
interiér  styl

Barvy roku 2022: 
šance na změnu

Světle modrá a modrofialová. A také různé tóny olivově šedé. 
Tak by se v kostce daly shrnout barvy, které vládnou letošnímu roku. 

Pustíte je k sobě domů?

Text: Marcela Škardová     Foto: archiv firem

Díky široké škále provedení ikonických Eames Plastic Chair od Vitra 
si můžete vybrat odstín přesně na míru svému interiéru i náladě, nebo volit 
podle barev předurčených pro rok 2022. www.designville.cz



řestože aktuálních barev roku je hned 
několik, najdeme mezi nimi minimálně 

dva styčné body. Jedním z nich je příroda 
a tím druhým propojenost, mají k sobě 
blízko. Jako by nám chtěly naznačit, že právě 

soudržnost by se letos měla stát hlavním tématem.

KDO JE URČUJE 
Většina společností, respektive značek, které vyhlašují 
svou barvu roku, nic neponechává náhodě. Každá 
prostřednictvím odborníků, ať už jde o color stylisty, 
designéry, architekty a jiné, vybírá tu nej- barvu, 
kterou následně představuje světu. Odráží se 
zejména v oblasti módy, umění, designu, architektury 
a technologií, prakticky se dotýká veškerého 
společenského dění. S jistou mírou nadsázky by se 
dalo říci, že se na barvách roku vlastně podílíme 
všichni, jelikož společnosti se rozhodují na základě 
globálních trendů a chování spotřebitelů. 

Mezi největší barevné hráče se řadí Pantone Color 
Institute, Dulux spadající pod Akzo Nobel, PPG nebo 
Sherwin-Williams. Většina firem či značek patří mezi 
výrobce nátěrových hmot, Pantone zase dala světu 
ustálený systém barev. Žádná barva však v interiéru 
neexistuje sama o sobě, v rámci každoročně 
vyhlašovaných trendů se proto kromě hlavního 
tahouna uvádí doplňující paleta. Navíc hlavní barva 
nemusí zůstat ve své původně navrhované podobě, 
někdy stačí pozměnit její tón či sytost, a rázem získá 
další dimenzi. Proto se vyplatí vnímat barvy roku 
jako šanci na změnu, nikoliv jako dogma. 

Světle modrá 
i zelenkavošedé 
tóny si dobře 
rozumějí s dřevěným 
nábytkem a doplňky, 
hodí se do všech 
místností i na velké 
plochy. Naopak 
neobyčejná 
modrofialová very 
peri je jako stvořená 
do obývacích pokojů 
a ložnic, a čím menší 
jeviště jí dopřejete, tím lépe 
vynikne. S tmavými odstíny 
dřeva ji raději nekombinujte.

P
Dekorativní a současně 
praktické pufy fungují jako 
designový prvek a další místo 
k sezení, kdekoliv budete 
potřebovat. Například 
cena oválného pufu Badu
od Bontempi od 8 531 Kč. 
www.alax.cz

Dulux Vinyl Matt vyniká 
omyvatelností, otěruodolností, 

vysokou kryvostí a extrémní 
vydatností. Na fotce mimo jiné 

vidíte použití barvy roku 
blankytně modré T0.10.70. 

Cena od 320 Kč/1 litr. www.dulux.cz

FOTO CELLBES



Omyvatelné interiérové 
barvy Primalex Essence  
se snadno aplikují,  
výborně kryjí a odolají  
otěru i znečištění.  
Barvy lze natónovat až  
do 20 000 matných odstínů.  
Cena od 228 Kč/1 litr.  
www.primalex.cz
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MODRÁ JE VÍC NEŽ DOBRÁ
Závan čerstvého vzduchu přináší 
blankytně modrá (T0.10.70, v originále 
Bright Skies) značky Dulux, jejíž týmy 
odborníků na design už téměř 30 let 
v Mezinárodním estetickém centru Dulux 
analyzují globální trendy. Měla by vám 
připomenout světle modré nebe, kde není 
ani mráček, navodit optimismus, přinést 
domů nádech přírody a oživit interiér. 
Svým způsobem také naznačuje, že 
s funkční proměnou domovů v poslední 
době, kdy se z nich staly také kanceláře 
a školní učebny, by se měla odehrát 
i změna reálná. A pozitivní světlá modrá 
představuje univerzální řešení.

Svět ovlivní rovněž barva roku, 
kterou stanovili odborníci Pantone 
Color Institute. Pojmenovali ji Very Peri 
(Pantone 17-3938), ale ani kdybyste 
netušili, jak se jmenuje, nedá se 
přehlédnout. Jde o velmi originální 
barvu, jež v sobě spojuje důvěryhodnou 
modrou s hravější fialovou i s poněkud 
skrytou energií červené. Řečí psychologů 
by to měla být pozitivní barva, ale 
s nohama na zemi. Kromě jiného má 
very peri odkazovat na spojení 
s virtuálním světem, ostatně do svých 
produktů ji už zavádí Microsoft. A kde 
je spojení s přírodou? Inspirací se měly 
stát květy barvínku. Nicméně dost možná 
v ní uvidíte i jiné rostliny, třeba odstíny 
levandule nebo šeříku. 

Blankytná barva a nadčasový design 
kuchyně IP7820 z řady Best line 
by Asko – Nábytek uchvátí každého, kdo 
do ní vstoupí. Rustikální vzhled podtrhují 
drobné detaily. Cena dle zvolených 
komponentů. www.asko.cz

Ručně vyráběný 
kameninový hrnek 

Modré retro značky 
Lim Art nabízí objem 

225 ml. Kromě nebesky 
modré si ho lze pořídit 

i v jiném barevném 
provedení, například světle 

zelené či růžové. Cena 
277 Kč/kus. www.fler.cz

Nadčasový dekor vinylové tapety Ellington 
od Casamance je jako stvořený pro ty, kteří 

dávají přednost mixu různých barevných 
tónů, jež se hned tak neokoukají. 

Cena 5 300 Kč za roli 0,68 x 10 m. 
www.alamaison.cz

Potpourri si můžete 
připravit sami 
ze sušených 
květů, listů, 
plodů a jiných 
částí rostlin, 
nebo si ho 
koupit už hotové. 
Intenzitu vůně 
lze podpořit 
pár kapkami 
vonné esence. 
Různé druhy. 
Cena na dotaz. 
www.ikea.cz
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Na technické detaily 
v interiéru se z pohledu 

designu až tak moc nehledí, 
a to je škoda. V barvě 

roku very peri můžete mít 
například dvojrámeček 

na vypínače. Cena 49 Kč. 
www.hornbach.cz
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ZELENÁ V OBJETÍ ŠEDÉ
Odolnost, spojení a příroda, tato tři 
témata často zaznívala na Global Color 
Forecasting Workshop společnosti 
PPG, který dává dohromady více než 
30 globálních barevných stylistů PPG 
z automobilového průmyslu, letectví, 
spotřební elektroniky a průmyslu barev 
a nátěrů pro domácnost. Výsledkem 
je pozvednutí „olivové ratolesti“, která 
odnepaměti symbolizuje mír a vítězství. 
Barva roku podle PPG se skutečně 
jmenuje Olive Sprig (PPG1125-4). 
Je klidná a přitom svým způsobem 
rozjasňující, hodí se snad do každého 
prostředí. Podporuje autenticitu, 
a tou je i osobní setkávání, nikoliv jen 
prostřednictvím digitálních technologií. 
Když se podíváte této barvě pod pokličku, 
najdete v ní jak eleganci, tak i jistou 
skromnost oslavující znovuzrození.

Do rodiny PPG spadá i značka 
Glidden, která přichází s barvou 
Guacamole. Určitě vám bude chutnat 
stejně jako avokádo, z něhož se tento 
známý dip připravuje. Šalvějová 
zelená October Mist je zase barvou 
roku podle Benjamina Moorea, kdežto 
Sherwin-Williams přichází s tónem 
nazvaným Evergreen Fog. Vliv 
neutrálnějších zelenkavošedých tónů, 
někdy s větší převahou šedé, se nedá 
přehlédnout. Když je však zasadíte mezi 
jiné, výraznější barvy, určitě se s nimi 
nebudete nudit.  �

Decentní dekor vliesové tapety 
od AS Création v přírodních tónech se hodí 

rovněž do kuchyní a jídelen, navíc vlies 
je velice praktický z pohledu aplikace. 

Cena 699 Kč za roli 10,05 x 0,53 m. 
www.hornbach.cz

Omyvatelný a čistitelný 
nátěr Primalex 
Ceramic představuje 
moderní generaci 
interiérových barev. 
Paleta 23 vysoce 
matných odstínů byla 
inspirována vzácnými 
nerosty a přírodními 
úkazy. Cena 
od 469 Kč/2,5 litru. 
www.primalex.cz

Čtyřmístná modulární 
pohovka Lennon

z kolekce We Care je 
vyrobená z udržitelných 

materiálů. Můžete ji 
doplnit designově i barevně 

sjednocenou podnožkou. 
Cena pohovky 49 699 Kč, 

cena podnožky 10 179 Kč. 
www.westwingnow.cz

Porcelánový vypínač 
Roo Soliter

v odstínu Chlora 
dodá interiéru 

na eleganci. 
Vyrábí se ručně, 

a to včetně 
glazování. 

Díky tomu je 
vysoce odolný 

vůči prachu 
a poškrábání 

a vydrží 
dlouhá léta. 

Cena 1 190 Kč. 
www.katypaty.cz

O tématu se více dočtete na
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K novým barvám letošního roku patří také 
několik odstínů šedozelené. I tyto tóny působí 

v kuchyni velice přívětivě a útulně, navíc se dají 
snadno kombinovat se světlejšími dřevodekory, 

jak dokládá ukázka sestavy z modelů  
Savana a Tewa. Cena na dotaz. www.oresi.cz


