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Praktyka budowlana I:
Samodzielna budowa pieca piekarskiego
Manfred Rascher

W ostatnich czasach wiedza o dawnych formach pieca pie-
karskiego i technikach pieczenia spotykana jest coraz rzadziej.
Porównując rzymskie piece piekarskie z piecami naszego wieku
można jednak stwierdzić, że w ciągu minionego tysiąclecia
piece gliniane i murowane prawie się nie zmieniły.
Istotną różnicą jest na przykład to, że dawniej w gęsto zaludnio-
nych wsiach piece piekarskie budowano z dala od budynków
mieszkalnych ze względu na bardzo duże zagrożenie pożarowe.
Odległe umiejscowienie pieców miało tę wadę (zwłaszcza dla
gospodyń wiejskich), że wrażliwe ciasto na chleb trzeba było
przenosić także przy wietrze i brzydkiej pogodzie, co z pew-
nością było dość uciążliwe.
Poszukiwanie wygody szybko doprowadziło do powstania
piekarń, które oprócz centralnie umiejscowionego pieca miały
także przedsionek lub przynajmniej przestrzeń zadaszoną.
Na początku XVIII wieku wiele rozproszonych i coraz bardziej
niszczejących pieców prywatnych zaczęto zastępować piecami
gminnymi. Piec tego typu zrekonstruowano w 1983 roku
w Wendelstein (centralna Frankonia) i od tamtej pory jest on
intensywnie używany (por. il. 2.40 i 2.41).

TYPY PIECÓW PIEKARSKICH

Piec piekarski, to „świeckie urządzenie gospodarstwa domowego”, jak zwą go
między innymi historycy sztuki, na przestrzeni wieków miał różną budowę i spo-
soby działania, jednak komora wypiekowa zbliżona kształtem do bochenka chleba
właściwie się nie zmieniła.
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Ilustracja 2.3 przedstawia zasadnicze sposoby działania pieca na różnych eta-
pach jego rozwoju:
a) Pierwotna forma komory wypiekowej: piec jest napełniany i opróżniany przez

otwór (po prawej). Dym uchodzi tą samą drogą.
b) Dym uchodzi kanałem dymowym, który ma swój początek w tylnej części

komory wypiekowej, zaś jego wylot znajduje się nad otworem pieca. Kanał dy-
mowy umożliwia powstawanie w piecu równomiernego ciągu powietrza i tym
samym równomierne nagrzewanie komory wypiekowej.

c) Podobnie jak na rysunku b, jednak obecność komina zapewnia lepszy ciąg po-
wietrza i zapobiega zadymieniu przestrzeni przed piecem.

d) Kanał dymowy również zaczyna się w tylnej części komory wypiekowej, ale ucho-
dzi bezpośrednio do komina. W porównaniu z przykładem c to rozwiązanie ma
jedną wadę – kanał dymowy nie biegnie wzdłuż sklepienia komory pieca, dlate-
go nie ogrzewa jej dodatkowo z góry.

e) Komorę wypiekową naszkicowano jako mniejszą, co ma jedynie służyć porów-
nywalności. Piec posiada kanał dymowy uchodzący ponad komorą, w tym przy-
padku do przedsionka (4) zwieńczonego kominem. Rozwiązanie to wykorzy-
stano przy budowie większości gminnych pieców piekarskich.

f) Dwupoziomowy piec piekarski. Wnętrze pieca podzielono pośrodku na część
górną i dolną. Część dolna jest ogrzewana, przy czym dym przedostaje się wokół

2.3.
Typy pieców piekarskich.
1. Komora wypiekowa
2. Kanał dymowy
3. Komin
4. Przedsionek
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paleniska do górnej części komory wypiekowej (tzn. gazy grzewcze są kierowa-
ne wokół płyty, która dzieli poziomo komorę wypiekową) i wydostają się z jej
przedniego końca przez komin.

Równomierne nagrzanie rozległej ko-
mory wypiekowej w dużych piecach piekar-
skich stanowiło nie lada problem. Budow-
niczy zaopatrywali piec w kilka, zwykle pięć
kanałów dymowych umożliwiających
odprowadzanie dużych ilości gazów
(il. 2.4 i 2.5). Aby w kanałach bocznych
(1, 2, 4, 5) nie powstawał szybszy i lżejszy
ciąg powietrza, jak w kanale 3, a piec na-
grzewał się tak samo po bokach jak w tyl-
nej części, ich bieg sztucznie przedłużano
(wbudowując krzywizny). Dzięki temu ka-
nały te miały taką samą długość jak środ-
kowy kanał 3, co umożliwiało wytwarzanie
równomiernego ciągu powietrza.

Duże piece piekarskie wykorzystywano
nie tylko w piekarniach, ale także w woj-
sku. Umożliwiały wypiek nawet 500 chle-
bów jednocześnie; pozwalały też na kilka-
krotny wypiek po jednorazowym nagrzaniu
pieca.

W przypadku wszystkich wcześniej
wspomnianych pieców piekarskich, para
wodna uchodziła z pieczonego ciasta sto-
sunkowo szybko. Potem jednak, by spro-
stać rosnącym wymaganiom klientów i ofe-
rować smaczniejsze wypieki, trzeba było
utrzymać ją w piecu dłużej niż dotychczas.
Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu
prostej zmiany: komorę wypiekową zaczę-
to budować pochyle ku górze, co zapobie-
gało uchodzeniu pary (głębiej umiejsco-
wionym) otworem pieca. Oprócz tego po
nagrzaniu pieca i usunięciu żaru, kanał dymowy zamykano od zewnątrz blaszaną
zasuwką, dopasowanym kamieniem albo szybrem (il. 2.6), dzięki czemu na odcinku
między komorą wypiekową i kominem nie powstawały straty ciepła.

2.4. Duży piec piekarski
z pięcioma kanałami dymowymi.
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2.5. Jednakowa długość wszystkich kanałów
dymowych umożliwia powstawanie
równomiernego ciągu powietrza.
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SAMODZIELNA BUDOWA PIECA PIEKARSKIEGO

Piec piekarski budowany na własny użytek przeżywa obecnie renesans. Na
kolejnych stronach opisano, co należy wziąć pod uwagę przy samodzielniej budowie
pieca ogrodowego, jakie są rozwiązania i jakie przepisy należałoby uwzględnić.
Świadomie zrezygnowano z prezentacji konkretnego projektu budowlanego na rzecz
szerszego przeglądu możliwości.

2.6. Pochyła komora
wypiekowa z niżej

położonym otworem
zapewnia dłuższe

utrzymywanie pary wodnej
w piecu.

2.7. Piec piekarski pochodzący z Welzheimer Wald (Wirtembergia),
pierwotnie wybudowany w 1900 roku.

Obecnie znajduje się przed Niemieckim Muzeum Chleba.
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ZEZWOLENIE NA BUDOWĘ*

Jak się zapewne państwo spodziewali, przed rozpoczęciem budowy pieca piekar-
skiego w ogrodzie należy uzyskać przewidziane prawem pozwolenie. W przeciwień-
stwie do pieców domowych, piec ogrodowy – bez względu na rozmiary – traktuje się
jako budowlę. Wprawdzie obecnie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia
budowlanego są prostsze, a także w wielu przypadkach nie jest ono wymagane, jed-
nak w piecu piekarskim znajduje się palenisko, dlatego jego budowa wymaga w dal-
szym ciągu pozwolenia na budowę. Ponadto właściwy terytorialnie kominiarz musi
dokonać odbioru komina, tzn. zezwolić na jego użytkowanie.

W gruncie rzeczy z uzyskaniem pozwolenia nie ma żadnych problemów, zwłasz-
cza gdy budowę pieca zaplanuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego i poprawnie pod względem technicznym. Warto w tym miejscu zazna-
czyć, że władze budowlane zwrócą szczególną uwagę na przyszłą lokalizację pieca.
Dlaczego?

Przyjmijmy, że chcemy zbudować piec piekarski na działce o powierzchni
250 m2, na której znajduje się jeden z wewnętrznych domków w zabudowie szerego-
wej. Szerokość działki wynosi 6 m, podobnie jak działek sąsiadujących. Nawet jeśli
najbliżsi sąsiedzi wyrażą zgodę, by od czasu do czasu używać pieca piekarskiego
(który na początku dymi!), niekoniecznie przystaną na to także właściciele dalej
położonych działek. By już na początku wykluczyć sąsiedzkie spory, władze budow-
lane sprawdzają, czy planowana budowa pieca piekarskiego mieści się w ramach
przepisów dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Najważniejszą sprawą jest tu ochrona środowiska. Mniej lub żadnych proble-
mów nie będą mieli właściciele wolnostojących jedno- lub dwurodzinnych domów
usytuowanych na odpowiednio dużych działkach. Dzięki temu można wybrać opty-
malną lokalizację pieca i zachować wymagane odstępy.

Przed rozpoczęciem projektowania pieca warto dowiedzieć się w miejskim lub
powiatowym urzędzie budowlanym, czy na przewidzianym terenie jest ona dopusz-
czalna.

Najważniejsze przepisy budowlane:
– Budowla musi znajdować w odległości przynajmniej 3 m od każdej granicy działki

(w wyjątkowych sytuacjach uzyskuje się zgodę na 2,5 m).
– Komin musi sięgać co najmniej 50 cm ponad kalenicę (władze mogą nakazać

budowę wyższego komina).

*  Podane w poniższym rozdziale informacje dotyczą prawa niemieckiego. W przypadku in-
nych krajów mogą występować odrębne regulacje prawne – przyp. tłumacza.



44

Na ilustracji 2.8 przedstawiono podstawowe elementy rysunku budowlanego, który
należy przedłożyć w urzędzie budowlanym. Aby uzyskać zezwolenie, rysunek ten
powinien oczywiście zawierać szczegółowe wymiary zaplanowanej budowli.

Co jeszcze wziąć pod uwagę?

Umiejscowienie pieca na działce można wybrać dowolnie, ale wybór ten musi
spełniać wymogi ustawowe. Warto dokładnie to przemyśleć. Przede wszystkim
trzeba mieć na uwadze, by intensywnie wydzielający się przy rozpalaniu dym ucho-
dził do wyższych warstw powietrza, nie przeszkadzając sąsiadom ani właścicielowi
pieca.

To oznacza, że komin pieca powinien leżeć na linii swobodnego przepływu po-
wietrza, by uchodzące gazy spalinowe nie kierowały się na już istniejące budynki
takie jak dom mieszkalny czy garaż (il. 2.9).

2.8. W ten sposób albo podobnie powinien wyglądać rysunek dołączony do wniosku
o pozwolenie na budowę pieca. Na każdy szkic należy nanieść wymiary

(tutaj je pominięto, by zachować przejrzystość).

RZUT POZIOMY PRZEKRÓJ
PODŁUŻNY

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY

OD ZACHODU

OD WSCHODU OD PÓŁNOCY

BUDOWA PIECA PIEKARSKIEGO

WŁAŚCICIEL
BUDOWLI

SĄSIEDZI

PROJEKTANT

SKALA 1:20
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Dużą pomocą jest znajomość głównego
kierunku wiatru. Jeśli wiatr wieje głównie
z zachodu i przenosi spaliny kominowe na
wschód, najlepiej jest, gdy na tej linii nie
stoją żadne budynki.

Znajomość kierunku wiatru jest istotna
przy budowie pieca z jeszcze jednego po-
wodu. Mianowicie, otwór pieca powinien
znajdować się po stronie przeciwnej do
głównego kierunku wiatru, dzięki czemu
budowla będzie znacznie odporniejsza na
warunki atmosferyczne.

2.9. Lokalizację pieca trzeba dobrze przemyśleć, by jego użytkowanie
nie było uciążliwe dla sąsiadów, jak i samego właściciela.
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2.10. Piec piekarski z niewielkim
przedsionkiem (Środkowa Frankonia).
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FUNDAMENT

Zgodnie z uznanymi regułami
sztuki budowlanej piec należy
zbudować na fundamencie posa-
dowionym w gruncie nośnym na
głębokości poniżej strefy przema-
rzania. Zwykle wystarcza głębo-
kość około 80 cm*. Można na
przykład wykopać rów funda-
mentowy i wypełnić go betonem
ubijanym. Innym rozwiązaniem
jest wykonanie małego wykopu
pod budowę i wzniesienie w nim
murów fundamentu z cegieł be-
tonowych albo wapienno-krze-
mowych (il. 2.11).

Płyta betonowa leżąca na i po-
między murami fundamentu nie
powinna bezpośrednio stykać
się z gruntem. Najprostszym roz-
wiązaniem jest wyścielenie go
10–15-centymetrową warstwą

żwiru. Od dalszej budowy zależy, czy płyta fundamentu powinna zostać uzbrojona.
Jeśli piec ma opierać się tylko na obmurowaniu, a przestrzeń nad płytą pozostanie
wolna, zbrojenie nie jest konieczne. Jeśli jednak piec będzie stać na masywnym co-
kole, lepiej płytę fundamentu uzbroić ze względu na duże obciążenia. Pod wszystkie
mury, które będą budowane na fundamencie, należy podłożyć papą bitumiczną, by
powstrzymać wznoszącą się wilgoć. Papę nakładamy na cienką warstwę zaprawy
murarskiej, a następnie – znowu na podłożu z zaprawy – murujemy pierwszą war-
stwę cegieł.

Pozostaje kwestią gustu, czy zdecydujemy się na masywny piec posiadający jedy-
nie komorę i komin, czy też wybierzemy wieloczłonowy piec i posadowimy go na
cokole z łukowatym otworem. Jest jeszcze wiele innych możliwości!

Większość osób samodzielnie budujących piec piekarski nie chce stawiać budowli
wyłącznie użytkowej, lecz dba także o to, by jego wygląd był miły dla oka.

*  Podana wartość dotyczy obszaru Niemiec, w przypadku innych krajów należy dokonać ko-
rekty – przyp. tłumacza.
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2.11. Fundament można zbudować
z betonu ubijanego (rysunek górny) albo

wymurować z cegieł (rysunek dolny).


