
Obživa - praktické návody

Stavba pece na chleba
Potřebný materiál: 
•	 spraš (suchý sypký) popřípadě jíl (mokrý) - cca 1 m3

•	 písek – cca 1 kolečko
•	 sláma – jeden pytel
•	 plachta nebo pevný igelit 2x2m
•	 na práci i úklid (lopata, rýč, sekera, hrabičky)

Výroba mazanice na stavbu pece

 Mazanice se vyrábí v průběhu stavby. Jedině tak docílíte kvalitního nepřesušeného stavebního 
materiálu. Ideálně se výroby mazanice účastní 3 osoby – dva šlapači a jeden přihazovač. 
Šlapači pracují na boso (na případnou obuv by se hlína balila a nebylo by docíleno dokonalého 
prohnětení a spojení všech surovin.) 

Na začátku práce je nutné vykopat jámu na šlapání o průměru cca 1,5 m a hloubce 30 cm. 
Zkontrolujte, zda na dně nejsou výmoly či ostré kameny (zabráníte zranění). Pro ulehčení práce 
vystelte díru plachtou nebo igelitem, mazanice se bude lépe vyndávat. 

Do jámy přidejte materiál v poměru 2 lopaty jílu na 1 lopatu písku a přiměřené množství vody. 
Začněte šlapat nohama a všechny suroviny tak pečlivě smíchejte (stejné jako hnětení těsta, 
jen místo rukou používáme nohy). Správná konzistence prošlapané směsi se dá přirovnat 
modelíně. Maximální množství směsi je odhadnuto na polovinu jámy, poté dochází ke špatnému 
prošlapání a nejsou dokonale rozmělněny hrudky. 

Jakmile je směs prošlapána, posype se slámou, které slouží ve směsi jako pojivo. Následuje 
důkladné všlapání slámy do vyrobené mazanice, aby nebyla jen zvenčí, ale především uvnitř.
Do tohoto typu pece se sláma jako pojivo přidává jen ve velmi malém množství!

Šlapač začátečník zvládne jednu dávku kvalitní mazanice ušlapat za cca 45 minut. Profi šlapač 
dokáže tento čas zkrátit na polovinu.
 
Stavba pece

Půdorys pece na chleba je kruhový a jeho velikost se odvíjí od požadavků stavitele 
(doporučujeme max. 1metr). Základní vrstvu tvoří podlaha pece, jejíž výška je min 10 cm. Je 
tomu tak proto, aby nedocházelo k úniku tepla do země. 
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Stavba pokračuje vystavěním kopule (tvar podobný želvímu krunýři). Jelikož se stavba chlebové 
pece provádí bez vnitřní konstrukce, je nutné stavět velmi opatrně, aby se stěny nepropadly. 
Pokud máte mazanici příliš řídkou, můžou se také stěny vyvalovat do stran. V takovém případě 
je dobré práci přerušit a počkat než postavená část stěny seschne a při šlapání mazanice 
docílit tužšího těsta.

Komín pece by měl být umístěn v zadní části pece (ne přesně ve středu kruhové základny). 
A stejně jako u pece na keramiku se jedná jen o nevyplněnou díru. 

Dvířka se v tomto případě vždy vyřezávají až po dokončení pece a jejím částečném seschnutí, 
aby se zabránilo případnému spadnutí naddveřní klenby. Nezapomeňte, že podlaha je o 10 cm 
výše než zem!

Celková výška pece je okolo půl metru. První pečení je možné již týden po stavbě.

 


