Semenec, o.p.s.
Semenec 846
375 01 Týn nad Vltavou
mobil: 604 626 894, email: semenec.ops@gmail.com, www.muzeumsemenec.cz

Stavba funkčních replik hliněných pecí na pečení chleba a tavení bronzu.
Anotace obsahu workshopu:
Cílem dílny je osvojit si zpracování přírodních materiálů a technologii budování hliněných staveb
na základě poznatků z archeologických výzkumů. Účastníci semináře se naučí zpracovat surovou
cihlářskou hlínu, upravit ji pro použití při stavbě objektů namáhaných vysokým žárem. Skrze
prožitek získají představu o časové a fyzické náročnosti každodenních činností v období raných
dějin. V průběhu stavby se formou krátkých přednášek a diskuzí naučí postavené objekty
provozovat, udržovat a opravovat je.
Jedná se o 5 denní workshop, v němž se prolíná teorie s praxí, celková časová dotace 40x 45 min.
Termín konání: 1. – 5. 7. 2019
Začátek 1. 7. v 10:00, účastníci mohou přijet už den předem 31. 6., pokud se chtějí ubytovat
přímo na Semenci ve vlastním stanu.
1. den – teoretický úvod - historický exkurz a seznámení se s technickými plány pecí, popis
stavby.
Praktická část: přípravné práce – výroba mobilního dřevěného přístřešku na pece.
Příprava terénu, kresba půdorysu, navážka materiálu, kopání jámy na zpracování hlíny –
jílu.
2. den – výklad o životě v neolitické vesnici. Kde a kdo provozoval starověké pece na chleba,
kdo tavil a odléval bronz.
Praktická část: zpracování jílu nohama (šlapání) v jámě – jeho zpracování. Míchání a
bouchání hlíny, příprava trávy.
3. den – zpracování hlíny pokračuje. Výroba cihliček a stavba základu. Účastníci se naučí
vázat cihličky k sobě tak, aby hlína úplně slinula.
4. den – pokračování ve stavbě, vysypávání těla pece pískem, aby se stěny nesesunuly. Tělo
pecí se zvenku zbouchává dřevěným kopytem, příp. se ořezává do žádaného tvaru.
Příprava dokončovacích prací - modelování dvířek a komínu.
5. den – dokončení, vyřezání otvorů – komín, dvířka. Doba, kdy dojde k vyřezání a vyjmutí
písku, závisí na schnutí hlíny. Schnutí stavby se reguluje zakrýváním nebo odkrýváním.

V závislosti na průběhu prací budou do programu zařazeny doplňující aktivity: komentovaná
prohlídka muzea, koupání v řece Lužnici nebo Vltavě, vycházka na lesní stezku Semenec (cca 5
km) a k soutoku Lužnice s Vltavou (1 km), vyhlídková plavba lodí po Vltavě (platba

samostatně), muzikofiletické a rytmické večery u ohně, modelování keramických objektů,
pálení dřevěného uhlí na tavení bronzu.
Poznámka:
Po dokončení staveb následuje fáze velmi pomalého vysychání, která trvá i měsíc. Nesmí schout
rychle – došlo by k popraskání. Po cca měsíci se pece velmi pomalu vypálí. Poté už proběhne
první pečení chleba, na kterém se účastníci kurzu mohou podílet. (termín bude upřesněn)
Lektor:
Filip Šrámek, archeolog
Kurzovné:
4000 Kč zahrnuje účast na semináři s lektorem a doplňující aktivity, stravu na celý týden a
možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu muzea.
Přihlášky a organizace:
Zájemci se registrují do 15. 6. 2019 na e-mailu: semenec.ops@gmail.com
Organizace a informace: Barbora Šímová, Semenec, o.p.s., tel.: 604 626 894

Workshop byl podpořen Jihočeským krajem v rámci Krajské sítě environmentálních středisek Krasec, z. s.
Workshop je součástí projektu Vltavotýnský oranžový rok, který je podpořený Jadernou elektrárnou Temelín a
Městem Týn nad Vltavou.

