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Editorial
This issue of Archeologické rozhledy is devoted to the study of early ironworking and
brings you some of many papers presented at the highly successful international conference
Iron in Archaeology: Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond which
was held in Prague in 2017 and was organized in honour of Professor Radomír Pleiner.
The date of the conference was not chosen at random, but because 2017 was the 50th anni
versary year of the Comité Pour la Sidérurgie Ancienne (CPSA). Founded by Radomír
Pleiner in 1966 and active since 1967, the CPSA represents the oldest and one of the most
important platforms for bringing together specialists in research on early ironworking.
The greatest credit for this goes to Pleiner who was the secretary of the CPSA for nearly
40 years. During this time he was also the editor of the CPSA Communications, published
twice yearly in Archeologické rozhledy until 2002. The Communications, totalling 67 issues,
contain reports on conferences, excavations, scientific work and other research, and, above
all, abstracts of publications. Thus, in the pre-internet era, the Communications were a cru
cial source of information in the field of the archaeometallugy of iron. The CPSA was also
involved in twenty-one conferences which were organised under its auspices. The first such
conference was held at Schaffhausen in 1970 and the last one at Uppsala in 2001. In 2002,
a flood badly affected the Institute of Archaeology in Prague and completely destroyed the
CPSA archive kept in Pleiner’s basement office. This resulted in the activity of the CPSA
being interrupted for some time. Pleiner continued to hold the post of secretary until 2004,
when Janet Lang became the new secretary. Despite her enormous effort the CPSA activity
declined, mainly because of the changes in the method of retrieving information due to
the development of the internet. In 2015, the CPSA was revived in a new format through
the pages of Academia.edu (https://independent.academia.edu/CPSA) which serve both as
an archive of CPSA activity and publications and as a single location where scholars of ear
ly ironworking and their papers can be found. The CPSA also aims to revive the tradition
of scientific conferences focussed on the issue of early ironworking, starting with the 2017
Prague conference, which was held 30 years after Pleiner himself organized the CPSA
conference at Liblice near Prague. The next conference will be in Fribourg in 2021, organ
ised by Vincent Serneels, who is now the President of the CPSA.
Although the papers published in this issue represent only a small sample of the con
tributions to the Prague conference, they provide new information for improving our know
ledge both of the history of early ironworking and of the developments in its study and
they bring a new impetus for further scientific discussion. We sincerely hope that you will
find these articles interesting and useful, and we should like to thank all the authors who
prepared their papers for this issue, as well as all the anonymous peer-reviewers whose
work contributed to its realisation.
Jiří Hošek and Peter Crew
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Tento svazek Archeologických rozhledů je věnován studiu dávné výroby a zpracování že
leza. Přináší výběr z mnoha příspěvků prezentovaných na mezinárodní konferenci IRON
IN ARCHAEOLOGY: BLOOMERY SMELTERS AND BLACKSMITHS IN EUROPE
AND BEYOND, která proběhla v Praze roku 2017 k poctě profesora Radomíra Pleinera.
Datum uspořádání konference nebylo zvoleno náhodně: na rok 2017 připadlo padesáti
leté výročí Comité Pour la Sidérurgie Ancienne (CPSA). Tento komitét, založený Rado
mírem Pleinerem roku 1966 a aktivní od roku 1967, představuje nejstarší a zároveň jednu
z nejvýznamnějších platforem sdružujících specialisty na výzkum dávného železářství.
Největší zásluhu na tom má samotný Pleiner, který byl sekretářem CPSA téměř čtyřicet let.
Během té doby byl rovněž editorem CPSA Communications, publikovaných dvakrát ročně
v Archeologických rozhledech až do roku 2002. Communications, celkově čítající 67 vy
dání, obsahují zprávy o konferencích, archeologických výzkumech, vědecké práci i dalším
bádání, a především abstrakty publikací. Ve své době tak Communications představovaly
na poli archeometalurgie železa zcela zásadní zdroj informací. CPSA je rovněž spjato
s 21 konferencemi, které byly organizovány pod jeho záštitou. První proběhla roku 1970
v Schaffhausenu, poslední pak v roce 2001 v Uppsale. V roce 2002 byl Archeologický ústav
v Praze těžce zasažen povodní, která zcela zničila archiv CPSA nacházející se v Pleinerově
pracovně. To zapříčinilo dočasné přerušení aktivit CPSA. Pleiner setrval na postu sekre
táře do roku 2004, kdy ho vystřídala Janet Lang. Navzdory jejímu enormnímu úsilí akti
vity CPSA postupně ustaly, a to zejména v souvislosti se změnami v metodách získávání
informací, jež souvisely s rozvojem internetu. Činnost CPSA byla obnovena v roce 2015
přes webové stránky Academia.edu (https://independent.academia.edu/CPSA), které slou
ží jako archiv jejích aktivit a publikací, i jako místo, kde lze dohledat badatele pracující
na poli dávného železářství a jejich práce. CPSA rovněž usiluje o obnovení tradice vědec
kých konferencí zaměřených na problematiku dávného železářství, a to počínaje pražskou
konferencí, jež proběhla třicet let poté, co sám Pleiner zorganizoval obdobnou konferenci
v Liblici u Prahy. Další konference bude uspořádána ve Fribourgu roku 2021 Vincentem
Sernleelsem, současným prezidentem CPSA.
Články z tohoto svazku AR představují zdroj nových informací prohlubujících znalosti
dějin dávného železářství i vývoje jeho studia a přinášejí nové podněty v odborné diskusi.
Závěrem bychom rádi poděkovali jak autorům, tak recenzentům, jejichž práce přispěla
k realizaci tohoto svazku.
Jiří Hošek a Peter Crew

