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1) s. 7: řádek č. 2 – změna z: Ta sice vycházela z tradice gotické minuskuly, ale její 

užívání se drželo v intencích regionálních a dílenských zvyklostí; na: Ta sice vycházela 

z tradice bastardních písem, ale její užívání se drželo v intencích regionálních 

a dílenských zvyklostí.  

2) s. 9: řádek č. 11 – doplnění: Teprve v 80. letech 20. století byl zdejší památkový fond 

zachycen týmem Emanuela Pocheho v Uměleckých památkách Čech. 

3) s. 10: poznámka č. 12 – doplnění: …; Opitz, J. – Hentschel, W., Nordwestböhmen 

in der Kunst von 1530–1680. Ausstellung in Brüx vom 28. August bis 14. September 

1932. 

4) s. 12: poznámka č. 24 – změna z: Honys, V. – Hrubý, P., Šlechtické sepulkrální památky 

Lounsko; …; na: Honys, V. – Hrubý, P., Šlechtické sepulkrální památky Lounska; … 

5) s. 17: řádek č. 16 – doplnění: Biblické citáty, ve znění Lutherovy Bible z roku 1545, 

byly upřesněny pomocí elektronického nástroje Internet, a to na adrese 

www.biblegateway.com, kam bylo nahlíženo v průběhu roku 2014. 

6) s. 24: řádek č. 27 – změna z: Nespokojenost Ústeckých vygradovala do té míry, že byl 

purkmistr, pravděpodobně v listopadu 1617 na náměstí zlynčováno a ubit;                

na: Nespokojenost Ústeckých vygradovala do té míry, že byl purkmistr, 

pravděpodobně v listopadu 1617 na náměstí zlynčován a ubit. 

7) s. 36: řádek č. 7 – změna z: Zpočátku šlo jen o hosty zámeckého pénů; na: Zpočátku 

šlo jen o hosty zámeckého pána. 

8) s. 42: poznámka č. 151 – doplnění: Petráň, J., Skladba pohusitské aristokracie 

v Čechách, s. 29, 41, 48. 

9) s. 52: popis obrázku – doplnění: Erb Kölblů z Geisingu na náhrobníku ženy provdané 

Glatzové z Althofu, roz. Kölblové z Geisingu (č. kat. 08). 

10) s. 55: popis obrázku – změna z: Erb rodu „von Salhausen“ na poprsnici řečniště 

kazatelny v kostele sv. Václava ve Valtířově (č. kat. 25); na: Erb rodu „von Salhausen“ 

na poprsnici řečniště kazatelny v kostele sv. Václava ve Valtířově (č. kat. 38). 

11) s. 56: poznámka č. 198 – doplnění: Opitz, J., Nordwestböhmen in der Kunst von 1530–

1680. Ausstellung in Brüx vom 28. August bis 14. September 1932. 

12) s. 59: poznámka č. 210 – změna z: Mackowsky, W., Giovanni Marie Nosseni und die 

Renaissance un Sachsen; …; na: Mackowsky, W., Giovanni Marie Nosseni und die 

Renaissance in Sachsen; ... 

http://www.biblegateway.com/


13) s. 78: poznámka č. 257 – změna z: Müller, R., Die Grustkapelle der Salhausen 

zu Bensen, s. 155–169; na: Müller, R., Die Gruftkapelle der Salhausen zu Bensen, 

s. 155–169. 

14) s. 83: řádek č. 3 – změna z: Dnes je dochován v presbytáři stojící hlavní oltář, z něhož 

byly sochy sv. Petra a sv. Pavla, skříň varhan s vročením 1606 a alabastrové reliéfy 

Pašijového cyklu z kazatelny z období kolem roku 1604, uložené ve sbírkách Muzea 

města Ústí nad Labem; na: Dnes je dochován v presbytáři stojící hlavní oltář, z něhož 

byly sochy sv. Petra a sv. Pavla, skříň varhan s vročením 1606 a alabastrové reliéfy 

Pašijového cyklu z kazatelny z období kolem roku 1604, uloženy ve sbírkách Muzea 

města Ústí nad Labem. 

15) s. 83: poznámka č. 272 – doplnění: …; Opitz, J. – Hentschel, W., Nordwestböhmen 

in der Kunst von 1530–1680. Ausstellung in Brüx vom 28. August bis 14. September 

1932, 22–23; … 

16) s. 84: řádek č. 12 – změna z: S ohledem na významnou pozici členů rodu u dvora 

a držení řady statků v regionu, zvláště pak nedalekých lén Krupky a Trmice, mohlo 

dojít ze strany Koldiců k obdarování kanovníků formou několika vesnic, mezi nimiž 

byly i Roudníky; na: S ohledem na významnou pozici členů rodu u dvora a držení řady 

statků v regionu, zvláště pak nedalekých lén Krupky a Trmic, mohlo dojít ze strany 

Koldiců k obdarování kanovníků formou několika vesnic, mezi nimiž byly i Roudníky. 

17) s. 86: poznámka č. 279 – doplnění: Opitz, J. – Hentschel, W., Nordwestböhmen in der 

Kunst von 1530–1680. Ausstellung in Brüx vom 28. August bis 14. September 1932, 

s. 5, 26–28. 

18) s. 89: poznámka č. 294 – doplnění: Opitz, J. - Hentschel, W., Nordwestböhmen in der 

Kunst von 1530–1680. Ausstellung in Brüx vom 28. August bis 14. September 1932, 

s. 9, 29. 

19) s. 89: poznámka č. 296 – změna z: Denkmalpflege. Die Salhausengrust in Schwaden, 

s. 138–141; na: Denkmalpflege. Die Salhausengruft in Schwaden, s. 138–141. 

20) s. 90: řádek č. 10 – doplnění: ….; z mladší doby znakové náhrobníky následných 

držitelů svádovského panství Hanse Christiana Ernsta Glicha z Miltitz († 1662) 

a mramorová deska Karla Glicha z Miltitz († 1669), která je zasazena v severní stěně 

presbytáře. 

21) s. 90: poznámka č. 298 – doplnění: Opitz, J. – Hentschel, W., Nordwestböhmen in der 

Kunst von 1530–1680. Ausstellung in Brüx vom 28. August bis 14. September 1932, 

s. 6; … 

22) s. 105: řádek č. 5 – změna z: Povětrnostní vlivy, hrubé mechanické zásahy člověka 

a stavební aktivity v objektech, včetně rušení hrobových míst a památek na zesnulé 

spojeného se změnou patronátních práv ke kostelu, přispěly k zániku řady 

náhrobníků; na: Povětrnostní vlivy, hrubé mechanické zásahy člověka a stavební 

aktivity v objektech, včetně rušení hrobových míst a památek na zesnulé spojené 

se změnou patronátních práv ke kostelu, přispěly k zániku řady náhrobníků. 



23) s. 114: řádek č. 23 – změna z: Tato paměť, memorium, byla jak individuálního 

charakteru, tak kolektivní, vztahující se na širší okruh osob navzájem spjatých 

společenskými nebo rodinnými vazbami; na: Tato paměť, memoria, byla jak 

individuálního charakteru, tak kolektivní, vztahující se na širší okruh osob navzájem 

spjatých společenskými nebo rodinnými vazbami. 

24) s. 139: odrážka č. 18 – změna z: Denkmalpflege. Die Salhausengrust in Schwaden, 

in: Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes, 6. Jahrg., Heft 3., 1926, 

s. 138-141; na: Denkmalpflege. Die Salhausengruft in Schwaden, in: Beiträge 

zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes, 6. Jahrg., Heft 3., 1926, s. 138-141. 

25) s. 142, odrážka č. 4 – změna z: Honys, Vít – Hrubý, Petr, Šlechtické sepulkrální 

památky Lounsko, Národní památkový ústav v Ústí nad Labem & Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2013; na: Honys, Vít – Hrubý, 

Petr, Šlechtické sepulkrální památky Lounska, Národní památkový ústav v Ústí nad 

Labem & Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 

2013. 

26) s. 147: odrážka č. 15 – změna z: Müller, Rudolf, Die Grustkapelle der Salhausen 

zu Bensen, Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 30 

Jhr., 1891 – 1892, s. 155-169; na: Müller, Rudolf, Die Gruftkapelle der Salhausen 

zu Bensen, Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 30 

Jhr., 1891 – 1892, s. 155-169. 

27) s. 148: odrážka č. 10 – doplnění: Opitz, Josef - Hentschel, Walter, Nordwestböhmen 

in der Kunst von 1530 – 1680. Ausstellung in Brüx vom 28. August bis 14. September 

1932, Heft Nr. 6/1932, Museumsverein Brüx. 

28) s. 149: odrážka č. 9 – doplnění: Petráň, Josef, Skladba pohusitské aristokracie 

v Čechách, in: Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1, 1976, s. 9-80. 

29) s. 156, z kapitoly Archivní prameny přeřazena díla Hossmann, Abraham, Genealogica 

oder adeliche Stamm-chronica dess hochberühmten Adelichen Römischen Geschlechts 

Heren von Salhausen, Dresden 1654 a Oettrich, Gottlob, Richtiges Verzeichniß derer 

Verstorbenen, nebst Ihren Monumenten, und Epitaphien, Welche in hiesiger Kirchen 

Zu St. Sophien ihre Ruhe gefunden, Wobey zugleich die Inscriptiones, so auch 

ausserhalb in denen Schwieb-Bögen zu lesen, mit angehänget worden, Dresden 1709, 

do kapitoly Literatura. 

30) s. 159: přepis nápisu, řádek č. 2 – změna z: [EHRNTVGENTSAME]; 

na: [EHRENTVGENTSAME]. 

31) s. 192: přepis nápisu – v celém textu změna v přepisu litery U do podoby V.  

 
 
 
 

 
 


