
Keramika - praktické návody

POSTAV SI PEC
Potřebný materiál
•	 spraš (suchý sypký) popřípadě jíl (mokrý) – cca 3 m3

•	 písek – cca 1 m3

•	 sláma – jeden slisovaný kvádr
•	 ohebné proutí o průměru cca 1,5 – 2,5 cm – 40 kusů
•	 velké pravidelné kameny (mohou být i dlažební kostky – výška 10 cm)
•	 pevný provázek 
•	 plachta nebo pevný igelit 2x2m
•	 nářadí (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.
Šlapač začátečník zvládne jednu dávku kvalitní mazanice ušlapat za cca 45 minut. Zdatný 
šlapač dokáže tento čas zkrátit na polovinu.

Tipy a triky

•	 Při šlapaní doporučujeme poslouchat rychlou, nejlépe irskou skočnou, hudbu. Šlapání 
do rytmu tak půjde lépe „od nohy“.

•	 Spraš můžete sehnat v bývalých cihelnách. 
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Stavba dvoukomorové pece pro výpal keramiky

Konstrukce dvoukomorové pece je doložena 
z nálezů u obce Kramolín. Topeniště je v této peci 
odděleno od prostoru pro keramické výrobky, 
což zajišťuje bezpečnější výpal (nádoby se 
nemohou dostat do styku se dřevem a poškodit 
se). Stavba této pece je poměrně náročná, 
jelikož mimo vlastní klenby je třeba vytvořit i rošt. 

Odhadovaná doba stavby se pohybuje okolo 
2 až 3 dnů a doporučujeme stavět za slunného 
počasí. 

Šířka základů se řídí požadovanou velikostí pece. Pro začátek je vhodné zvolit průměr přibližně 
jeden metr. Vlastní pec má půdorys ve tvaru podkovy a terén před topeništěm je zarovnán 
do roviny. Základ stavby tvoří žulové kostky, které vyskládáme do podkovy (dle půdorysu). 
To zajistí dostatečnou tepelnou izolaci i ochranu topeniště. Přidáme řadu kostek i do středu 
podkovy tak, aby se topeniště rozdělilo na dvě stejné části – dvě komory. Kostky pak pečlivě 
začneme obalovat připravenou mazaninou. 

Dalším krokem je výroba roštu, který bude oddělovat topicí část od části pro keramické 
nádoby. Připravíme si rovné pruty a vytvoříme křížovou konstrukci roštu. Pevnost roštu zajistíme 
provázkem.  

Připravený rošt položíme na podkovu a opět ho celý obalíme připravenou mazaninou, tak 
jako při tvorbě kameninové základny. Je důležité, aby byl rošt obalen dostatečně, jinak hrozí 
nebezpečí, že dřevěnou konstrukci spálí žár dříve, než se vypálí samotný keramický rošt. Pokud 
by se tak stalo, rošt by se propadl a keramické výrobky by se otřesem mohly rozbít. 

Až budeme mít celou dřevěnou konstrukci obalenou, doporučujeme uhladit vzniklou plochu, 
jelikož bude sloužit jako podlaha pro komoru s výrobky. Hladká podlaha umožní snadnější 
manipulaci s výrobky uvnitř pece. 

Aby mohl žár z topicí části proudit do části 
vypalovací, je nezbytné vytvořit do roštu díry – 
průduchy. Průduchy se nejlépe tvoří násadou 
na nářadí, jelikož takto vzniklé otvory mají 
optimální velikost. 

Z ohebných prutů vytvoříme kostru klenby 
pece, jejíž výška je zhruba 1 metr. Základní 
pruty zapichujeme do stěn pece ve vzdále-
nosti 8-10 cm. Zapichování se musí provádět 
oparně a každý prut by měl být min. 10 cm 
ve stěně pece, aby nehrozilo jeho vyvalení 
v průběhu stavby. Pruty na jejich volných 
koncích svážeme dohromady a do vzniklé 
klece zapleteme pruty také horizontálně, 
aby byla kopule více zpevněná. Každý 
spoj svážeme pevným uzlem. Když máme 
konstrukci hotovou, můžeme ji začít opět 
oplácávat mazanicí. Stěna kopule by měla 
být po celém obvodu o stejné šíři (cca 10 cm). 
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V zadní části pece musíme počítat s místem pro dvířka, kterými budeme do pece vkládat 
keramické výrobky. Ideálně by měla dvířka začínat zhruba 5-10 cm nad podlahou vypalovací 
komory. Jejich výška a šířka záleží plně na vás a na velikosti nádob, které v peci hodláte 
vypalovat. Pro vytvoření dvířek můžete použít dva způsoby. Prvním z nich je klasické zastavění 
celé kopule a následné vyříznutí dvířek. Druhá možnost je vynechání otvoru pro dvířka již při 
stavbě kopule a jejich uplácání po dokončení prací na peci. 

Mazanici nanášíme po celém obvodu pece až k vrchní části konstrukce. Každá pec musí mít 
komín, aby měla ten správný tah. Komín vznikne v konstrukci pece sám a to tak, že se mazanicí 
nezakryje vrchní část pece (poslední věnec konstrukce o průměru max. 15 cm). 

A pec je hotová. Nyní stačí už jen 2 měsíce počkat, než řádně vyschne a může se začít 
vypalovat. Pokud je pec chráněna před deštěm (stříška, igelit), vlhkem (sláma) a sněhem měla 
by vydržet dva roky. Samozřejmě záleží na počtu provedených výpalů a  kvalitě stavby.

Tipy a triky

•	 Pec je dobré stavět ve svahu, čímž se ušetří velká část zadní a boční klenby. 

•	 Pec je třeba orientovat směrem proti větru a základy prokopat tak, aby k topeništi byl 
dobrý přívod vzduchu. 

•	 Při nanášení vrstev mazanice si dejte pozor na „spadávání stěn“. Pokud máte mazanici příliš 
řídkou, můžou se vám 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. 

•	 Na výpal je nejvhodnější lehké dřevo (jehličnany) – cca 2 m3

•	 Doba výpalu je záležitost na celý den – minimální doba topení v závislosti na druhu keramické 
hlíny je 12 hodin bez kolísání teploty, tedy s přípravou a roztopením cca 15 hodin. 
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