
… vylétnou světlušky, anebo se rozsvítí solární 
lucerny. Vytvoříte s nimi intimní atmosféru  
a ozvláštníte zahradní prostory, ale více od nich 
nečekejte. Intenzita světla připomíná spíš body 
sloužící k orientaci. 
TexT: MICHAeLA SLAVÍNSKÁ

Když zapadne
slunce
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Zahrada

Nejrůznější systémy solárního osvětlení zahrad 
jsou v současné době hitem. Solární světla fungují 
totiž bez zdroje elektřiny. Stačí je nechat, aby měly 
možnost se v průběhu dne dobít na sluníčku. Se zá-
padem slunce se většinou samy rozsvítí. Pravda ale 

je, že venkovní solární svítidla jsou vhodná spíš jen 
pro dekorativní osvětlení zahrad rodinných domů, 
chat a chalup. Vybírat je možné ze spousty různých 
druhů od kýčovitých trpaslíčků s lucerničkami až po 
elegantní nerezové louče či plastové koule.
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Posvítí na cestu
Tlumené osvětlení solárními zahradními svítidly je vítané v neosvětlených místech, která 

mohou být v některých případech i nebezpečná, ať už jde o neosvětlené schody či vodní plo-
chy a bazén, nebo pro zvýraznění zahradních cestiček. Zkrátka všude tam, kde není potřeba 
intenzivní osvětlení. 

Ekologická i šetrná
Jedinou investicí do solárního osvětlení je jeho pořízení, žádné dodatečné náklady nee-

xistují po celou dobu životnosti. Solární svítidla na zahradu jsou ekologická a k životnímu 
prostředí šetrná. Využívají solární energii přes nekrystalický solární panel, který je zabudo-
ván do jednoho kusu Ni-Cd nabíjitelné baterie. Ten proměňuje sluneční světlo v elektrickou 
energii, kterou shromažďuje v průběhu dne. Senzor spouští světlo automaticky se setměním. 

Solární zahradní svítidla by měla být instalována na místech, kde se nejvíce a nejdéle 
zdržuje sluneční světlo a povrch solárního panelu by měl být umístěn tam, kam dopadají 
světelné paprsky co nejdéle. Znamená to, že na jižní a západní straně se nabijí více než na 
stinném severu.
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Zahrada

Je z čeho vybírat
O oblibě solárních svítidel svědčí široká nabíd-

ka trhu. Pokud máte v úmyslu solární osvětlení 
koupit, zajímejte se o rozsah osvětlení, dobu svíti-
vosti a rovněž odolnost. Vybírat můžete od klasic-
kých světýlek až po solární svítidla, která budou 
umět osvítit přiměřeným způsobem vchodové dve-
ře. Bazény můžete ozvláštnit pomocí speciálních 
solárních lamp, která plavou na hladině vody. 

Při vjezdu do dvora nebo na chodníku zahrady 
oceníte svítidlo do dlažby. Světelné body vám po-
můžou najít správnou cestu. V nabídce trhu figu-
rují též solární světla, u kterých si můžete zvolit 
automatický průběh barev. Buďto si každou bar-
vu nastavíte individuálně nebo lze zvolit funkci, 
při níž světlo mění barvu automaticky každý den.

Alternativní způsob, jak zkrášlit večerní zahra-
du světly, je použít solární lampiony. Originální 
svítidla jsou pokryta silonovou látkou a jejich ob-
sluha je díky automatickým senzorům velmi jed-
noduchá. Stačí je pověsit na větev stromu a čekat, 
až přijde tma. Nemusíte se obávat ani nepřízně 
počasí – svítilny jsou odolné vůči vodě. 
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