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ZAHRADNÍ SVÍTIDLA PATŘÍ DO KATEGORIE
VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ. JE TO SAMOSTATNÁ,
ZCELA SPECIFICKÁ KATEGORIE, KTEROU NELZE
ZAMĚNIT S JINÝM TYPEM OSVĚTLENÍ, STEJNĚ JAKO
NELZE ZAMĚNIT NAPŘÍKLAD SKOK DO DÁLKY A SKOK
VYSOKÝ. ALE JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE SE VENKOVNÍ
OSVĚTLENÍ NEMUSÍ TÝKAT POUZE ZAHRADY.

Aby noc v zahradě

ČIDLO POHYBU
A REFLEKTOR..  NNaahhoořřee
ssvvííttiiddlloo  ss ččiiddlleemm  ppoohhyybbuu
zz nneerreezzoovvéé  oocceellii  
aa ppllaassttuu..  Cena 1 680 Kč..
VVpprraavvoo  vveennkkoovvnníí  rreefflleekkttoorr
pprroo  oorriieennttaaččnníí  ii bbooddoovvéé
oossvvěěttlleenníí..  Cena
1 892 Kč..  Arival..

KAMENNÉ SVĚTLO..
VVeennkkoovvnníí  sslloouuppkkoovvéé  ssvvííttiiddlloo

CCaattaallppaa  zz ppřříírrooddnnííhhoo  ppíísskkoovvccee
vv kkoommbbiinnaaccii  ss nneerreezzeemm..

NNaa  vvýýbběěrr  vveerrzzee  223300  VV ii 1122  VV,,
ss ppaattiiccíí  EE2277  pprroo  úússppoorrnnéé

žžáárroovvkkyy  nneebboo  LLEEDD  zzddrroojjee..
Cena 8 390 Kč..
Led-zahrada.cz..

NEBYLA STEZKOU
ODVAHY...
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Zahradní osvětlení

„K

svícení, které decentně upozorní na
pestrobarevného sádrového trpaslíka
v životní velikosti, nebo má splňovat
i praktický význam a osvětlovat ku pří -
kladu schůdky k jezírku? Ne, zcela váž -
ně: zajímavý strom, keř, kámen či za -
hradní plastika si zaslouží zvýraznění
dekorativním nasvícením, stejně jako je
důležité, abyste vy a hlavně vaši za hrad -
ní hosté po setmění viděli, kam šlapete,
kde je krb, altán či pergola. Od tohoto
rozhodnutí se odvíjí zpracování detail -
ního plánu a celkového rozpočtu, které
se někdy podceňují a výsledkem je po -
tom zbytečná časová a finanční ztráta.

Jde to s odborníkem, 
ale i bez něj
Pro sladění zahrady s jejím osvětlením
můžete využít služeb zahradního archi -
tekta, který má přehled i odborné zku -
šenosti a ví, kam je vhodné jaký typ
zahradního osvětlení instalovat. Ale
jestliže si věříte a rozmístění jednotli vých
zahradních světel chcete na vrh nout
sami, můžete pro snadnější do kreslení
své představy použít pře nosná svítidla

a s je jich pomocí najít ta
správ ná místa pro umís tění
zahradního osvětlení.

Nikdy není pozdě, ale…
Ideální je, pokud se pro za -
hradní osvět lení rozhodujete
v době, kdy novou zahradu

„Když už člověk jednou má zahradu, tak
má koukat, aby si ji užil...“ Promiňte
trochu kostrbatou parafrázi legendár ní -
ho výroku Jana Wericha o lidském bytí.
A abyste si „panoramata“ a krásu vaší
zahrady mohli do detailu příjemně užít
i po setmění (protože co doma, když je
krásný letní večer!), k tomu vám skvěle
poslouží zahradní osvětlení, které poho -
dovou atmosféru umocní. Nemluvě
o bezpečném návratu do domu – i když
věříme, že na své zahradě znáte každé
stéblo trávy, nehoda není náhoda...
Tak že instalací venkovního osvětlení
spojíte příjemné s užitečným.

Klid a rozvahu
Možná jste se právě vrátili ze zahradní
party od svých přátel, kde vás uchvátilo
osvětlení jejich zahrady, díky němuž jste
se na čerstvém vzduchu příjemně bavili
dlouho do noci... V takové chvíli není
di vu, že jste zatoužili mít něco podob -
né  ho i na vlastní zahradě. Proč ne, ale
byť se jedná „pouze“ o zahradní osvět le -
ní, k jeho výběru, nákupu a realizaci je
třeba přistupovat stejně rozvážně a od -
povědně, jako kdyby se jednalo na pří -
klad o garážová vrata.

Základní otázka
V první řadě byste si měli odpovědět na
otázku, co od zahradního osvětlení oče -
káváte. Má to být pouze dekorativní na -

NOVINKA 
DO BAZÉNU..
SSvvííttiiddlloo  EESSTT555500

pprroo  vveennkkoovvnníí  ppoouužžiittíí
vv bbaazzéénnuu  ččii  jjeezzíírrkkuu..

MMůůžžee  mměěnniitt  bbaarrvvyy  ppooddllee
vvaaššíí  nnáállaaddyy..  BBaatteerriiee  ssee

nnaabbííjjíí  ppoommooccíí  aaddaappttéérruu  ddoo
zzáássuuvvkkyy..  PPrrůůmměěrr  2255  ccmm..

Cena 2 566 Kč..  Arival..

PĚKNÉ A PRAKTICKÉ..  VVeennkkoovvnníí
nnáájjeezzddoovvéé  ssvvííttiiddlloo  RRiiggaa  ((ppaattiiccee  EE2277,,  
1155  WW))  zz  kkoovvuu  aa  ppllaassttuu  vv  ččeerrnnéé  bbaarrvvěě..
PPrrůůmměěrr  117700  mmmm,,  vvýýšškkaa  226600  mmmm..  
Cena 869 Kč..  Svět-svítidel.cz..

Zahradní osvětlení přináší nejen

ale dodá venkovnímu prostoru
osobitý architektonický ráz.

praktický efekt lepší orientace,

BODOVÉ..  SSvvííttiiddlloo  MMiinnuuss  LLEEDD  22,,55  WW  
ssee  hhooddíí  kk ddeekkoorraattiivvnníímmuu  nnaassvvěěttlleenníí  kkeeřřůů
aa mmeennššíícchh  oobbjjeekkttůů  vv zzaahhrraadděě  ii vv iinntteerriiéérruu..
RRoozzmměěrryy  7700  xx  9900 mmmm..  Cena 990 Kč..
Led-zahrada.cz..

HORKÁ
NOVINKA

pro vás
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Zahradní osvětlení

� AAnnii  zzaahhrraaddnníí  oossvvěěttlleenníí  nneenníí  ppeerrppeettuuuumm
mmoobbiillee,,  pprroottoo  ssee  vvěěttššiinnoouu  nneeoobbeejjddee  bbeezz  zzddrroojjee
eelleekkttrriicckkéé  eenneerrggiiee..  MMoožžnnoossttíí  jjee  nněěkkoolliikk......

� SSoolláárrnníí  eenneerrggiiee  jjee  nneejjlleevvnněějjššíí,,  ccoožž  jjee  uurrččiittěě
zzaajjíímmaavváá  iinnffoorrmmaaccee  pprroo  rroozzppooččeett..  SSoolláárrnníí
ssvvííttiiddllaa  ppřřeeddssttaavvuujjíí  nnoovvýý  ttrreenndd  nnaa  ttrrhhuu  aa jjssoouu
eekkoollooggiicckkyy  ššeettrrnnáá  kk žžiivvoottnníímmuu  pprroossttřřeeddíí..
SSoolláárrnníí  ppaanneell  nnaa  ssvvííttiiddlleecchh  ffuunngguujjee  jjaakkoo
aakkuummuullááttoorr::  bběěhheemm  ddnnee  sshhrroommaažžďďuujjee  sslluunneeččnníí
ssvvěěttlloo,,  kktteerréé  pprroomměěňňuujjee  vv eelleekkttrriicckkoouu  eenneerrggiiii,,
pprroottoo  jjee  ttřřeebbaa  ssoolláárrnníí  ssvvěěttllaa  uummííssttiitt  nnaa  nneejjllééppee
oosslluunněěnnéé  mmííssttoo..  SSoolláárrnníí  llaammppyy  ppaakk  vv nnooccii
ppřřííjjeemmnněě  rroozzzzáářříí  vvaaššee  vveennkkoovvnníí  pprroossttoorryy..
JJeejjiicchh  kkoonnssttrruukkccee  jjee  vvoodděěooddoollnnáá,,  bbeezzppeeččnnáá
aa kkee  zzpprroovvoozznněěnníí  nneeppoottřřeebbuujjee  ooddbboorrnnííkkaa,,
jjeelliikkoožž  ssvvííttiiddllaa  nneemmaajjíí  kkaabbeellyy  aannii  ddrrááttyy..

� TTrraaddiiččnníímm  zzddrroojjeemm  eelleekkttrriicckkéé  eenneerrggiiee  
jjee  eelleekkttrrooiinnssttaallaaccee  oo nnaappěěttíí  222200  vvoollttůů..
VV  ppooddrroobbnnéémm  pplláánnuu  bbyy  mměělloo  bbýýtt  zzaakkrreesslleennoo
uulloožžeenníí  kkaabbeelloovvýýcchh  rroozzvvooddůů  vv zzeemmii  
vvččeettnněě  úúddaajjůů  oo jjeejjiicchh  hhlloouubbccee..  PPřřii  ppoouužžiittíí
eelleekkttrriicckkýýcchh  rroozzvvooddůů  ss nnaappěěttíímm  222200  VV  ((223300  VV))
jjee  nnuuttnnoo  ssppoolluupprraaccoovvaatt  ss ooddbboorrnnííkkeemm  nnaa
eelleekkttrrooiinnssttaallaaččnníí  pprrááccee,,  kktteerrýý  ttaakkéé  pprroovveeddee
rreevviizzii  eelleekkttrrooiinnssttaallaaccee  ssoouuvviisseejjííccíí  ss pprroovvoozzeemm
zzaahhrraaddnnííhhoo  oossvvěěttlleenníí..

� NNaaooppaakk  ii jjaakkoo  llaaiiccii,,  bbeezz  oobbaavv  
zz vváážžnněějjššííhhoo  úúrraazzuu  vv ppřřííppaadděě  ppoorruucchhyy,,  ssee
mmůůžžeettee  ppuussttiitt  ddoo  pprrááccee  ss nníízzkkoonnaappěěťťoovvýýmmii
zzddrroojjii  nnaa  1122  nneebboo  2244  VV.. UUrrččiittéé  rriizziikkoo
ppřřeeddssttaavvuujjee  ppoouuzzee  mmííssttoo  pprrooppoojjeenníí
nníízzkkoonnaappěěťťoovvééhhoo  ookkrruuhhuu  ss ttrraannssffoorrmmááttoorreemm..

� DDůůlleežžiittoouu  ssoouuččáásstt  vveennkkoovvnnííhhoo  oossvvěěttlleenníí  
ttvvoořříí  vveennkkoovvnníí  zzáássuuvvkkoovvéé  sslloouuppkkyy  ((zz  ppllaassttuu  
ččii  nneerreezzuu))  oobbssaahhuujjííccíí  zzáássuuvvkkyy  pprroo  ppřřiippoojjeenníí
vvííccee  vveennkkoovvnníícchh  ssvvííttiiddeell..  DDííkkyy  vveennkkoovvnníímm
ssppoojjoovvaaccíímm  ddííllůůmm  nneenníí  ttřřeebbaa  nnaaddbbyytteeččnnýýcchh
kkaabbeellůů  oodd  vveennkkoovvnníícchh  ssvvííttiiddeell..

Trocha technických informací

teprve zakládáte, případně svoji za -
hradu alespoň „zgruntu“ obnovujete.
Roz hod ně je to lepší pro vaši psychiku,
protože vám nemusí být líto částečně
poniče né ho trávníku a záhonů od vý -
kopů, které jsou potřebné pro po lo -
žení elektrických kabelů. Ale jestliže

Rozpočet by měl obsahovat náklady

tělesa i práci elektrikářů a dělníků,
kteří provedou výkopy pro kabeláž.

na elektroinstalaci, osvětlovací

NOČNÍ SLUNCE..  
ZZáávvěěssnnoouu  llaammppuu  TTuullii  11998800
llzzee  ppoouužžíítt  jjaakkoo  zzaajjíímmaavvéé
aa ffuunnkkččnníí  oossvvěěttlleenníí  ppoodd  
sslluunneeččnnííkk..  NNaappáájjeenníí  jjee  ppřřeess  1122VV
ttrraannssffoorrmmááttoorr,,  ssvvěětteellnnýý  zzddrroojj  jjee
LLEEDD  66  WW..  CCeellkkoovváá  vvýýšškkaa  llaammppyy
550000 mmmm..  Cena 1 134 Kč..
Led-zahrada.cz..

MAGICKÁ
LUCERNA..  
SSvvííttiiddlloo  LLaatteerrnnaa  
44  ((ppaattiiccee  EE2277,,  
110000  WW))  zz  kkoovvuu  
aa  ppllaassttuu..  
VVýýšškkaa  337700  mmmm,,  
ššíířřkkaa  223300  mmmm..  
Cena 360 Kč..  
Svět-svítidel.cz..

Foto: Svět-svítidel.cz
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tam, kde právě potřebujete. Musíte se
sice smířit s tím, že v zimním období 
se dostatečně nenabijí, ale v zimě se
zahradní party koná jen výjimečně...
Poněkud náročnější na instalaci bývají
různá z interiéru známá nástěnná, závěs-
ná a bodová světla. Na trhu jsou

i speciální (různobarevná) světla, která
se instalují pod vodní hladinu – je jasné,
že takové nasvícení dodá okrasnému
jezírku či rybníčku tajemnou a ro -
mantickou atmosféru.

Funkce na prvním místě
Funkční osvětlení slouží především
k praktickému využití – jako zdroj
světla na důležitých místech v zahradě.
To ovšem nevylučuje, že i praktické
osvětlení bude vkusné a pěkné. Mohou
to být již zmíněná nástěnná, závěsná
a bodová světla a lampy různých tvarů
i velikostí. Na našem trhu je dostatečný
výběr těchto svítidel, takže je lze dobře
sladit například s technickým osvět -
lením okolo bazénu či oplocení nebo
s osvětlením chodníku, terasy, případně
příjezdové cesty do garáže. Takzvaná
nájezdová svítidla jsou jednoduchá
a přitom designově lákavá, jsou odolná
proti vodě, prachu a jiným nepříznivým
klimatickým vlivům. Ostatně důležitou
vlastností každého venkovního osvětlení
by měla být spolehlivá odolnost vůči
dešti, sněhu, mrazu, mlze a další
nepřízni počasí.

FUNKČNÍ..  VVeennkkoovvnníí  nnáássttěěnnnnéé  
ssvvííttiiddlloo  ZZiimmbbaa  ((LLEEDD  žžáárroovvkkaa,,  11,,6699  WW))  
zz  ššeeddééhhoo  hhlliinnííkkuu  llzzee  zzaabbuuddoovvaatt  
ii  ddoo  sscchhooddiiššttěě..  Akční cena 980 Kč..
Svět-svítidel.cz..

ČESKÝ ORIGINÁL..  ZZaahhrraaddnníí  llaammppaa  zz kkvvaalliittnnííhhoo  kkoovvuu  ––  rryyzzee  ččeesskkýý
vvýýrroobbeekk..  SSttaannddaarrddnníí  rroozzmměěrryy  550000  xx  550000  xx  550000  mmmm,,  llzzee  oobbjjeeddnnaatt
vv lliibboovvoollnnéé  vveelliikkoossttii..  Cena 3 300 Kč..  LepšíZahrada.cz..

VE VELKÉM STYLU..  SSvvííttííccíí  kkvvěěttiinnááčč  QQuuaaddrroo
jjee  nnaa  ppoohhlleedd  rroobbuussttnníí,,  aallee  ppřřiittoomm  lleehhkkýý  aa ooddoollnnýý  pprroottii

nnáárraazzuu  ii vvlliivvuu  ppooččaassíí..  RRoozzmměěrryy  440000  xx  440000  xx  775500 mmmm..
Cena 6 590 Kč..  Led-zahrada.cz..

chcete zahradní osvětlení, a přitom
byste nepřenesli přes srdce, že by se
vaší zahrady měl do tknout krumpáč, 
je pro vás řešením solární os větlení,
které, jak už jeho název napo ví dá,
napájejí solární články. Dalším řeše -
ním je umístění zahradního osvětlení
na fasádu domu či na garáž a jeho
připojení k vnitřní elektroinstalaci.

Osvětlení pro krásu
Jak již bylo řečeno, zahradní osvětlení
lze rozdělit podle jeho účelu na deko -
rativní a funkční. Je sice jasné, že každé
venkovní osvětlení musí především
stoprocentně fungovat, ale hlavním
posláním toho dekorativního je zkrášlo-
vat. Nejjednodušší dekorativní osvětlení
co do obsluhy a manipulace tvoří světel-
né zdroje, které se obejdou bez elektřiny
– louče, svíce nebo venkovní petrolejové
či olejové lampy, které navíc poslouží
i jako odpuzovač dotěrného hmyzu.
Nevýhodou je, že se jedná o otevřený
oheň a ten znamená vždycky ne bez -
pečí... Pro ekologicky smýšlející jsou tu
solární svítidla, jejichž výhodou je, že se
dají jednoduše zapíchnout do trávníku

Tip
pro vás
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