ráje menšího 
významu, jakých nacházíme v této části země desítky. Po Bílé hoře se bývalé panství 
Smiřických dostalo do držení Albrechta z Valdštejna a stalo se součástí jeho Frýd-
landska. Valdštejn ale tyto državy jako nepříliš významné 23. května 1628 spolu s Hru-
bým Rohozcem a 28 vesnicemi postoupil jako léno důstojníkovi své armády Mikuláši 
Des Fours (1588? – 1661).8 Získané majetky zdědil jediný syn Albrecht Maxmilián I. 
(1629 – 1683), po jehož smrti byla desfourovská panství rozdělena. Maloskalské panství 
připadlo Albrechtovu druhorozenému synovi Matyáši Václavovi (†1710), císařskému 
radovi, hejtmanovi Boleslavského kraje a přísedícímu dvorského a komorního soudu. 
Jeho vnuk František Václav (†1809), generálmajor císařské armády, se sňatkem 
s Antonií hraběnkou z Walderode (†1776), spříznil s velmi bohatou, na Moravě usa-
zenou rodinou.9 Podruhé se oženil s Barborou hraběnkou Szechényiovou, ovdovělou 
Forgáchovou (1753 – 1817), kvůli které se rozhodl své české statky prodat a usadit se 
v Uhersku. Zde také, v městě Šoproni, roku 1809 zemřel. Panství Malá Skála roku 1802 
postoupil za 335 000 zlatých a 300 dukátů klíčného textilnímu podnikateli 
Römischovi.10 A s tímto vlastníkem je také spojena zásadní proměna celého dominia.  

František Zachariáš Römisch (někdy v pramenech uváděný jen jako Zachariáš 
Römisch) patřil mezi podnikatele, jejichž vzestup byl nedílně spjat s válkami proti 
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revoluční Francii. Vojenské zakázky zajistily jeho textilní továrně v severočeských Mi-
kulášovicích netušený odbyt a jemu samotnému nemalé jmění, které mu umožnilo 
zakoupit zemskodeskový velkostatek Malá Skála. Zároveň ale neváhal během válek 
vynakládat značné prostředky ve prospěch státu a snad riskovat svůj vlastní život. O 
tom svědčí i skutečnost, že byl 26. května 1815 mezi nemnohými, jejichž nevojenské 
zásluhy o vítězství nad Napoleonem ocenil císař František I. jen pro tuto příležitost 
zřízeným zlatým a stříbrným civilním Čestným křížem. Zatímco zlatý civilní Čestný 
kříž byl udělen 40 vysoce postaveným osobám11 – členům panovnických domů a 
vysokým státním úředníkům, 151 exemplářů stříbrného Čestného kříže bylo určeno pro 
méně významné jedince. Ale i zde dominují šlechtici, duchovní hodnostáři a státní 
úředníci, ocenění neurozených soukromníků (jakým byl i Römisch) bylo naprosto 
výjimečné.  

Po zakoupení maloskalského panství se Römisch stal vrchností, k zařazení mezi 
společenskou elitu země mu ale scházel šlechtický titul. Za vlády Františka I. již nebyla 
nobilitace neurozených velkostatkářů tak relativně snadnou záležitostí, jako v předchozí 
éře. Zatímco ještě v první polovině 18. století stačilo pro zisk titulu doložit, že žadatel 
žije životem šlechtice, o sto let později byla situace mnohem obtížnější. Nárůst počtu 
neurozených podnikatelů a jejich zakupování na venkově narušovalo dosavadní výlučné 
postavení šlechticů (zejména aristokratů) při držbě půdy, a přestože v poměru k rozsahu 
držených pozemků byly zisky neurozených osob stále mizivé, obecně se začal počet 
šlechtických vlastníků půdy postupně snižovat. Vídeňská vláda proto přestala považovat 
držbu velkostatku za předpoklad nobilitace a stále větší důraz kladla na prokázání 
zásluh panovníkovi a státu. Žádosti adresované panovníkovi či spojené dvorské 
kanceláři proto byly důkladně prověřovány a udělení šlechtického titulu se tak stalo 
komplikovaným byrokratickým procesem, který mohl trvat i léta.  

Takový byl i osud Františka Zachariáše Römische. Protože pro nobilitaci bylo ne-
zbytné jak prokázání zásluh, tak doporučení státního úřadu, podal 15. července 1818 
s podporou krajského úřadu v Mladé Boleslavi žádost o udělení šlechtictví. Podporu 
krajského úřadu si zajistil zřejmě proto, že první žádost, kterou panovníkovi zaslal 30. 
srpna 1817, zůstala nevyřízena. Ve své nové suplice Römisch navíc zdůraznil, že je 
připraven za titul zaplatit plnou taxu.12 Byla to důležitá douška, protože povyšovací taxy 
se v této době odpouštěly jen mimořádně zasloužilým a obvykle nemajetným jedincům. 
Römischova žádost se bohužel nedochovala a můžeme ji rekonstruovat jen z dalších 
pramenů dnes uložených ve vídeňském šlechtickém archivu.13  

Jeho hlavním argumentem při podávání žádosti byly zásluhy o stát několikerého 
druhu. Jednak nechal v Malé Skále vystavět školu pro 150 dětí, kterou vybavil 
knihovnou a jejíž učitelský personál platil z vlastních prostředků. Dále zdůraznil své 
zásluhy o rozvoj zemědělství v regionu, především v oblasti péče o lesy a chovu 
dobytka. Zmínil samozřejmě své chování během napoleonských válek, za které byl 
vyznamenán stříbrným Čestným křížem. Přiložil také osvědčení boleslavského kraj-
ského úřadu, který potvrzoval, že věnoval částku 1000 zlatých na humanitární účely. 
Jak ale vyplývá z dalších materiálů, byl Römisch v líčení svých zásluh velmi skromný, 
což je překvapivé a v podobné souvislosti velmi neobvyklé.  

Jeho žádost ve Vídni dopadla výrazně lépe, než předchozí. Nezapadla totiž mezi řadu 
dalších spisů, ale 24. ledna 1818 byla předána k opoznámkování českému zemskému 
výboru. Ten schválil všechny Römischovy argumenty mluvící pro nobilitaci a 
zdůraznil, že vždy plnil své závazky vůči státu, včetně fiskálních. A byl to právě 
zemský výbor, který rozvedl počet továrníkových zásluh o říši, které on sám ve své 
žádosti nezmínil. Především zdůraznil, že vybudováním školy v Malé Skále zvětšil 
dostupnost vzdělání pro děti z okolí. Nešlo přitom o levnou záležitost. Stavba a 
udržování budovy a výplaty učitele a katechety ho jen do doby podání žádosti vyšly na 
12 000 zlatých vídeňské měny. Dalším mimořádným skutkem bylo podle zemského 
výboru Römischovo chování během roku 1813, za které byl později vyznamenán 
stříbrným Čestným křížem. Když totiž roku 1813 francouzské a polské jednotky 
obsadily a plenily okolí Liberce, přijal, ubytoval a vydržoval ve svém zámku uprchlíky. 
Bez ohledu na možná nebezpečí pak podporoval jezdeckou divizi generála Adama 
Alberta hraběte Neipperga14 (1775 – 1829) při tažení proti Francouzům. Velkou 
zásluhou jiného druhu pak podle nejvyšších českých úředníků bylo i nákladné vybu-
dování cest přes panství Malá Skála, usnadňujících dopravu ze Smržovky do Jičína a 
Turnova.15  

Takto formulované dobrozdání putovalo v říjnu 1818 z Prahy opět do Spojené 
dvorské kanceláře ve Vídni. Trvalo však ještě rok, než bylo 18. listopadu 1819 
schváleno a předloženo k podpisu císaři. A zde, zřejmě bez patřičného přímluvce, který 
by memorandum položil navrch úředních spisů, zůstalo založeno déle než čtyři roky. 
Tehdy se zřejmě podařilo netrpělivému Römischovi, který už dlouhou dobu neměl o své 
suplice žádnou zprávu, najít si cestu k panovníkovi. Svědčil by o tom netypický přípis u 
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nejvyššího rozhodnutí ze 6. ledna 1823, jež císař František I. opatřil svojí parafou. 
Kromě obligátního „Ud ěluji velkostatkáři Zachariáši16 Römischovi a jeho manželským 
potomkům rakouské šlechtictví s povinností uhradit taxu“ se zde totiž nachází i 
mimořádně energicky podtržená věta „z nejvyššího rozhodnutí Jeho Veličenstva“.  

Události tak konečně nabraly rychlý spád. O pouhé čtyři dny později, 10. ledna 1823 
(neuvěřitelná rychlost ve srovnání s předchozími průtahy!), předala Spojená dvorská 
kancelář vyřízený spis českému guberniu. Celá záležitost byla ukončena v březnu 1823, 
kdy Römisch zaplatil povyšovací taxu, poplatek za čestný titul šlechtic (Edler von), o 
který žádal, a povinnou částku za zhotovení listiny.17 Během velmi krátké doby byla 
vyřízena i otázka Römischova znaku, který erbovní cenzor upravil do konečné podo-
by.18 Po splnění všech povinností došlo konečně ke zhotovení nobilitační listiny, která 
byla ve Spojené dvorské kanceláři opatřena datem nejvyššího rozhodnutí – 6. lednem 
1823.19 

Přestože udělení prostého šlechtictví neznamenalo Römischovo povýšení mezi 
stavovskou šlechtu20 a on sám zůstal na zvláštní hranici mezi měšťany a šlechtici (v 
jakési pozici „erbovního měšťana“ 19. století), byl na svůj nový stav patřičně hrdý. 
Svým erbem také nechal ozdobit většinu svých staveb, mimo jiné i nedávnou 
dokončený letohrádek (kapli) v Panteonu na zaniklém hradě Vranov.  

František Zachariáš šlechtic Römisch přežil svoji manželku a zemřel bezdětný roku 
1832. Byl pohřben pod kamenným pomníkem se sochou Víry na hřbitově na kraji 
Vranského lesa, který sám založil roku 1813. Žádný z jeho nástupců nedosáhl 
podobného věhlasu a to přesto, že mnozí dosáhli za svého života mimořádných 
úspěchů. První a poslední šlechtic Römisch odkázal své jmění bratrovi Janu Karlu 
Emanuelovi (1778 – 1853), který na rozdíl mezi šlechtickým titulem nikdy obdařen 
nebyl. Zemřel roku 1853 bez závěti21 a po létech sporů koupil maloskalské panství roku 
1866 teprve třiadvacetiletý Ludwig Oppenheimer (1843 – 1909) z Lipska.  

Oppenheimerové byli starou německou židovskou rodinou. Na počátku její slávy stál 
Ludwigův předek Süssmann Abraham Oppenheimer, privilegovaný žid a velkoobchod-
ník v durynském Mühlhausenu. 28. července 1787 jej císař Josef II. jmenoval dvorním 
faktorem, tedy obchodníkem pověřeným zajišťováním finančních záležitostí panov-
nického dvora. Ve funkci se zřejmě osvědčil, protože mu titul 19. září 1791 potvrdil i 
císař František II. Ludwigův otec John B. Oppenheimer žil v Saském království, kde 
v Lipsku vlastnil prosperující obchodní firmu. Nepřekvapí proto, že i jeho syn, jemuž 
dal jméno Ludwig John, vystudoval ekonomii. Rodina ale nezapomínala na své vazby 
k habsburskému domu a v době rakousko-pruského soupeření o rozhodující postavení 
v Německu stála rozhodně na straně Vídně. Sám Ludwig během války roku 1866 
v Lipsku zajišťoval ošetřování zraněných a nemocných rakouských vojáků a protože 
konflikt neskončil podle jeho představ, rozhodl se usadit v Rakousku.22 

Rodinné finance mu umožnily zakoupit maloskalský velkostatek a nedlouho nato, 
roku 1867, mu bylo uděleno rakouské občanství.23 Pravděpodobně jako odměnu za 
zásluhy prokázané říši během války roku 1866 byl ve velmi mladém věku,24 24. 
prosince 1867, císařem Františkem Josefem vyznamenán řádem Železné koruny III. 
třídy. Šlo o neobvyklou poctu, která vyznamenanému na základě řádových stanov 
umožňovala požádat o udělení rytířského titulu.25 Ten byl Oppenheimerovi udělen 25. 
července 1868, tedy v době, kdy mu ještě nebylo 25 let.26 Jeho společenský vzestup byl 
vůbec neobyčejně rychlý. Záhy se stal poslancem českého zemského sněmu i 
poslanecké sněmovny říšské rady a 9. října 1878 jej císař povýšil v uznání jeho 
neustálého vlasteneckého chování do stavu svobodných pánů.27 

Baron Oppenheimer Malou Skálu držel téměř čtyřicet let, ovšem na rozdíl od 
Römischů nezanechal zde žádné stopy. Zdá se, že zámek využíval jen jako příležitostné 
letní sídlo. Důležitá pro něj byla zřejmě jen držba velkostatku, která jej opravňovala 
volit a být volen ve velkostatkářské kurii. Roku 1902 velkostatek se zámkem prodal 
Wilhelmu Medingerovi (1878 – 1934) z Vídně.28 Podobně jako předchozí vlastník 
pocházel i on z podnikatelské rodiny. Byl mladším synem Johanna Medingera (1846 – 
1908), velkoprůmyslníka a spolumajitele pivovaru Bachofen und Medinger v Nussdorfu 
u Vídně. Johann byl za své hospodářské zásluhy vyznamenán rytířským křížem řádu 
Františka Josefa a podobně jako řada dalších podnikatelů získal roku 1903 i šlechtický 
titul.29 Jeho syn Wilhelm šlechtic Medinger byl doktorem filosofie a zemědělským inže-
nýrem. Velkostatek se zámkem mu nesloužily jen k reprezentace a zvýšení rodové 
prestiže, jak tomu u řady velkoprůmyslníků bylo, ale představoval fungující hospo-
dářský celek, na kterém jeho majitel praktikoval moderní poznatky v oblasti 
zemědělství.  

Po zániku monarchie roku 1918 se Medinger stal poslancem československého 
parlamentu a později byl zvolen senátorem. Patřil mezi mluvčí národnostních menšin, 
zejména sudetských Němců, a publikoval řadu politických a ekonomických úvah, 
z nichž k nejznámnějším patří Die Krise des Parlamentarismus a Grossgrundbesitz 
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Fideikommiss und Agrarreform, ve kterých polemizoval se správností poválečného 
vývoje.30 Zemřel roku 1934 a pohřben byl na maloskalském Lesním hřbitově. Po něm 
velkostatek a zámek zdědil jeho syn Wilhelm (*1907), který se na Malé Skále také 
narodil. Wilhelm mladší Medinger byl také posledním šlechtickým vlastníkem zdejšího 
zámku. Roku 1945 mu byl spolu se vším ostatním majetkem vyvlastněn na základě 
Benešových dekretů.  

 
 

 
 
Pantheon. (Foto Jan Županič.) 
 
 

 
 
Zámek Malá Skála. (Foto Jan Županič.) 
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Stříbrný civilní Čestný kříž. (Foto Jan Županič.) 
 
 

 
 
Erb Františka Zachariáše šlechtice Römische. (Kresba PhDr. Michal Fiala.) 
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Erb F. Z. šl. Römische na budově „kaple“ v Pantheonu. (Foto Jan Županič.) 
 
 
 

 
 
Náhrobek F. Z. šlechtice Römische na maloskalském Lesním hřbitově. (Foto Jan Županič.) 
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Erb svob. pánů Oppenheimerů. (Foto Jan Županič.) 
 

 
 
Erb šlechticů Medingerů. (Kresba PhDr. Michal Fiala.) 
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Náhrobek W. šlechtice Medingera na maloskalském Lesním hřbitově. (Foto Jan Županič.) 
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6  Cit. dle: tamtéž, s. 258. 
7  SEDLÁČEK, August: Hrady, zámky a tvrze 

Království českého. Díl X. Praha 1997, s. 326-
327. 

8  BÍLEK, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací 
v Čechách po roce 1918, s. 60. Dějiny rodu Des 
Fours podrobně viz PÁRIS, Jan: Hrubý Rohozec 
nad Jizerou. In: Památky archeologické a 
místopisné,. Díl II. Praha 1857, s. 249-256. 

9  V manželství se narodila dcera Marie provdaná 
Matrovská (†1814) a syn Josef (1772-1836), 
který po smrti svého děda Františka hraběte 
Walderode (†1797) zdědil roku 1798 waldero-
deovský rodový fideikomis, s císařským svole-
ním přijal matčino jméno a erb a stal se prvním 
hrabětem Des Fours-Walderode. Po vymření 
rohozecké linie Des Foursů roku 1831 se stal 
také majitelem zdejšího fideikomisu. 

10  F. A. HEBER, Böhmen Burgens, s. 258; J. 
PÁRIS, Hrubý Rohozec, s. 254. 

11  Byla zřízena i jeho zvláštní třída – velkokříž. 
Jeho jediný exemplář byl udělen Klemensi 
Lotharu knížeti Metternichovi. KOLÁČNÝ, 
Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monar-

chie. Praha 2006, s. 214-218 (seznam držitelů 
stříbrného Čestného kříže viz s. 216-218).  

12  Až do tereziánských reforem bylo placení tax 
při povýšení nezbytností a základním krokem, 
po kterém následovalo zlistinění příslušné 
nobilitace. Pokud povyšovací taxa uhrazena 
nebyla, k povýšení nedošlo. V květnu 1723 tak 
požádali o povýšení do českého starého 
panského stavu Václav Vratislav, Jan Kryštof a 
Jan Jiří Bořkové Dohalští z Dohalic. Prosba 
byla po jistých průtazích v říjnu 1725 schvá-
lena, ale povýšen byl 11. července 1726 jen 
Václav Vratislav, protože jeho příbuzní neměli 
prostředky na uhrazení taxy. Národní archiv, 
Česká dvorská kancelář, IV D 1, kart. 417 (Bo-
Boř). Počátkem odpouštění tax, které ve druhé 
polovině 19. století nabylo masových rozměrů, 
je nejvyšší rozhodnutí císařovny Marie Terezie 
z 12. ledna 1757, kterým panovnice umožnila o 
bezplatnou nobilitaci důstojníků po 30 letech 
služby a absolvovaném válečném tažení, čímž 
položila základy instituci systematizovaného 
šlechtictví. ŽUPANIČ, Jan, Nová šlechta 
Rakouského císařství, Praha 2006, s. 120 an.  

13  Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Ver-
waltungsarchiv, Adelsarchiv, Franz Zacharias 
Römisch, Adelstand (Edler von) 1823 – dále 
jen: AA, jméno a stav. 

14  Později se Neipperg stal milencem parmské 
vévodkyně a bývalé císařovny Francouzů Marie 
Luisy (1791-1847) a roku 1821 se s ní oženil. 
Jejich synem byl Vilém Albrecht (od 1864) 
kníže Montenuovo (1821-1895), otec Alfreda 
knížete Montenuovo (1854-1927), vlivného 
nejvyššího hofmistra císaře Františka Josefa I.  

15  Zpráva českého zemského výboru z 28. října 
1818 podepsaná Františkem hrabětem z Kolo-
wrat. In: AA, Franz Zacharias Römisch, Adel-
stand (Edler von) 1823. 

16  Zřejmě opomenutím vypadlo z memoranda 
Spojené dvorské kanceláře první Römischovo 
křestní jméno Franz. Tamtéž (i pro následující). 

17 Za vlády Františka I. taxa za udělení prostého 
šlechtictví činila v dědičných zemích 300 zl. a 
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dalších 100 zl. se připlácelo za čestný titul 
šlechtic (Edler von). Srov. KOMANOVITS, 
Renate: Der Wirschaftsadel unter Kaiser Franz 
II. (I.) in der Zeit von 1792-1815. Dissertation 
zur Erlangung des Doktorgrades an der Philo-
sophischen Fakultät der Universität Wien. Wien 
1974, s. 71. 

18  Listinou ze 6. 1. 1823 byl Františku Zachariáši 
Römischovi udělen následující erb: Dělený štít. 
Horní pole je devětkrát stříbrno-modře kosmo 
dělené, v dolním poli stoupá do zeleného vrchu 
zlatý, zpět hledící, kráčející lev. Na štítě stojí 
korunovaná turnajská přílba s modro-stříbrnými 
a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři 
paví pera – stříbrné, modré a zlaté. Römischem 
v lednu 1823 navržený erb byl mírně odlišný. 
Lev stoupající do vrchu byl v horním poli a 
spodní pole bylo devětkrát modro-stříbrně 
šikmo dělené. Největší problém ale předsta-
vovala přikrývadla, která byla jen modro-zlatá 
(přestože měl štít tři tinktury – nepočítáme-li 
barvu vrchu), absence helmovní koruny a 
klenot, kterým byla tři paví pera – stříbrné, 
černé a zlaté. AA, Franz Zacharias Römisch, 
Adelstand (Edler von) 1823. 

19  Pro tehdejší dobu to bylo typické. Odlišovat 
mezi nobilitací (vydáním nejvyššího rozhodnutí 
nebo nejvyššího listu) a vydáním listiny se 
začalo až před polovinou 19. století. J. ŽU-
PANIČ, Nová šlechta, s. 207 an.  

20  Inkolát a právo zasedat na zemském sněmu 
měly jen osoby s rytířským titulem.  

21  Pohřben byl také na Lesním hřbitově na Malé 
Skále. 

22  Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch 
des gesamten Adels jehuäidischen Ursprungs 
(dále jen: Semigotha). Weimar 1912, s. 189-
190. 

23 Viz zajímavé, německy psané curriculum vitae 
Ludwiga Oppenheimera přiložené k žádosti o 
udělení rytířského stavu, které česky potvrdil 
představený obce Sněhov Hendrich. AA, Lud-
wig Oppenheimer, Adelsakt 1868–1879. 

24  Ludwig John Oppenheimer se narodil 21. 8. 
1843 v Lipsku a zemřel 29. 11. 1909 ve Vídni. 
Semigotha 1912, s. 190. 

25  J. ŽUPANIČ, Nová šlechta, s. 123 an.  
26  Modro-zlatě čtvrcený štít. V první a čtvrtém 

poli je rostoucí korunovaný černý orel 
s červeným jazykem. Ve druhém poli se vidí 
zlaté tři snopy obilí (2:1), ve třetím tři zlaté 
kůly. Na štítě stojí dvě korunované turnajské 
přílby. Z pravé s černo-zlatými přikrývadly 
vyrůstá zlatý dvojocasý lev s červeným jazy-
kem, klenotem na levé s modro-zlatými přikrý-
vadly jsou dvě zlatá zavřená křídla, každé se 
šikmým modrým břevnem. Pod štítem je zlatá 
páska s černým heslem TREU UND BE-
HARRLICH. Po povýšení do stavu svobodných 
pánů nebyl erb změněn. Byla jen přidána 
baronská koruna a jako štítonoši přibyli dvě 
zpět hledící orlice přirozené barvy s červenými 
jazyky stojící na bronzové arabesce, na níž byla 
zavěšena páska s heslem. AA, Ludwig 
Oppenheimer, Adelsakt 1868-1879. 

27  Listina byla vydána 18. ledna 1879. AA, 
Ludwig Oppenheimer, Adelsakt 1868-1879. 

28  K rodu viz MAŠEK, Petr, Šlechtické rody 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory 
do současnosti, díl I., s. 624. 

29  Nobilitován byl 10. února 1903 a čestný titul 
šlechtic mu byl udělen listinou z 10. května 
1903. Zároveň s tím mu byl udělen erb, který 
byl narážkou na jeho německý původ, tak 
odkazoval na profesi pivovarníka a průmysl-
níka: Červený štít rozdělený zlatou špicí, ve 
které se vidí černé ozubené kolo. V horních 
polích je po jedné zlaté, kolmo postavené zlaté 
větvi se dvěma suky. Z vnější strany pravé 
větve vyrůstá větvička ořešáku s pěti listy a 
dvěma ořechy na vnitřní straně – vše zlaté. 
Z vnější strany levé větve vyrůstá větvička dubu 
se třemi listy a dvěma proti sobě rostoucími 
žaludy – vše zlaté. Na štítě stojí korunovaná 
turnajská přílba s červeno-zlatými přikrývadly. 
Klenotem je rostoucí černý kůň se zlatou hřívou 
a kopyty a červeným jazykem. AA, Johann 
Medinger (Edler von), Adelstand 1903.  

30  MEDINGER, Wilhelm: Die Krise Des Parla-
mentarismus. Wien 1929; týž: Grossgrundbesitz 
Fideikommiss und Agrarreform. Wien-Leipzig 
1919. 

 
 
 


