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1) s. 7, řádek č. 26 – změna z: Využila jsem fondy Dvorní šlechtická akta (Hofadelsakten); 

na: Využila jsem fondy Šlechtický archiv (Adelsarchiv) 

2) s. 11, řádek č. 11 – změna z: služebný Beckpersonál; na: služebný personál 

3) tamtéž, řádek č. 30 – změna z: takzvané ultimátum; na: ultimativní dopis 

4) s. 12, řádek č. 2 – změna z: nadporučík Joseph Latour von Thurmburg; na: podplukovník 

Joseph Latour von Thurmburg 

5) s. 13, řádek č. 4 – změna z: maďarské šlechty; na: uherské šlechty 

6) tamtéž, řádek č. 11 – změna z: Leopoldův řád; na: rytířský kříž Leopoldova řádu 

7) tamtéž, řádek č. 21 – změna z: Gödöllö; na: Gödöllő (stejně s. 18, pozn. 34) 

8) s. 18, řádek č. 13 – doplnění: vstoupil podle svědectví generála Georga Klapky do 

zednářské lóže (odkaz: Eugen LENNHOF – Oskar POSNER – Dieter A. BINDER, 

Internationalas Freimauerlexikon, München 2000, s. 1767) 

9) tamtéž, řádek č. 17 – změna z: s nejvyšším podkoním; na: s nejvyšším štolbou 

10) tamtéž, řádek č. 17 – změna z: nejvyšším pojezdným; na: vrchním pojezdným 

11) s. 50, řádek č. 15 – doplnění: „Officier de l’instruction publique“ (důstojník Řádu 

akademických palem) 

12) s. 79, řádek č. 2 – změna z: s maďarskými magnáty; na: s uherskými magnáty 

13) s. 109, řádek č. 23 – doplnění: přeložen do hodnosti manipulačního (účetního) 

šikovatele 

14) s. 118, řádek č. 15 – změna z: obdržel řád Františka Josefa; na: obdržel rytířský kříž 

řádu Františka Josefa 



15) s. 120, řádek č. 12 – změna z: Erbovní listinu ale panovník nepodepsal; na: Panovník 

již nestačil nobilitační listinu do své rezignace na vladařská práva podepsat 

16) tamtéž, řádek č. 13 – změna z: ani k ní nebyla připojena pečeť; na: ani nebyla otištěna 

pečeť  

17) tamtéž, řádek č. 16 – doplnění: Protože žadatelé museli jak za vyhotovení diplomu, tak za 

užívání titulu „Edler/Edle“ a zmíněného přídomku složit příslušnou taxu a diplom do zániku 

monarchie neobdrželi 

18) s. 130, řádek č. 8 – změna z: nositelem papežského rytířského kříže Řádu sv. Jiří; na: 

nositelem papežského řádu sv. Řehoře 


