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BARVA JE SÍLA, KTERÁ
PŘÍMO OVLIVŇUJE
DUŠE.

― Wassily Kandinsky



Westwing průvodce
barvami 
Každý interiérový fanoušek má své
oblíbené barvy. Díky nekonečnému
výběru barev a možných kombinací
se kreativitě meze nekladou! Naši
odborníci na interiéry z Westwing si
také rádi hrají s různými tóny v
interiéru. Abychom se s vámi mohli
podělit o naše tajné triky, shrnuli
jsme vše, co souvisí s barvami. Vše o
barvách a jejich působení v interiéru
se dozvíte v našem barevném
průvodci.
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POROZUMNĚNÍ BAREV

TEPLÉ & STUDENÉ
 BARVY

Barvy nejen zútulní domov, ale dokážou
v mnoha ohledech ovlivnit i naši náladu.
V závislosti na příležitosti a ročním
období mají barvy a jejich odstíny různý
vliv na naši pohodu. Proto je tak důležité
rozumět barvám: Co jsou teplé barvy?
jak jsou v pohodě? Jak ovlivňují nás a
náš interiérový design?
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Úvod do teorie barev
Jako fanoušek stylového zařízení jste
již jistě slyšeli o harmonickém kruhu
barev. Tento kruh nebo škála barev je
ideálním průvodcem barev a je vždy
po vašem boku s typickými
základními pravidly. Shrnuli jsme pro
vás dvě nejdůležitější teorie barev:

Základní barvy: Žlutá, modrá a
červená se označují jako základní
barvy. Z nich lze namíchat všechny
ostatní odstíny, takže je lze nazvat
základem celého barevného spektra.

Na druhé straně dvě barvy, které jsou
na barevném kruhu naproti sobě,
slouží jako doplňkové barvy.
Výsledkem směsi obou tónů je
neutrální šedý tón. Nejznámějším
příkladem je kombinace modré a
oranžové barvy.

Barevné efekty
Jako pomocník při určení barev do
interiéru může posloužit známá
teorie barev. Nejenže lze rychle určit,
které barvy spolu ladí, ale pomůže
vám i při výběru správného tónu a
kombinace barev.

I když jednotlivé barvy nevnímají
všichni lidé stejně, přece jen je v
určitých skupinách barev patrné
určité zaměření. Například barvy jako
červená, oranžová a žlutá vidíme jako
obzvlášť hřejivé, zatímco odstíny jako
modrá, fialová a zelená působí spíše
chladně. Na základě těchto prvních
dojmů se k barvám často vážou velmi
specifické emoce, které mají silný vliv
na naše rozhodnutí v oblasti módy či
interiérového designu. Nyní se
dozvíte, jak na nás působí různé
odstíny barev.

TEPLÉ

STUDENÉ
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Teplé barvy zahrnují od červené přes růžovou, oranžovou až po žlutou, ale jsou
v této skupině zahrnuty také pískové a zemité tóny. Barvy jako hnědá a béžová
jsou obzvláště oblíbené na stěnách, protože jsou velmi neutrální. Světlejší
barvy jako červená, žlutá a oranžová mohou být také použity jako teplé barvy
na stěnách. Tyto barvy většinou nabízí přirozený a svěží efekt, který na nás
může působit harmonicky a útulně.

Jak už název napovídá, teplé barvy na zdi se vyznačují tím, že vyzařují určité
teplo. To zajišťuje větší komfort na vašich čtyřech stěnách. Teplé barvy na
stěně působí na jedné straně aktivně, vzrušující a povzbuzující a na druhé
straně jimi můžete zprostředkovat určitou stabilitu. Obzvláště neutrální teplé
barvy jako hnědá, béžová a krémová působí velmi uklidňujícím dojmem. Jsou
také dobrou alternativou monotónní bílé stěny.

Teplé barvy
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Jak správně kombinovat teplé barvy
Pro zjemnění intenzity teplých barev je dobré je kombinovat se studenějšími
odstíny. Místnosti tak dýchají rovnováhou. Existují různé způsoby, jak
kombinovat studené a teplé barvy v závislosti na požadovaném efektu.
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Studené barvy

Jak název napovídá, studené barvy jsou nejchladnější barvy na barevném
schématu. Můžete si vybrat mezi jejich světlejšími nebo tmavšími verzemi,
protože nabízejí širokou škálu odstínů. Takzvané studené barvy se dělí do dvou
kategorií: světlé-studené a tmavé-studené. V první skupině najdeme například
vavřínově zelené, olivové, mátové nebo akvamarínové tóny. Přinášejí klid,
intimitu a relaxaci. Protože se jedná o světlé barvy, vytvářejí efekt vzdálenosti.
Tyto barvy jsou obvykle vyhrazeny pro ložnice, odpočívárny a koupelny.

Mezi tmavší, studené barvy patří mechová zelená, eukalyptus, tmavě modrá
nebo borovice. Jsou to odstíny, které dodávají místnosti charakter a jsou
obvykle vyhrazeny jako barvy do obývacího pokoje, pracovny nebo ložnice.
Protože mají velký dekorativní efekt, je lepší je použít pouze na konkrétní stěny
nebo nábytek a kombinovat je se světlými nebo neutrálními tóny, aby nedošlo
k jejich přetížení.
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Jak správně kombinovat studené barvy
Studené barvy mají schopnost vytvořit jedinečný pocit prostornosti, neboť
oddělují stěny a způsobují to, že stropy vypadají výše. Prozradíme vám, které
barvy se k sobě mimořádně hodí a které byste raději neměli navzájem
kombinovat. S trochou citlivosti můžete vytvořit styl ve svém domově.
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KOMBINACE BAREV

NAŠE TOP 3 
TEPLÉ BARVY

Teplé barvy se nacházejí v horní
polovině kruhu barev. Teplá barevná
paleta se vyznačuje svým dynamickým
a přívětivým charakterem a používá se k
vyvolání vášně, nadšení, intimity a
blízkosti v domácnosti. Tajemstvím
kombinování teplých barev je správná
rovnováha. Jelikož jsou nepostradatelné
v interiérovém designu, měly by se
používat opatrně.
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SUMMER COLORS

STYLING S

TERRAKOTOU
#A24A36

- ČERVENÁ -

STYLING S

HNĚDOŠEDOU
#BFB7B3

- HNĚDÁ -

STYLING S

HOŘČIVOVĚ ŽLUTÁ
#D0934E

- ŽLUTÁ -



Dá se krásně kombinovat s různými materiály a barvami

Tmavší odstíny se obzvlášť dobře hodí ke všem druhům dřeva, ale ik

chladným, kovovým materiálům

Červená přemění doplňky někdy na modernější vzhled, jindy

klidnější a snadno se stane centrem pozornosti v interiéru

Efekt závisí především na kombinaci s jinými barvami a materiály

Jaká barva se hodí k
červené?
Když přemýšlíte o červené, nejspíš si
asi představíte lásku, oheň, teplo, sílu
a energii. Červená barva však
symbolizuje mnohem víc, než jen
tyto odvážné a silné smysly. Ve
skutečnosti má červená klidnější
charakter. Červená patří mezi teplé
barvy a jako tmavší barva dodává
místnosti pocit bezpečí a klidu.
Rozhodující je, jaký odstín červené si
vyberete, ať už je to štiplavá chilli,
terakota, tmavě červená nebo
hnědočervená. Pokud hledáte ten
správný odstín červené do vašeho
interiéru, nechte se překvapit
pestrostí této barvy a promyslete si,
čeho chcete pro svůj interiérový
design docílit.
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Barevný efekt červené

BLEDĚ FIALOVÁ MAGENTA FUCHSIOVÁ BORDOVÁ TERAKOTA

#Červená



3 nejkrásnější barevné kombinace s červenou

Im Trend: Terracotta

Chcete-li svému příbytku dodat
teplo, terakota je ideální barva pro
jednotlivé stěny. Ale i jako
všestranná barva stěn lze terakota
výborně kombinovat s jinými
nahými odstíny ve vaší
domácnosti. Mix tmavě červené,
oranžové a hnědé působí
středomořsky a zároveň moderně.
Přesto naši interiéroví odborníci
radí, abyste to s tímto odstínem
nepřeháněli. Nejprve si porovnejte
všechny barevné odstíny terakoty
a poté se rozhodněte. Pokud se
vám efekt líbí, můžete si například
pořídit doplňky v terakotové barvě
a namalovat stěny hnědou
barvou. Takto získá vaše místnost
harmonický dojem.
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Červená &
Šedá

Červená &
Modrá

Červená &
Růžová



PÍSKOVÁ HNĚDOŠEDÁ UMBRA HNĚDÁ ECRU MOKA

Jaká barva se hodí k
hnědé?
Jste velkým fanouškem
dřevěného nábytku a dekorací?
Potom jste si určitě položili
otázku: která barva se vlastně
hodí k hnědé? Prozradíme vám,
jak lze oblíbený zemitý tón
nejlépe zkombinovat! Odpověď
závisí především na tom, jaký
odstín hnědé si zvolíte. Věřte
nebo ne, správná kombinace se
liší v závislosti na typu interiéru.
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Barevný efekt hnědé

Na první pohled působí hřejivě, přirozeně a uklidňujícím dojmem

Různé odstíny hnědé mají speciální efekt

Hnědá nám připomíná krásu přírody a spojení se zemí

Oblíbená v interiéru, protože vyzařuje bezpečnost

Dokonale se hodí do každé místnosti a dá se skvěle kombinovat s

širokou paletou barev

Vytváří místo pro dobrý pocit a relaxaci

#Hnedá



12

3 nejkrásnější barevné kombinace s hnědou

Trendy: Hnědošedá

Slyšeli jste už o hnědošedé barvě?
Pokud ne, později vám
prozradíme, o co jde. Tuto trendy
barvu je obtížné jednoznačně
definovat: zatímco někteří ji
označují jako určitý odstín šedé,
jiní se zaměřují na hnědou.
Hnědosivá se však obvykle
popisuje jako šedá barva s
hnědým odstínem.

Zemitá barva je ideální pro naše
stěny a zajišťuje vyváženou
atmosféru. Tato smíšená barva
může zároveň působit elegantně,
rezervovaně nebo moderně, bez
ohledu na typ místnosti.

Hnědá &
Černá

Hnědá &
Žlutá

Hnědá &
Modrá



Jaká barva se hodí ke
žluté?
řŽlutá barva má mnoho různých
významů. Ve většině kultur žlutá
představuje náboženství a
historii, v některých je typická pro
království a proto je považována
za velmi ušlechtilou a elegantní
barvu. Žlutá je však také barvou
pokory a vyjadřuje skromnost a
zdrženlivost. V každém případě
tato barva symbolizuje sílu,
teploslunce a tím i radost ze
života. Paleta barev sahá od
jemných pastelových odstínů
jako vanilková či krémová žlutá,
přes zářivé odstíny (citronová
žlutá a neonová žlutá) až po
klidnější zemité tóny..
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Barevný efekt žluté

Žlutá je osvěžující a zářivá barva a šíří dobrou náladu

Šíří dobrou náladu

Je velmi univerzální a lze ji kombinovat s různými materiály

Místnosti se opticky rozzáří

Hořčicová žlutá vnese do vašeho domova sílu a útulnost

       a také barvami

       Někdy působí přehledně a moderně, jindy rezervovaně

ŠAFRÁNOVÁ OKROVÁ HOŘČICO
VĚ ŽLUTÁ

KURKUMA CITRONOVĚ 
ŽLUTÁ

#Žlutá
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3 nejkrásnější barevné kombinace se žlutou

Ve žluté barevné škále lze nalézt
vhodný tón pro každý vkus.
Hořčicová žlutá je novou
trendovou barvou – výborně se
kombinuje a vypadá naprosto
fantasticky v každé místnosti.
Nechte se přesvědčit žlutým
odstínem a využijte tento tón iu
vás doma! Vytvořte si útulnou
atmosféru jen s několika
bytovými doplňky a rozzařte své
čtyři stěny. I když hořčicová žlutá
nikdy nevyšla z módy, nyní zažívá
návrat v kombinaci s trendovým
retro nábytkem z 60. a 70. let.

Trendy: Hořčicově žlutá

Žlutá &
Modrá

Žlutá &
Šedá

Žlutá &
Růžová



KOMBINACE BAREV

NAŠE TOP 3 
STUDENÉ BARVY

Studené barvy mají schopnost
vytvářet jedinečný pocit prostornosti,
neboť vizuálně oddělují stěny a
způsobují to, že stropy vypadají výše.
Prozradíme vám, jak harmonicky
kombinovat studené barvy.
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STYLE WITH

SUMMER COLORS

SUMMER COLORS

STYLING S

KRÁLOVSKOU MODROU

#1C2547

- MODRÁ -

STYLING S

LESNÍ ZELENOU
#465447

- ZELENÁ-

STYLING S

HNĚDOŠEDOU
#C2B6B6

- ŠEDÁ -



Jaká barva se hodí k
modré?
Modrá,, nekonečně všestranný
odstín. Může se pohybovat od
světle modré až po
tmavomodrou a podle toho se její
efekt na místnost může lišit.

Modrá je také ideální v kombinaci
s jinými barvami a může být
použita v zařízení v různých
stylech bydlení. Minimalisticko-
moderní, okouzlující-dekadentní
nebo námořnické svěží – to vše je
možné s různými odstíny modré!
Ptáte se: Jaká barva se hodí k
modré? Odpověď zní: hodně!
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Barevný efekt modré

Často se pojí s mořem a nebem

Symbolizuje jasnost, prostor a ticho

Dodává uklidňující účinek v místnosti

Zlepšuje koncentraci a zbystruje mysl

Ze souhry světlých a tmavých odstínů modré barvy vzniká

oblíbená barevná kombinace

Světle modrá barva odtíží tmavý efekt a tmavě modrá o něco více

uzemní světlé odstíny

KRÁLOVSK
Á MODRÁ

AZUROV
Á MODRÁ

INDIGO NÁMOŘNICKÁ
MODRÁ

SVĚTLO
MODRÁ

#Modrá
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3 nejkrásnější barevné kombinace s modrou

Trendy: Královská modrá

Královská modrá je hluboký odstín
modré. Dalšími vzácnými odstíny
modré jsou kobaltová modrá,
berlínská modrá nebo i indigo. Ve
srovnání s jinými modrými barvami
je královská modrá velmi svěží a
dodá vašemu prostoru živost.
Královská modrá opravdu není
typickou barvou pro interiérový
design – a přesto se tento odstín
stává stále populárnějším. Nábytek i
doplňky září v odstínu modré a díky
barevnému provedení vyzařují
zároveň uklidňující efekt.

Modrá &
oranžová

Modrá &
Růžová

Modrá &
Šedá



Die Farbe Blau und ihre Nuancen

Jaká barva se hodí k
zelené?
Zelená je barva svěžesti a lásky k
životu. Při pomyšlení na zelenou
nám napadnou lesy, stromy a
rostliny. Různé odstíny symbolizují
nový život a spojení s přírodou.
Jaká barva se tedy hodí k zelené?
Patří sem výrazné barvy jako
modrá, červená, oranžová a žlutá,
ale také jemné tóny jako krémová,
béžová či bílá. V kombinaci s
modrou vytváří zelená příjemnou
atmosféru v domácnosti. Použití
jasně červených tónů vytváří
monochromatický celkový efekt,
který nepůsobí příliš temně.
Odstíny hnědé také dokonale
harmonizují s touto barvou, neboť
odrážejí přirozený aspekt.
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Barevný efekt zelené

Znamená naději a blízkost k přírodě

Dává vám pocit svobody

Působí relaxačně, ale může na nás také působit velmi povzbudivě

Pestrá škála barev

LIMETKOVÁ
ZELENÁ

KHAKI
OLIVOVÁ
ZELENÁ

MÁTOVĚ
ZELENÁ

SMARAGDOVĚ
ZELENÁ

#Zelená
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3 nejkrásnější barevné kombinace se zelenou

Trendy: Lesní zelená
Je to jedna z nejvýraznějších trendových
barev sezóny, která se v posledních
letech pomalu vkrádá a konečně je zde v
plné síle: sytá, sametová lesní zelená!
Namísto jiskřivých limetkově zelených
tónů nyní milujeme zejména
tmavozelené tóny. Divoká zelená je stále
oblíbenější i v interiérovém designu. Ať
už industriální, boho nebo glamour styl –
tmavě zelená dokáže vylepšit každý styl
bydlení. Existuje tolik barevných
kombinací, od odvážných a
sofistikovaných až po svěží a uklidňující.

Zelená pasuje do kterékoli místnosti.
Dramatická, tmavá lesní zelená vypadá
stejně dobře v kuchyni, koupelně,
obývacím pokoji a ložnici, stejně jako na
stěně, obkládačkách a všech druzích
dekorací. Navíc odstín lesní zelené se
hodí téměř ke všem barvám.

Zelená &
žlutá

Zelená &
Červená

Zelená &
Šedá



Die Farbe Blau und ihre Nuancen

Jaká barva se hodí k
šedé?
Spolu s černou, bílou a béžovou je
šedá jednou z nejoblíbenějších
barev, jelikož se snadno
kombinuje. Základní rozlišení se
provádí mezi neutrální šedou,
chladnou šedou a teplou šedou.
Nadčasová barva se dá úžasně
stylizovat s přírodními tóny dřeva,
ale také s výraznými barevnými
odstíny. S šedou barvou na zdi,
dekoracemi nebo nábytkem
vytvoříte jemný vzhled. Jelikož
šedou můžete kombinovat se
všemi druhy barev, tento odstín
lze použít v různých stylech
zařízení.
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Barevný efekt šedé

Je považována za příjemnou barvu a představuje eleganci a luxus

Šedá barva je přirozeně studená, ale některé odstíny šedé patří také

mezi teplé barvy

Dodává místnosti hloubku a také přispívá k osvětlení interiéru

Čím blíže má šedá barva k černé, tím je šedá barva dramatičtější a

tajemnější v interiérech

Čím více se přibližuje ke stříbrné a bílé, tím působí živěji a jasněji

Kombinace různých odstínů šedé působí klidně a rezervovaně

ANTRACITOVÁ BŘIDLICOVÁ KAMENNÁ
ŠEDÁ

HNĚDOŠEDÁ SVĚTLOŠEDÁ

#ŠEDÁ
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3 nejkrásnější barevné kombinace s šedou

Trendy: Hnědo-šedá

Hnědošedá barva si podmaní nejen
srdce interiérových expertů, ale má také
velmi zvláštní vzhled. Na rozdíl od
tradičních odstínů šedé, béžové nebo
pískové má hnědošedá modernější
efekt. Spojuje stylové a nadčasové
vlastnosti různých odstínů šedé s
teplým, přirozeným nádechem béžové.

Hnědošedá vytváří univerzální efekt!
Jako jemný, světlý odstín je dokonalým
protipólem k jasným, tmavým barvám a
dodává každé místnosti noblesní,
přátelskou atmosféru. Vnáší klid do
celkové místnosti a cíleně nastavuje
akcentové barvy. Bez ohledu na to, kde
chcete tuto barvu využít, můžete si být
jisti, že krásně zapadne do vašeho
interiéru!

Šedá & 
 černá

Šedá &
růžová

Šedá & 
žlutá
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