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Ohniště

Pro ohniště se rozhodneme tehdy, není-li naší doménou gurmánství, nýbrž požitek
z plápolajícího ohně. Samozřejmě i ohniště lze upravit tak, že není vyloučena příprava
pokrmů,
například
zabudováním
stojanu
s
roštem.
Nejjednodušším místem pro založení ohniště je travnatá plocha a následné vydláždění
menšího či většího okolí. Samozřejmě lze zvolit i postup opačný, ale to je již případ situace,
když
si
dopředu
dobře
nepromyslíme,
co
od
zahrady
očekáváme.
Ohniště bývají zpravidla kruhová, ale výjimkou nejsou ani čtvercová či víceúhelníková.
Všechny typy ohnišť vyžadují stejný základ - jámu hlubokou asi 40 cm. U čistě přírodního
typu osadíme strany ohniště kameny a dno ponecháme prostě půdní, nebo jej osadíme
plochými kameny. Na přírodní typ ohniště nenavazuje zpravidla žádné dláždění, maximálně
jedna nebo dvě řady z přírodních "šlapáků". K přírodnímu ohništi s rozmyslem volíme
vhodný typ zahradního nábytku. Měl by být velmi prostý, zhotovený z minimálně
opracovaného dřeva. Známé půlkulaté lavice či sedáky z větších špalků se do takového
přírodního
kouta
budou
hodit.
Méně přírodní typ ohniště může být osazen jiným materiálem, než jsou přírodní kameny.
Nejlépe je využít stejného materiálu, který pak budeme používat (nebo jsme již použili)
na dlažbu v okolí domu. Nezapomeňme však, že jinde vhodná a působivá zámková dlažba
může v prostoru vzdálenějším od domu a souvislých dlážděných ploch působit přinejmenším
rozpačitě.
Nutno dodat, že současný trend upouští od klasických ohnišť, a to nejen z bezpečnostních
důvodů (otevřený oheň), ale i proto, že stoupající kouř, který není nikam odváděn, pobyt
na zahradě znepříjemňuje.

http://itras.cz/penzion-myslivna/ galerie/5077/

http://www.mujplan.cz/postupy/stavbaa-dum/stavba-ohniste-z-dlazebnichkostek/

http://www.flickr.com/photos/cgrantham/2864333110/in/photostream/

Další zdroje:
http://www.mb-eko.cz/hlavni/podstranka-rozcestniku/ohniste
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/49D0B9B84CA613DCC12577AB00442637/$file/OVVDetska_hriste_zahrady-20100927.pdf

