
1

    CASTELLOLOGICA BOHEMICA, PLZEŇ 2023  20 str. 1–3

Slovo úvodem

Vážení přátelé,
stejně jako my jistě pozorujete, že Castellologica bohemica posledních pár let již nedo-
sahuje úrovně, kterou se honosila za časů našeho vzácného přítele, učitele a kolegy Tomáše 
Durdíka. Hledáme-li důvody, proč se tak děje, najdeme jich hned několik. Za prvé je to tlak na 
publikování v nejprestižnějších impaktovaných periodikách, tj. na „sbírání“ vědeckých bodů, 
na jejichž základě jsou pak badatelé nesmyslně hodnoceni. Za druhé klesající publikač-
ní činnost nás kastellologů, kterým ve víru práce a jiných povinností mnoho času na psaní 
nezbývá. A  v  neposlední řadě, a  to je podle nás důvod nejdůležitější, nám chybí osobnost 
Tomášova formátu. Každý si jistě s láskou vzpomene, jak nás Tom osobně nabádal, abychom 
něco napsali do CB, a každý dobře ví, že to nebylo možné odmítnout. Předně taková žádost 
byla poctou a hlavně „obrovi“ se ne neříká.

Dnes je vše jinak. Psát do CB již není ctí a radostí, a navíc tato činnost nepřináší ani ký-
žené body, kterými disponují lépe hodnocená periodika. Nechceme-li však časopis nechat 
upadnout a  nadobro ztratit, pak je potřeba současný stav změnit. Ohlédneme-li se zpět za 
posledním desetiletím, spatříme vytrvalou snahu držet časopis při životě a přinášet kvalitní 
články. A  nejen to. K  časopisu se zásluhou Josefa Hložka přidružila i  pravidelně pořádaná 
křivoklátská konference, která je jediným tuzemským setkáním nadšených „hradařů“. I přes 
všechnu snahu snahu redakce však časopis narážel na mnohé problémy.

Západočeská univerzita se jako vydavatel časopisu rozhodla, že je nejvyšší čas neblahý stav 
změnit. Podrobné informace o všech novinkách a změnách najdete na nově vytvořených 
internetových stránkách časopisu – cb.zcu.cz. Zde jen ve zkratce přiblížíme to nejpodstatnější. 
Za nejdůležitější bod považujeme urychlení snah o převedení CB mezi impaktované časopisy. 
S tím souvisí mnoho změn a povinností, hlavně ale tímto krokem časopis zatraktivníme 
pro badatele, kteří jsou hodnoceni na základě publikačních výsledků v tomto druhu periodik. 
Od předchozí změny se odvíjí proměna formátu. Časopis bude primárně vycházet v elektro-
nické podobě dvakrát ročně. Články tak budou publikovány daleko rychleji, než by tomu bylo 
u tištěné verze. A ani na ni nezapomeneme – v klasické, tištěné podobě bude CB k dispozici 
vždy v následujícím roce jako jeden svazek o dvou číslech. Jsme součástí sjednocující se Ev-
ropy, a  tudíž je i v našem zájmu jednak prezentovat výsledky výzkumu v zahraničí, jednak 
umožnit zahraničním badatelům publikovat u nás. Nechceme však, aby se z časopisu, který 
má silnou čtenářskou základnu mezi laiky, stalo periodikum výhradně cizojazyčné. Součástí 
všech česky psaných článků budou anglická resumé, články zahraniční pak budou opatřeny 
resumé v českém jazyce. 
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S  výše popsanými změnami souvisí i  změna nejdůležitější, změna, která je pro nás lidsky 
nejtěžší. Redakční rada pro nás vždy byla vzácnou možností potkat se s kolegy a přáteli, které 
máme rádi a kterých si vážíme. Bohužel rozsáhlé změny vedou i ke změnám v personálním 
složení, které musí odrážet snahy o středoevropskou působnost periodika a interdisciplina-
ritu. Toto oživení bude poměrně náročné a bude vyžadovat velké nasazení od členů redakční 
rady. Kromě hlavního redaktora a výkonného redaktora se mění i osazenstvo redakční rady. 
Práce dosavadních členů si však velmi vážíme a nechceme o jejich přátelství a spolupráci při-
jít. Proto vzniká podobně jako tomu je u západoevropských časopisů, redakční kruh, který 
se stává odborným garantem časopisu, zárukou, že nesejdeme z cesty. Právě v  jeho řadách 
vítáme některé z původních členů redakční rady.

Závěrem bychom chtěli poděkovat nejen věrným i chvilkovým čtenářům, ale hlavně všem 
těm dobrým lidem, přátelům a kolegům, kteří v minulosti s nadšením a osobním nasazením 
pomáhali časopisu na jeho každoroční nelehké cestě k tištěné podobě. Velmi si toho vážíme 
a je pro nás ctí, že na jejich snahy můžeme navázat a že společně s nimi budeme moci v tomto 
nelehkém úkolu pokračovat. Zachovejte prosím nám i časopisu svoji přízeň.

Mgr. Milan Sýkora
Šéfredaktor časopisu Castellologica bohemica

*** 

Dear friends,
Just like us, you’ve surely noticed that in the last few years Castellologica bohemica has 
ceased to be at the level it once boasted in the times of our dear friend, teacher and colleague 
Tomáš Durdík. We find several reasons for this. First is the pressure on publishing in the 
most prestigious high-impact periodicals, i.e. “collecting” academic points used to senselessly 
evaluate scholars. Second is the decreasing publication activity of us castellologists, who are 
left with little time to write in the whirlwind of work and other responsibilities. Finally – and 
in our minds most importantly – we’re missing an individuality of Tomáš’ caliber. Everyone 
will certainly fondly recall Tom’s urging us to write something for CB, and everyone knows 
it was impossible to refuse. Such a request was primarily an honor, and a “giant” isn’t someone 
you say “no” to. 

Today things are different. Writing for CB is no longer an honor or a joy, and additionally 
this activity no longer provides the desired points that the more highly valued periodicals 
possess. However, if we don’t want the journal to fade and disappear forever, it will be nec-
essary to change the present situation. If we look back on the last decade, we see a persistent 
effort to keep the journal alive and provide high-quality papers – and more. Thanks to Josef 
Hložek, the journal came to include the regularly held Křivoklát Conference, which is the 
only Czech gathering of enthusiastic castellologists. Despite all efforts of the editorial staff, 
however, the journal has still faced many problems. 

As the publisher of the journal, the University of West Bohemia has decided it is high time 
to change this unfavorable situation. Detailed information on all news and changes can be 
found on the journal’s newly created website – cb.zcu.cz. Here we will only briefly outline the 
most essential information. We feel the most important point is to speed up the transfer of 
CB among high-impact journals. This is linked with many changes and responsibilities, but 
primarily this step will help make the journal attractive for scholars who are evaluated based 
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upon publication results in these types of periodicals. The transformation of format stems 
from the previous change. The journal will primarily be published in electronic form twice 
per year. Papers will be published much more quickly than was the case with the printed 
version. However, we haven’t given up on print – CB will always be available in classic printed 
form in the following year as one volume containing two issues. We are part of a  uniting 
Europe, and therefore it is in our interest both to present the results of our research abroad 
and allow foreign researchers to publish in the Czech Republic. However, we do not want 
for the journal – which has a strong readership base within the general public – to become 
an exclusively foreign-language periodical. All Czech-language papers will include English 
summaries; foreign articles will in turn include summaries in the Czech language. 

These changes described above are linked to the most important change, one that is 
the most difficult for us from a human perspective. The editorial board has always been 
a  rare opportunity for us to meet with colleagues and friends whom we love and respect. 
Unfortunately, the extensive changes will also lead to changes in staffing, which must reflect 
interdisciplinarity and the efforts towards Central European activity. This revival will be rel-
atively difficult and require great commitment on the part of the editorial board’s members. 
In addition to the editor in chief and executive editor, the makeup of the editorial board will 
also be changing. Similarly to Western European journals, this is why the editorial circle is 
being created, as it will become the scientific guarantor of the journal and a safeguard that will 
prevent us from losing our way. In its ranks, we will also be welcoming some of the original 
members of the editorial board. 

In conclusion, we would like to thank both our faithful and only occasional readers, but 
also primarily the good people, friends and colleagues who, with their enthusiasm and per-
sonal commitment, helped the journal on its arduous yearly journey to printed form. We 
highly appreciate this, and it is an honor to be able to build upon their efforts and continue 
on in this challenging task. We would therefore like to ask that you keep us and the journal 
in your favor into the future. 

Mgr. Milan Sýkora
Editor in Chief of the Castellologica bohemica Journal
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