
SVĚTLO 
I PO SETMĚTNÍ 
Dobře zvolené osvětlení prodlouží dobu, kterou tak rádi k večeru 
trávíme na zahradě. Abyste si ale vybrali správně a věděli, na co si dát 
pozor a co nepodcenit, připravili jsme pro vás pár rad a tipů.
Připravila: Mirka Vernerová, odborná spolupráce Atelier Flera
Foto: archiv firem

FUNKCE I KRÁSA
Orientační a atmosférické osvětlení se může 

perfektně doplňovat. Zde působí nasvícení 
dřevníku jako rámování prostoru zahrady, čímž 

mu dodává dojem zabydlenosti a zároveň dobře 
poslouží pro vybírání dřeva do krbu.
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MELGOA
Venkovní nástěnné osvětlení 
MELGOA 1 x 60W/E27 pro 
halogenovou žárovku,  
25 x 30 x 38 cm, rám z oceli, 
stupeň ochrany IP 44 
(chráněno před vniknutím 
cizích těles a stříkající vody), 
999 Kč, hornbach.cz

ROUND
Svíticí koule s RGB LED 2 W/12 
V a dálkovým ovladačem, ø 30 cm, 
polyethylen, barva světla bílá, IP 44, tři 
různé velikosti, 2210 Kč, led-zahrada.cz





Zahradní osvětlení se 
obecně dělí na funkční 
a atmosférická.

◗  Funkční vybírejte z praktických 
důvodů — co a kde potřebujete 
nasvítit pro bezpečný a pohodlný 
pohyb po zahradě. 

◗  Atmosférická akcentují určitý prvek 
— kmen stromu, umělecké dílo 
nebo vodní hladinu. Jejich funkce je 
naprosto zřejmá, mají zahradě dodat 
hloubku a magickou večerní náladu.

NEMO
Designové závěsné svítidlo z kolekce Projecteur 165 z dílny 
Le Corbusiera, ø 17 cm, výška 18 cm, délka kabelu 200 cm, 

sklo, kov a hliník, zdroj E27, maximální výkon 23 W, 4826 Kč, 
designpropaganda.cz

KAM S NIMI?
Na začátku příprav si pečlivě  

promyslete, kudy po zahradě chodíte 
nejčastěji a za každého počasí – jdete 
například pozdě večer pro dřevo do 

krbu? Vstáváte brzo ráno a jdete do kůlny 
pro vodítko a krmení pro psa? Tak sem 

potřebujete světla určitě. Pak se zamyslete, 
kterou část zahrady máte nejraději, ale kvůli 

brzké tmě si ji tolik neužíváte a stálo  
by zato to napravit. Zároveň berte  

ohledy i na sousedy, svítidla by  
neměla být nasměrovaná  

do jejich oken. 
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LUCERNA
Kovová lucerna s lanovým 
držadlem, uvnitř s ochranným 
sklem na čajovou svíčku, ø 13 cm, 
výška 17 cm, 149 Kč, dedra.cz

ARCUS
Zahradní reflektor Arcus LED, 

5W/12 V, 6 x 11 x 12 cm, 
hliník a černá barva, barva 

světla teplá, IP 44, 1490 Kč, 
led-zahrada.cz 

VOLTE KVALITU
Osvětlení je dobré rozdělit podle funkčních celků 
na takzvané okruhy, tedy svítidla, která se budou 
rozsvěcet současně. Do zahrady se obvykle 
okruhů několik. Je vhodnější vybrat pár klíčových 
míst, kam se osadí kvalitní svítidla. Na světelných 
zdrojích do zahrady nešetřete. Některá levná světla 
z hobbymarketů bohužel po uplynutí dvouleté záruky 
mohou často zlobit. 

PEČLIVĚ 
A S ODBORNÍKEM
Velmi důležitá je dobře provedená 
řemeslná práce elektrikáře. Pro 
exteriéry to platí dvojnásob: svítidla 
jsou vystavena dešti a vlhkosti. 
Kabely by měly být v chráničkách 
v dostatečné hloubce. Důležité je 
vše zakreslovat, protože po pár 
letech už si nevzpomenete, kudy 
přesně rozvody vedou. Vždy se 
vyplatí pozvat si k projektu i instalaci 



FATBOY
Venkovní svítidlo Fatboy Bolleke, ø 20 cm, 

vestavěný LED zdroj 1W, plast, 2090 Kč, 
designpropaganda.cz





AKCENT
Umístěním prvků  

osvětlení lze docílit  
nejrůznějších efektů. Můžeme  

nasvítit kmen stromu, podrosty  
nebo korunu, či případně  

vzájemně efekty  
kombinovat.
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INZERcE

ENDURA STYLE
Svítidla Endura Style Mini 
cylinder jsou stojánková 
(800 mm) a vhodná pro 

nasvícení okolí příjezdových 
cest, chodníčků, venkovních 
sezení či bazénů – nerezová 

úprava polykarbonátového těla 
s čirým difuzorem, příkon 4 W, 
IP 44, záruka 5 let, od 720 Kč, 

ledvance.cz

STYLOVÁ LAMPA
Venkovní lampa St. Ives  
s robustní konstrukcí, 39 x 27 x 
26 cm, pozinkovaná ocel, IP 44, 
60 W, 1980 Kč, lukagarden.cz

MERCEDES
Dřevěná lucerna Mercedes, 
15 x 15 x 25 cm, jedle, 369 Kč, 
westwing.cz





JAKO V PŘÍSTAVU
Venkovní lampa St. Ives,  

36 x 13,5 x 20 cm, pozinkovaná 
ocel, IP 44, 55 W, 1585 Kč,  

lukagarden.cz

Zahradní osvětlení pro montáž svépomocí
 Jednoduchý a bezpečný systém
 Rychlá montáž
 Osvětlení do všech částí zahrady

www.led-zahrada.cz

Nechte 
svoji 

zahradu 
zářit

12
VOLT

JEDNODUCHÉ 
A BEZPEČNÉ
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3 KROKY  
K VÝBĚRU
Ferdinand 
LeFFLer
zahradní architekt
flera.cz
◗  Exteriérové osvětlení doporučuji 

kvůli rozvodům elektřiny a ovládacím 
vypínačům plánovat současně 
s osvětlením interiérovým. Berte 
přitom v úvahu například i přítomnost 
veřejného osvětlení; zahrada 
s blízkou pouliční lampou už většinou 
nepotřebuje žádná další orientační 
světla. 

◗  Sám objekt reflektoru si v zahradě 
představujte jak přes den, tak i po 
setmění. Za denního světla může být 
stínidlo až příliš výrazným prvkem 
zahrady, ale stejně tak i úplně 
neviditelnou záležitostí, kterou odhalíte 
až po rozsvícení. Dobře naplánované 
osvětlení dodá prostoru hloubku 
a poodhalí tajemství zahrady...

◗  Je důležité vybrat světlům nejen správné 
místo, ale i vhodnou intenzitu zdroje 
a barvu. Příjemné jsou decentní a nízké 
sloupky, které se skryjí do záhonů. Barvu 
konkrétních svítidel doporučuji tmavou, 
matně černou nebo antracitovou. Často 
nabízenému nerezu se raději vyhněte, 
se zahradou se příliš nekamarádí: jeho 
povrch je nápadný a poutá na sebe 
nežádoucí pozornost. 

VEČERNÍ SCENÉRIE
Požádejte svého dodavatele osvětlení, aby před instalací udělal přímo na zahradě 
takzvanou osvětlovací zkoušku; snáze si představíte, jak budou nasvícené prvky působit. 
Posun svítidla o desítky centimetrů může často znamenat zásadní rozdíl ve výsledném 
dojmu z večerní scenerie vaší zahrady.

RSM 115
Venkovní světlo RSM 115 – v kombinaci 
materiálů nerez a plast, dlouhá 
životnost, odolnost proti UV záření, 
vlhku a prachu, 379 Kč, retlux.cz 

SOLVINDEN
Solární závěsná 
lampa LED,  
ø 70 cm, 100% 
PES a ocel, včetně 
dobíjecí baterie, 
499 Kč, ikea.cz 

EVERGREEN
Venkovní nástěnné 
svítidlo Evergreen 
Lights Modern,  

11,5 x 9,5 x 15 cm, litý 
hliník a tvrzené sklo, zdroj  

GU10 35W, 1099 Kč, bonami.cz










