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Dvacet let Klubu Augusta Sedlá ka
P ed dvaceti lety, p esn 11. ledna 1984, prob hla
v technickém kabinetu M š anské besedy v Plzni zakládací sch ze klubu, který, zaštít n jménem velkého historika eských hrad , zámk a tvrzí, si dal za úkol sdružovat badatele a zájemce o tento obor. Tehdejší Závodní
klub odbor plze ské Škodovky nám poskytl možnost
p sobit, byli jsme ale bedliv sledováni, byl nám omezen
po et len hranicí dvou set, p estože zájem o lenství
byl v tší, a tak dále. V jednáních o umožn ní vzniku
Klubu Augusta Sedlá ka (Klub) sehrála významnou
úlohu odborná garance, jíž Klubu poskytl v osob dr.
Tomáše Durdíka Archeologický ústav SAV pod vedením doc. Miloslava Richtera. Zejména jí se tehdy poda ilo p esv d it váhající p edstavitele odborového za ízení.
V podmínkách státu ovládaného komunisty šlo
Klubu tehdy p edevším o vytvo ení prostoru k publikování prací badatel , kte í nebyli za azeni v oficiálních
strukturách a nem li tak možnost uplatnit své výsledky.
Da ilo se to na stránkách Ro enky Klubu Augusta Sedlá ka, tehdy jediné periodické publikace o feudálních
sídlech, která v zemi vycházela, pozd ji ve sborníku
Castellologica bohemica, na n mž se Klub podílel
s Archeologickým ústavem akademie v d a dalšími
partnery.
P evrat v roce 1989 znamenal i pro Klub uvoln ní
a možnost rozvoje. P ijali jsme strukturu ady voln
spojených pobo ek a ustavili se jako spolek podle nového zákona. Klub má od té doby po republice více než t i
sta len , p i emž v plze ské ásti se z nich organizuje
kolem dvou set. Od po átku 90. let vydáváme odborný
asopis Hláska, jehož existenci si nelze p edstavit bez
úsilí redaktora Petra Rožmberského.
V podmínkách, kdy v zemi dlouhodob chyb la
platforma pro pracovní setkávání co nejširšího souboru
badatel
a zájemc
o historické stavby, Klub,
v po átcích inspirován myšlenkou p edsedy dr. Josefa
Milera, na sebe vzal po ádání pracovní odborné konference D jiny staveb, která se v roce 2004 do kala již
svého pátého ro níku. Za bezchybný chod vd í konference kolektivu, který se shromaž uje kolem jejího
tajemníka Ing. Petra Mikoty, jenž také za obtížných
podmínek nevšedním nasazením pomáhá na sv t konferen nímu sborníku.
Klubu, ani ady jeho úsp šných aktivit, by nebylo
bez zakladatelské osobnosti dlouholetého p edsedy dr.
Josefa Milera. Jeho p ed asné úmrtí v roce 1999, když
p edtím Klub ztratil jinou výraznou postavu, Ing. arch.
Vladimíra Švábka - Maxe, je pro nás t žkou újmou.
Dob e zapo até dílo ale p ináší zdravé ovoce i po jejich
odchodu na v nost.
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Klub Augusta Sedlá ka do zna né míry souzní
s vlnou tíhnutí ke druhu romantiky, jež u nás sílí
v posledních desetiletích a která se obrací k feudálním
sídl m, a mezi nimi zejména hrad m. Ze stru ného
vý tu, jímž nelze zachytit zdaleka všechnu spolkovou
innost, však je rovn ž z ejmé, že Klub vystihl sm ování a pot eby daného oboru a v n kterých d ležitých momentech se postavil do ela vývoje. Skupina mladých
badatel , kte í vyrostli na p d Klubu, a noví nadaní
mladí lidé, kte í do n j nadále p icházejí, jsou naší nad jí
do budoucna.
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