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Nočné osvetlenie je 
neodmysliteľnou súčasťou 
moderných záhrad. Patrí 
k prvkom, ktoré vytvárajú 
jedinečnú atmosféru v tme 
zahalenej záhrade. Teplo  
a mágia, do záhrady vnáša 
sa však ocení v plnej miere, 
len ak je systém osvetlenia 
správne navrhnutý a odborne 
zrealizovaný.

Č
i hľadáte svietidlá na terasu, 
palubovku, k vodnému prvku 
alebo na stenu, kvalita pri 
výbere musí byť prvoradá. 
Mnohí ľudia uprednostňujú 

lacné solárne svietidlá v nádeji, že pomocou 
nich ušetria elektrickú energiu. Obyčajne 
nasleduje sklamanie, pretože tieto svietidlá 
nedokážu poskytnúť požadovaný efekt 
ani intenzitu osvetlenia. Keďže doba praje 
šetreniu, vhodné riešenia ponúkajú níz-
konapäťové, úsporné LED svietidlá, ktoré 
síce požadujú vyššie vstupné investície, no 
z dlhodobejšieho hľadiska dokážu ušetriť 
nemalé financie. Vhodné typy svietidiel vo-
líme pre konkrétne prvky vždy v závislosti 
od požadovaného efektu, farby a intenzity 
svetla.

noc v záhrade
Magická
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Najčastejšie v záhrade osvetľujeme 
stromy či solitérne kry. Atraktívne však 
môže byť i osvetlenie vodného prvku.

zeleň
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Líniové osvetlenie
Používa sa predovšetkým pri nasveco-
vaní plošných prvkov ako palubovky, 
terasy či chodníky. Líniové osvetlenie 
vytvára túžbu pozrieť sa, kam nás 
dovedie a čo je na jeho konci. Priťa-
huje našu pozornosť a odvádza ju do 
priestoru záhrady. Existujú rôzne typy 
svietidiel, pomocou ktorých podobný 
efekt docielime. K najpraktickejším 
patria tie, ktoré sú osadené priamo  
v teréne, v telese dlažby či palubovky. 

Okrem zaujímavého svetelného efektu 
nám tento typ osvetlenia ponúka i po-
cit bezpečnosti.

Bodové osvetlenie
Toto veľmi účinné a efektívne osvetle-
nie sa hodí predovšetkým pri nasveco-
vaní solitérnych prvkov: samostatne 
stojace stromy, skulptúry alebo zá-
hradné stavby. Pomocou takéhoto 
osvetlenia darujeme nočnej záhrade 
hĺbku, pretože priestor osvetľuje 
smerom do výšky. Záhradní dizajnéri 
týmto spôsobom s obľubou nasvecujú 
stromy, aleje či prvky drobnej archi-
tektúry zvlášť ak majú záujem, aby vo 
večerných hodinách opticky vynikli.

Osvetlenie vody
Vhodne umiestnené osvetlenie dokáže 
aj vodným prvkom v záhrade dodať 
celkom inú dimenziu. Každý poryv, 
každá vlnka, lámajúca sa na hladine, 
odráža svetlo na okolité povrchy  
a vytvára neopakovateľnú hru svetla. 
Vodné živočíchy a okolité rastliny 
produkujú záblesky farieb a tieňov. 
Pomocou svetla vo vode vieme zatrak-
tívniť rôzne vodné výpusty, chrliče či 
fontány. Nie vždy však svetlo musí byť 
ukryté pod povrchom vody. Efektne 
sa dá lúč svetla namieriť aj na vodnú 
hladinu a podobne ako so zrkadlom 
vytvoriť odrazy svetla do okolia. 

Farbou a intenzitou 
osvetlenia môžeme 

v záhrade docieliť 
zaujímavé efekty.
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Už pri projektovaní záhrady treba 
myslieť na osvetlenie jednotlivých 

prvkov a svetelné efekty, ktoré 
chceme dosiahnuť.

v úzkej spolupráci elektroinštalatéra 
a záhradného architekta. Hneď na za-
čiatku sa určia hlavné trasy rozvodov 
elektroinštalácie a body, v ktorých 
budú umiestnené svietidlá. Ideálne je, 
ak sa najprv urobia rozvody káblov 
(nezabúdajme na chrániče!), následne 
sa dokončia realizačné a výsadbové 
práce. Až po dokončení všetkých prác 
nastupuje znovu elektroinštalatér, 
ktorý pozapája svietidlá a nastaví 
systém. Je dôležité, aby komponenty 
systému vyhovovali pre externé apli-
kácie (IP krytie), čím sa zabezpečí 
efektívne a dlhodobo fungujúce, bez-
pečné osvetlenie.                              e
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Oheň v záhrade
Moderným záhradám môžeme dopriať 
i ohňové prvky a je úplne jedno, či 
zdrojom energie je drevo, plyn, bioal-
kohol alebo gélové substancie. Oheň 
do záhrady jednoducho patrí  
a efekt, ktorý v neskorých večerných 
hodinách ponúka, sa nedá ničím iným 
nahradiť. Hra plameňov, odrazy  
a odtiene vrhaného teplého svetla pre-
požičiavajú noci čosi magické. Na ich 
uplatnenie slúžia rôzne ohňové koše 
či zabudované ohniská (slúžiace aj 
na prípravu jedál) ale aj fakle - najjed-
noduchšia a najlacnejšia alternatíva 
svietidiel. 

Základom je 
bezpečnosť
Väčšina moderných systémov záhrad-
ného osvetlenia pracuje pod napätím 
12 voltov. Aby bolo možné svietidlá 
prevádzkovať, systém potrebuje trans-
formátor. Toto zariadenie mení  
napätie 220 voltov obvykle na  
12 voltov. Dôvod pre takúto redukciu 
je jednoduchý: bezpečnosť. Ak sa totiž 
poškodí kábel s nízkym napätím, niko-
mu sa nič nestane. Je nevyhnutné, aby 
projekt osvetlenia záhrady vznikal  
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Zabudované ohniská sú 
estetickým a zároveň funkčným 
doplnkom moderných záhrad.


