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KAMENNÉ SVĚTLO..
Venkovní sloupkové svítidlo
Catalpa z přírodního pískovce
v kombinaci s nerezem.
Na výběr verze 230 V i 12 V,
s paticí E27 pro úsporné
žárovky nebo LED zdroje.
Cena 8 390 Kč..
Led-zahrada.cz..

Aby noc v zahradě
NEBYLA STEZKOU
ODVAHY...
ČIDLO POHYBU
A REFLEKTOR.. Nahoře
svítidlo s čidlem pohybu
z nerezové oceli
a plastu. Cena 1 680 Kč..
Vpravo venkovní reflektor
pro orientační i bodové
osvětlení. Cena
1 892 Kč.. Arival..

88

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.
www.casopisdomov.cz

88-91ZahradniOsvetleni_d0814:98-101Vrata_d1107

13.7.2014

22:44

Stránka 89

Zahradní osvětlení

„K

HORKÁ
NOVINKA

„Když už člověk jednou má zahradu, tak
má koukat, aby si ji užil...“ Promiňte
trochu kostrbatou parafrázi legendárního 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 pohodovou atmosféru umocní. Nemluvě
o bezpečném návratu do domu – i když
věříme, že na své zahradě znáte každé
stéblo trávy, nehoda není náhoda...
Takže instalací venkovního osvětlení
spojíte příjemné s užitečným.

pro vás

NOVINKA
DO BAZÉNU..
Svítidlo EST550
pro venkovní použití
v bazénu či jezírku.
Může měnit barvy podle
vaší nálady. Baterie se
nabíjí pomocí adaptéru do
zásuvky. Průměr 25 cm.
Cena 2 566 Kč.. Arival..

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
divu, že jste zatoužili mít něco podobného i na vlastní zahradě. Proč ne, ale
byť se jedná „pouze“ o zahradní osvětlení, k jeho výběru, nákupu a realizaci je
třeba přistupovat stejně rozvážně a odpovědně, jako kdyby se jednalo například o garážová vrata.

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

Základní otázka
V první řadě byste si měli odpovědět na
otázku, co od zahradního osvětlení očekáváte. Má to být pouze dekorativní naBODOVÉ.. Svítidlo Minus LED 2,5 W
se hodí k dekorativnímu nasvětlení keřů
a menších objektů v zahradě i v interiéru.
Rozměry 70 x 90 mm. Cena 990 Kč..
Led-zahrada.cz..

PĚKNÉ A PRAKTICKÉ.. Venkovní
nájezdové svítidlo Riga (patice E27,
15 W) z kovu a plastu v černé bar vě.
Průměr 170 mm, výška 260 mm.
Cena 869 Kč.. Svět-svítidel.cz..

Jde to s odborníkem,
ale i bez něj
Pro sladění zahrady s jejím osvětlením
můžete využít služeb zahradního architekta, který má přehled i odborné zkušenosti a ví, kam je vhodné jaký typ
zahradního osvětlení instalovat. Ale
jestliže si věříte a rozmístění jednotlivých
zahradních světel chcete navrhnout
sami, můžete pro snadnější dokreslení
své představy použít přenosná svítidla
a s jejich pomocí najít ta
správná místa pro umístění
zahradního osvětlení.

Zahradní osvětlení přináší nejen
praktický efekt lepší orientac
e,
ale dodá venkovnímu prostoru
osobitý architektonický ráz.
www.casopisdomov.cz

Nikdy není pozdě, ale…
Ideální je, pokud se pro zahradní osvětlení rozhodujete
v době, kdy novou zahradu

→
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Zahradní osvětlení

MAGICKÁ
LUCERNA..
Svítidlo Laterna
4 (patice E27,
100 W) z kovu
a plastu.
Výška 370 mm,
šířka 230 mm.
Cena 360 Kč..
Svět-svítidel.cz..

NOČNÍ SLUNCE..
Závěsnou lampu Tuli 1980
lze použít jako zajímavé
a funkční osvětlení pod
slunečník. Napájení je přes 12V
transformátor, světelný zdroj je
LED 6 W. Celková výška lampy
500 mm. Cena 1 134 Kč..
Led-zahrada.cz..

Rozpočet by měl obsahovat náklady
na elektroinstalaci, osvětlov
ací
tělesa i práci elektrikářů a dělníků,
kteří provedou výkopy pro kabeláž.
teprve zakládáte, případně svoji zahradu alespoň „zgruntu“ obnovujete.
Rozhodně je to lepší pro vaši psychiku,
protože vám nemusí být líto částečně
poničeného trávníku a záhonů od výkopů, které jsou potřebné pro položení elektrických kabelů. Ale jestliže

Trocha technických informací
●

Ani zahradní osvětlení není perpetuum
mobile, proto se většinou neobejde bez zdroje
elektrické energie. Možností je několik...

●

Solární energie je nejlevnější, což je určitě
zajímavá informace pro rozpočet. Solární
svítidla představují nový trend na trhu a jsou
ekologicky šetrná k životnímu prostředí.
Solární panel na svítidlech funguje jako
akumulátor: během dne shromažďuje sluneční
světlo, které proměňuje v elektrickou energii,
proto je třeba solární světla umístit na nejlépe
osluněné místo. Solární lampy pak v noci
příjemně rozzář í vaše venkovní prostor y.
Jejich konstrukce je voděodolná, bezpečná
a ke zprovoznění nepotřebuje odborníka,
jelikož svítidla nemají kabely ani dráty.

90

●

Tradičním zdrojem elektrické energie
je elektroinstalace o napětí 220 voltů.
V podrobném plánu by mělo být zakresleno
uložení kabelových rozvodů v zemi
včetně údajů o jejich hloubce. Při použití
elektrických rozvodů s napětím 220 V (230 V)
je nutno spolupracovat s odborníkem na
elektroinstalační práce, který také provede
revizi elektroinstalace související s provozem
zahradního osvětlení.

● Důležitou součást venkovního osvětlení
tvoří venkovní zásuvkové sloupky (z plastu
či nerezu) obsahující zásuvky pro připojení
více venkovních svítidel. Díky venkovním
spojovacím dílům není třeba nadbytečných
kabelů od venkovních svítidel.

●

Naopak i jako laici, bez obav
z vážnějšího úrazu v př ípadě poruchy, se
můžete pustit do práce s nízkonapěťovými
zdroji na 12 nebo 24 V. Určité riziko
představuje pouze místo propojení
nízkonapěťového okruhu s transformátorem.

Foto: Svět-svítidel.cz

www.casopisdomov.cz
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ČESKÝ ORIGINÁL.. Zahradní lampa z kvalitního kovu – r yze český
výrobek. Standardní rozměry 500 x 500 x 500 mm, lze objednat
v libovolné velikosti. Cena 3 300 Kč.. LepšíZahrada.cz..

Tip

VE VELKÉM STYLU.. Svítící květináč Quadro
je na pohled robustní, ale přitom lehký a odolný proti
nárazu i vlivu počasí. Rozměry 400 x 400 x 750 mm.
Cena 6 590 Kč.. Led-zahrada.cz..

chcete zahradní osvětlení, a přitom
byste nepřenesli přes srdce, že by se
vaší zahrady měl dotknout krumpáč,
je pro vás řešením solární osvětlení,
které, jak už jeho název napovídá,
napájejí solární články. Dalším řešením je umístění zahradního osvětlení
na fasádu domu či na garáž a jeho
připojení k vnitřní elektroinstalaci.

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, závěsná a bodová světla. Na trhu jsou

Osvětlení pro krásu
Jak již bylo řečeno, zahradní osvětlení
lze rozdělit podle jeho účelu na dekorativní a funkční. Je sice jasné, že každé
venkovní osvětlení musí především
stoprocentně fungovat, ale hlavním
posláním toho dekorativního je zkrášlovat. Nejjednodušší dekorativní osvětlení
co do obsluhy a manipulace tvoří světelné 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 nebez pečí... Pro ekologicky smýšlející jsou tu
solární svítidla, jejichž výhodou je, že se
dají jednoduše zapíchnout do trávníku

www.casopisdomov.cz

FUNKČNÍ.. Venkovní nástěnné
svítidlo Zimba (LED žárovka, 1,69 W)
z šedého hliníku lze zabudovat
i do schodiště. Akční cena 980 Kč..
Svět-svítidel.cz..

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 osvětlením 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.

Text: Luboš Chott; Foto: archiv firem

pro vás

91

