Jindřichův Hradec (2. doplněné a opravené vydání)
(korektura a doplňky původního textu)
Str.15, 1.ř.shora …a roku 1868 ( místo „1850“)
Str.16 a 40 (celkem 3x)– oprava jména „Herman“ na Herrmann
Str. 20, 2.odst.,10.ř. … doplnění předložky: …ve vodách Vajgaru…
Str. 25, doplněk do závorky (tato nová trasa plně zprovozněna v roce 1833)
pokud by se nevešlo do současné grafické úpravy textu není to nutné
Str. 31, 2ř.shora místo „téměř“ více jak
Str. 33, 2.odst.ř. 9 místo „90.let“ 80.let
Str. 39, 2.odst. oprava slovosledu: …. objekty venkovského charakteru
nahrazovány od konce 15.století již……
Str. 62, 3. ř. zdola místo „V.Prchlík“ F. Prchlík
Str.74, 3.odst. 12.ř místo „ ve druhé polovině 70.let“ roku 1982
18.ř. místo „z konce 80.let“ z počátku 90.let
Str. 75, 2.odst. ,10.ř. doplnit do textu …detaily v areálu (čp. 86/II), zcela
zbytečně zbořený……
konec téhož odstavce- vynechat dosavadní text v závorce a nahradit jej
novým: ( v současné době volné prostranství s parkovištěm)
Str. 77, 6.ř. zdola – „Abychom jeho dosud zachované kulturní hodnoty mohly i
nadále“…… oprava pravopisné chyby: mohli
Opravy v popiskách:
1. Přehozeny popisky č. 3 a 4 (Nutno opravit i v Seznamu vyobrazení na str. 85)
2. Popiska u obr. č. 18 - název „Malými arkádami“ nahradit Velkými arkádami
(Nutno opravit i v Seznamu vyobrazení na str. 87)
3. Obrázek č. 24 - Legenda k obrázku č. 24 (nikoliv 22)
4. Přehozeny popisky u obr. č. 103, 104 a 105:
K obrázku č. 103 náleží popiska od obr. 105
K obr. č. 104 náleží popiska od obr.č. 103
K obr.č. 105 náleží popiska od obr. č. 104
( Takto je třeba upravit popisky i v Seznamu vyobrazení na str. 98)
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5. V popisce k obr. č. 146 nahradit závěr popisky: „ve druhé polovině 70. let
20.století“ v roce 1982
6. V popisce k obr. č. 148 nahradit „koncem 80.let“ počátkem 90.let
( To vše i v Sezamu obrazových příloh)
Pokud by bylo možné doplnit výběrovou bibliografii o nejdůležitější novější
literaturu, jednalo by se o 1 následující opravu a 1 nový titul:
Oprava: 5. titul, 1-29, 1989-2017
Nový titul: Běhalová Štěpánka- Fürbach František, Nezapomenutelné osobnosti
v historii města Jindřichův Hradec, České Budějovice 2015
Současně bych rád upravil podle nejnovějších výzkumů z roku 2017 pasáž na
str. 30, 2.odst. ,od ř. 8.:
…V první polovině 19. století to byli příslušníci početné stavitelské rodiny
Schafferů, zejména nejstarší Josef (1752- 1838) a jeho syn Johann (17921854?). Svými projekty ve stylu pozdního rokoka, klasicismu a empíru
výrazně poznamenali architektonickou tvář města 1. poloviny 19. století. Od
požáru v roce 1801 pracoval Josef především na rekonstrukcích řady
historických budov a jeho návrhy průčelí domů v centru i na předměstích
s bohatou štukovou dekorací, provedené v prvních dvou desetiletích
19.století (např. stará radnice, domy čp. 6,7, 164 a 179 /I na náměstí Míru aj.),
dodaly vzhledu města jeho osobitý, až dosud přetrvávající výtvarný charakter.
Josefův syn Johann je znám nejenom jako autor řady technických projektů,
ale především jako projektant stavby Střelnice z roku 1822 nebo úpravy domu
Na Váze (čp. 136/I) z roku 1849 a podle nejnovějších zjištění na podkladě
autentických dokumentů i jako hlavní projektant staveb pro tiskařskou rodinu
Landfrasovu – tiskárny a předměstské vily z let cca 1827-1839, jimiž se trvale
zapsal do dějin české empírové architektury.
Poznámka:
Případnou korekturu opraveného textu mohu provést i v nakladatelství.
V Praze 22.5. 2018

PhDr. Luděk Jirásko, CSc.

