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Moderní zahrady jsou koncipovány jako prodloužená část obývacího prostoru. Nacházíme zde
terasy pro posezení i různá zákoutí vytvořená pro
chvíle odpočinku. O tom, jak tento prostor optimálně osvětlit, jsme si povídali s Václavem Holasem
z největšího e-shopu s LED zahradním osvětlením
LED-zahrada.cz.

Jak by podle vás měla vypadat
správně osvětlená zahrada?

Pokud mluvíme o osvětlení zahrady, tak si většina lidí představí plošně osvětlenou celou zahradu.
Správně osvětlená zahrada by neměla rušit své
okolí. Je dobré soustředit se na vytvoření příjemné
atmosféry, a nikoliv na osvětlení celého prostoru.
Profesionální osvětlení zahrady kombinuje osvětlení pro bezpečný pohyb s dekorativním, scénickým
osvětlením, které nám po setmění vytvoří kouzelnou
podívanou. S rostoucí nabídkou LED technologií se nabízejí i svítidla pracující na různých napětích, od 12 V
do 230 V. Svítidla na bezpečné malé napětí 12 V
se používají převážně na osvětlení v okolí vodních
prvků a scénické osvětlení zahrady.
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Co byste doporučil pro větší
plochy, případně fasády?
Zde najdou uplatnění svítidla na 230 V. Pro prostorové osvětlení bezprostředního okolí domu jsou
nejvhodnější svítidla umístěná na fasádě domu.
Větší plochy osvětlí reflektorová svítidla s vyšším
výkonem. K osvětlení cest se nejlépe hodí stojací svítidla. Je nutné uvědomit si, že abychom cestu nebo
chodník viděli, musí na ně dopadat světlo, a to nám
zajistí právě stojací svítidla.

A co světlo jen tak, pro atmosféru?

K vytváření světelných akcentů nejčastěji používáme reflektorová svítidla, která šíří své světlo jen
v určitém směru a úhlu. Pro vytvoření té správné atmosféry používáme spíše více slabších světelných zdrojů a zvýrazňujeme konkrétní prvky
a zóny v zahradě. Svítidla umisťujeme tak, aby
nás ani sousedy svým světlem nerušila a neoslňovala. Méně husté stromy a keře osvětlujeme převážně zespoda. Prostupující spodní světlo zvýrazní
kmen, větve a listy. Světlem lze zvýraznit zídky
a sochy umístěné v zahradě nebo je možné jako
solitéry použít přímo svítící objekty v podobě různých kamenů, krychlí, květináčů a koulí. U vodních
prvků můžeme využít osvětlení umístěné uvnitř
nádrží a prosvětlovat tak vodu, nebo nechat vodní hladinu neosvětlenou a soustředit se pouze na
prameniště, vodopády a okolí vodní plochy.
Více informací získáte na www.led-zahrada.cz.
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Cílem moderní zahradní
architektury je zvětšit obytný
prostor a vytvořit v zahradě
krásné relaxační místo plné
přírodní energie.

