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VÍTEJTE

„Naším posláNím  
je dát životu  

barvy“

Vítejte v katalogu barevných trendů ColourFutures 
2014 společnosti AkzoNobel. Předvídání trendů 
a barev je zásadní a zároveň velmi inspirativní 
součástí naší práce. To nám umožňuje být vždy  
o krok blíž potřebám zákazníků. 

Jako největší celosvětový výrobce barev neustále 
sledujeme objevující se společenské, ekonomické 
a designové trendy po celém světě, neboť to jsou 
faktory signalizující první náznaky budoucích proměn 
v uplatňování barev.

SPOLEčENSké 
TrENdy

CELOSVĚTOVÁ 
zNaLOST 
dESIgNU

gLObÁLNÍ 
OdbOrNé 

POzNaTky z 
ObLaSTI barEV

EkONOmICké 
TrENdy

TrENdy V  
ObLaSTI 
dESIgNU
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ColourFutures přináší každým rokem hlavní 
myšlenku, která naši společnost inspiruje k 
vytvoření pěti barevných trendů. Tato myšlenka 
ovlivňuje každý z trendů jiným způsobem, 
zároveň však všechny spojuje do jednotného 
konceptu. Ten určuje, která barva bude v 
nadcházejícím roce stěžejním odstínem a stane 
se tedy barvou roku.

Současná doba je dobou velkých změn. Abychom 
mohli využít nově vznikající zajímavé příležitosti, 
je třeba pochopit, kdo jsme a jak do nového 
uspořádání věcí zapadáme. Pohlédneme-li 
novým, neotřelým způsobem na to, co máme, 

můžeme uvolnit potenciál, jenž nás obklopuje. 
Platí to v případě zemí, obchodu i jednotlivců. 
Každý dům, kancelář, škola či továrna disponuje 
obrovským potenciálem, jestliže víte, jak využít 
skryté možnosti a myšlenky. 

Nálada konkrétní doby velmi silně ovlivňuje to, 
jaké barvy jsou vnímány jako oblíbené. Rok 2014 
se dle našeho názoru nese ve znamení hledání 
odpovědí na nejrůznější otázky. Otevřená a 
poutavá paleta barev tak má v následujícím roce 
za úkol zejména podnítit oživení.

rOzhOdUjÍCÍ 
VLIV PrO rOk  

2014

UVOLNĚNÍ
POTENCIÁLU



 22

05

12

 42

 52
 32

06

ÚVOd 02-09

02  Uvolnění potenciálu 
06 Barva roku  2014
08  Paleta 2014

 TrENdy 10-61

12 Tichá revoluce
22 Prostor pro důkaz
32 Městská populace 
42  Tajuplná zahrada
52 Udělejte to teď hned!

barVy 62-71

64  Červené
65 Oranžové
66 Žluté
67 Zelené
68  Modré
69 Fialové
70 Teplé neutrální
71 Chladné neutrální

zdrOjE

72 Zdroje

BARVA 
ROKU 

OBSA
H

   Tichá
Revoluce
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Barva roku 2014 skvěle kombinuje přirozenou 
harmonii zelené s typickým klidem modři. 
Tato tlumená barva, jež reflektuje vzrůstající 
touhu po objevování, má jemný charakter a 
stala se favoritem ve světě designu. Je hlubší 
a sofistikovanější než tyrkysová a působí 
podmanivěji. Často se používá k vylíčení barvy 
jiskřících tropických moří. 

Zelenomodrá je terciární barvou, vzniká 
kombinací primární modré a sekundární 
zelené a v dnešní době tato úžasná barva 
zahrnuje nejrůznější odstíny. Pohybuje se někde 
mezi modrou a zelenou a stala se symbolem 
rovnováhy. Aby však nedošlo k přesycení 
prostoru, měla by se kombinovat s neutrálními 
tóny či odstíny dřeva.

Přestože je zelenomodrá výraznou barvou, 
je překvapivě univerzální a lze ji dobře 
kombinovat s dalšími barvami. Velmi hezky 
vypadá ve společnosti barev na protější straně 
barevného spektra – s jemnými růžovými tóny 
či s teplou okrově žlutou. Nejmódnější je však 
její kombinace s jinými odstíny modrozelené, 
zelené nebo modré, které tak vytvářejí efekt „tón 
v tónu“. S barvami indiga, denim či námořnické 
modři vyvolává zelenomodrá pocit barvy 
oceánu, působí chladivě, dynamicky, ale zároveň 
vlídně. Kombinace barvy roku s tóny zelené, jako 
například mátovou, s barvou kachního vejce 
či smaragdovou, vytváří přirozeně svěží efekt. 
Pro neutrální kombinace jsou vhodné barvy 
přírodního dřeva.

barVa  
rOkU   
2014

VýVOj barVy 
rOkU

sofistikovaná

uklidňující

Vyrovnaná

univerzální

90gg 19/151   P0.20.40



PaLETa 
2014

Příběh barev pro rok 2014 se z velké části týká 
komplexních tónů, které se pohybují téměř na 
barevných rozhraních a nechávají nám tak prostor 
hádat, jaký odstín vlastně představují. Tyto barvy 
disponují jakýmsi zvláštním charakterem, který se 
mění podle toho, s jakými tóny jsou kombinovány. 

Díky tomu se barevné schéma stává zajímavým 
objevováním nových kombinací. Jednoduché či 
primární barvy, které mohou být při samostatném 
použití vnímány ohraně až hloupě, získávají v 
kombinaci s touto fascinující paletou nádech 
jednoduchosti až čirosti, což působí nově a neotřele.



TIChÁ 
rEVOLUCE

PrOSTOr 
PrO důkaz

mĚSTSkÁ 
POPULaCE

TajUPLNÁ 
zahrada

UdĚLEjTE TO  
TEď hNEd!

PĚT hLaVNÍCh 
TrENdů PrO 
rOk 2014 
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Paleta Tiché revoluce 
je velm

i jem
ná,

používá nenápadné 
přechody barev a 

odstínů a vytváří 
decentní kom

binace

    Tichá
Revoluce
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Desítky let jsme naslouchali lidem, kteří křičeli 
nejhlasitěji, a uctívali jednotlivce, kteří postavili 
nejvyšší budovu či vyrobili nejrychlejší auto. Od 
počátku průmyslu byla moc formovat náš svět 
pevně držena v rukou extrovertů připravených 
prosadit svou novou, úžasnou myšlenku za 
každou cenu. Přestože neexistuje důkaz o tom, 
že nejlepší řečník mívá zároveň i ty nejlepší 
myšlenky, často charismatické osobnosti, jež 
umí skvěle pracovat s publikem, následujeme. 
Časy se ale mění!

Dnes už nekomunikujeme pouze na úrovni 
čistě fyzického světa, kde je tolik podstatné 
„být viděn“. Ta tam je doba, kdy bylo nutné 
mít finančního podporovatele, aby se o naší 
práci vědělo. Nyní je možné sdílet ji online 
na internetu, kde může být hodnocena a 
doporučována ostatním. 

Introverze nabírá na síle a díky tomu začíná 
design ztrácet své ego a stává se umírněnějším 
a hloubavějším. Susan Cainová ve své 
nejprodávanější knize nazvané „Ticho“ hovoří 
o tom, že kreativita se rodí ze samoty a že je 
třeba, abychom „zastavili tu šílenost neustálé 
skupinové práce“ a poskytli v kancelářích a 
školách prostor pro hloubavé individuální 
rozjímání, neboť právě tam s největší 
pravděpodobností vzniknou ty nejúžasnější 
myšlenky. 

Naše spotřebitelská povaha se rovněž 
proměňuje. Pro většinu lidí jsou peníze a prostor 
odměnou rostoucího významu, a proto ještě 
nikdy nebylo tak důležité skutečně zvažovat, 
co doopravdy potřebujeme a jak to využijeme. 
Introvertní design oslavuje jednoduchost a 
inovaci, a vytváří tak krásné tvary a prostory, 
které se nijak nepředvádějí, nýbrž naplňují naše 
měnící se potřeby novým a sofistikovaným 
způsobem. 

Paleta Tiché revoluce je velmi jemná, používá 
nenápadné přechody barev a odstínů a 
vytváří decentní kombinace tónované bílé s 
neutrálními odstíny. Tyto barvy působí tichým 
a odpočinkovým dojmem, který umožňuje 
chytré využití vzorů a přírodních materiálů. Nic 
nevytváří prostor a modernost lépe než bílé 
barvy a odstíny této palety mají na rozdíl od 
sterilních a ostrých tónů efekt vřelosti, lidskosti 
a vlídnosti. Představte si třeba nadýchané 
obláčky a jemné variace odstínu arktických 
kožešin. I výraznější odstíny jsou stále velmi 
decentní, jako například barva oblázků či na 
slunci vysušených mušlí.

   Tichá
Revoluce
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„ Nikdy dř íve Neřídili lidé své  
životy tak přesN ̌e“

John FuDŮ KAZ
  PRO
  PROSTOR



V srdci této  
palety jsou  

mužské neutrální  
barVy pů sobící 

architektonickým 
dojmem
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Ve zmatku našich 
uspe  ̌chaných žiVot ů 
je možnost chopit se 
konkrétního c  ̌ísla 
uklidn  ̌ující 

DŮ KAZ
  PRO
  PROSTOR
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Stále více z náS pR ˇ iStupuje k Rodinnému životu 
analytickým zp ůSobem – naStavuje Si cíle a hodnotí 
výkon, aby maximalizovali vlaStní potenciál

DŮ KAZ
  PRO
  PROSTOR
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Vždy, když si myslíme, že život už nemůže být 
rychlejší, zrychlí se ještě o stupeň navíc! Tlak, 
být tím nejlepším, kým se můžeme stát, tím 
nejzdravějším a tím, kdo dosahuje dokonalé 
rovnováhy mezi prací a osobním životem, je 
prací na plný úvazek, jež vyžaduje neustálou 
analýzu nás samých a rovněž našeho života.

Ve zmatku našich uspěchaných životů je 
možnost chopit se konkrétního čísla uklidňující. 
Známe-li pro nás doporučenou výživovou 
hodnotu, výši svého krevního tlaku a hladiny 
cholesterolu, můžeme zhodnotit svůj životní 
styl a případně provést změny, jež nám mohou 
pomoci vyvarovat se chronických chorob. 
Zpětně hodnotit výkon a vytvářet si cíle za 
účelem zdokonalení je v obchodě uznávanou 
strategií. Stále více z nás tento analytický 
přístup aplikuje i ve svém rodinném životě, 
přičemž používá měřící přístroje, které by dříve 
patřily do oblasti lékařské chirurgie. Umělecká 
streetartová skupina The Wooster Collective se 
nechala touto posedlostí po sebezdokonalování 
inspirovat k dílu nazvanému „Choďte po 
schodech“. V něm použila tato skupina siluety 
panáčků známých z dopravního označení ke 
znázornění toho, co se stane s vaší postavou, 
když nebudete chodit po schodech. 

Ve světě dvojsmyslnosti a šedých zón je 
spolehlivost a definitivnost matematiky a 
vědy lákavá. Rovnice, piktogram, datum 
či samostatně stojící číslo působí jaksi 
bezprostředně a rozhodně. Zatímco jazyk se 
mění, čísla zůstávají stejná a sjednocují nás 
všechny zcela totožnou informací bez ohledu 
na to, v které části světa se nacházíme.

Paletu Prostor pro důkaz tvoří mužské 
neutrální barvy působící architektonickým 
dojmem. Tyto sofistikované odstíny tmelu, 
náplasti a cihly skýtají nejširší část barevného 
spektra a lze je obohatit plnými tmavými 
barvami, jako například tmavě smaragdovou 
či barvou býčí krve. Nejjasnější akcenty mají 
jemný, ale zásadní efekt, neboť dodávají 
grafickou intenzitu. Jasná zelenomodrá, 
šarlatová či okrová poskytuje překvapivou 
a zralou alternativu k primárnějším tónům. 
Paleta Prostor pro důkaz je vyzrálou a uvážlivou 
paletou, jež skvěle doplňuje přírodní materiály, 
jako je tmavé dřevo, mramor a korek, stejně 
jako beton. 
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kulturni 
identita

uznani

koreny

vypraveni

hrdost

 Ne kazdy, kdo bloudi,  
je ztraceny.“ 
J.R.R. Tolkien

Populace 
M ěstská

“



My vsichni si 
prejeme byt 
soucasti neceho 
vetsiho, nez 
jsme my sami. 
Spojeni s nasimi 
koreny nam 
pripomina, odkud 
prichazime
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Lidove umEni se v ruznych 
oblastech sveta velmi vyrazne 
liSi, ale i kdyz se lidova 
vypraveni meni, spojuje je 
jakysi jednotny aspekt 
vrelosti a smyslu pro 
spoleCnost

Populace 
M ěstská
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Paleta Mestska populace je 
velmi ziva, s prAtelskymi a 
vyraznymi odstiny, ktere ac 
vypadaji nove, pusobi dojmem, 
jako bychom je znali

Populace 
M ěstská
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V časech nejistoty se chytáme toho, co známe a 
čemu rozumíme. Tradice a vzory lidového 
umění se v různých oblastech světa výrazně liší, 
ale i když se lidová vyprávění mění, spojuje je 
jakýsi jednotný aspekt vřelosti a smyslu pro 
společnost, reprezentovaný jednoduchým 
designem a pestrými plnými barvami.

Tradiční duchovno lidové tvorby, kdysi odsunuté 
do domů našich babiček, se opět stává 
populární u mladé generace, která touží po tom 
vyprávět příběhy skrze vyráběné věci a vytvářet 
si tak emoční spojení s posluchači. S rozvojem 
průmyslu a rozšiřováním trhu se obrovské 
množství populace začalo stěhovat do měst, 
aby si našlo práci a vydělalo peníze. Tito lidé za 
to však mnohdy museli zaplatit cenu daleko 
vyšší – odloučit se od svých dětí a milovaných.  
V současné době se někteří, obzvláště v Číně, 
stěhují pryč z těchto metropolí do menších 
měst či na venkov, aby v životě nalezli 
rovnováhu a žili hodnotnější život. Neznamená 
to ovšem v žádném případě cestu zpět ke 
starým způsobům, neboť si s sebou přinášejí 
znalosti a technologie z měst. Výhody 
propojování starého a nového zkoumá nyní 
čínská společnost pro výrobu domácích potřeb 
Jia. Firma Jia vyzvala designéry z různých částí 
světa s odlišným kulturním zázemím, aby 
reinterpretovali čínské tradice, jakou je 
například pití čaje, a vytvořili tak nový směr v 
moderním designu. Podobným způsobem se 
výrobci pokouší využít znalostí z minulosti k 
obohacení současnosti. 

Všichni toužíme po tom, být součástí něčeho 
většího, než jsme my sami. Spojení s našimi 
kořeny nám připomíná, odkud přicházíme. 
Vyprávění příběhů je odedávna hlavním 

způsobem, jak předávat ponaučení z generace 
na generaci. S flexibilitou, kterou přinášejí 
například tablety, se snižuje běžný výskyt 
tištěného slova, a tak se inspirujícím symbolem 
komunikace stává kniha. Literární texty, 
kaligrafie a ručně psané dopisy získávají v 
tomto elektronickém věku novou eleganci a 
hodnotu.

Paleta Městská populace je velmi živá, s 
přátelskými a výraznými odstíny, které ač 
vypadají velmi nově, působí dojmem, jako 
bychom je znali. Pro navození harmonického 
dojmu je vhodné kombinovat podobné odstíny, 
jako například odstíny švestky, blumy či 
burgundského, a coby překvapivý kontrast 
následně přidat okrovou či světle petrolejovou. 
Tímto způsobem tak lze navodit dojem něčeho 
zcela osobního. Ačkoli pocházíme ze zcela 
odlišných krajin, tyto autentické tóny těžkého 
hedvábí a hebké příze nás všechny oslovují, 
protože se objevují v lidovém umění po celém 
světě už od dob, kdy se začaly vyprávět lidové 
příběhy. Barvy této palety jsou inspirovány vzory 
křížkového stehu, pestrého zdobení ruských 
panenek, lehkými a rozvernými dekoracemi 
Skandinávie a pestrými látkami Indie, Jižní 
Ameriky a Číny.

Tento trend zachycuje pozitivitu dob, které již 
dávno uplynuly, a přetváří ji současným a velmi 
náležitým způsobem.

 wN.02.82
50rB 74/033

FN.02.85
 50yr 83/003

D6.05.65
 60yr 41/072

e0.45.55
 80yr 31/508

B6.15.65
10yr 41/223

F6.07.77
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Tento fascinující trend zkoumá         

	 myšlenku	využití	
toho,	 

co	je	téme	̌r	̌	nehmat
atelné,								

	 prchavé	a	pomíjivé
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Základem jsou kve ̌tinové motivy,     

    na rozdíl od pr ̌etékajících 

pestrých kve ̌tu ° jsou to však spíše    

  decentní pichlavé vzory       

 vhodné ke ztvárne ̌ní 
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Když se skrze listoví stromů derou první 
paprsky slunce nebo když se na zahradu snáší 
soumrak, obestře ji jisté kouzlo stírající barvy a 
vytvářející dojem tajemna. 

Tento fascinující trend zkoumá využití téměř 
nehmatatelného, prchavého a pomíjivého. 
Finská umělkyně Sanna Kannistoová toho 
dosáhla na snímcích fauny a flóry deštného 
pralesa, které pořídila v mobilním studiu 
sestaveném ve větvích stromů. Výsledkem jsou 
obrázky, které věrně zachycují fotografované 
objekty a navíc působí nadpozemsky. Mnoho 
umělců se snaží využít nedefinovatelného 
rozměru projektovaných snímků přírody, 
například větví či stromů, aby tak městským 
prostorům dodali křehkost. Tento nádech 
magična nás nutí znovu přemýšlet o tom, jak se 
díváme na prostředí, ve kterém žijeme, a 
pomáhá i těm nejtmavším koutům města 
dodat světlo.

Základem trendu jsou květinové motivy, na 
rozdíl od přetékajících pestrých květů jsou to 
však spíše decentní pichlavé vzory vhodné ke 
ztvárnění pozorovatelem. Hautologie, estetika 
zahrnující věci stěží hmatatelné, inspiruje jako 
myšlenka svět hudby i designu. Zhruba před 
deseti lety začal William Basinski s vytvářením 
sérií nahrávek zvaných „Pásky rozkladu“, které 
se nyní díky svým tajemným tónům stávají 
velmi populárními.

Trend Tajuplná zahrada vytváří romantický, 
poetický a zároveň nezvyklý vzhled s mlhavými 
odstíny, dodávajícími prostoru jemný nádech 
překvapení, a budí tak celkově ženský, avšak 
záhadný dojem. Zrcadla ze rtuti a materiály s 
patinou dodávají pocit, že věci jsou nám 
propůjčeny pouze na krátký čas a posléze se 
vrací zpět přírodě.

Paleta Tajuplná zahrada je plná měkkých, 
kouřových tónů. Představte si barvu zralých 
švestek, květů šeříku či dokonalý odstín 
decentní labutí šedi. Celá škála zelené, od tmavě 
smrkové po kouzelně pastelové odstíny 
mátové, snadno tón v tónu vytvoří působivý a 
uklidňující efekt. Důležité jsou zde také neutrální 
barvy, které však vždy nesou jemný nádech 
růžové či levandulové. Křehké a éterické 
materiály jako závojovina, krajka či efekt 
namrzlého skla ještě podtrhují výsledný vzhled 
a přidávají mu na hodnotě. 

U0.05.75
 70BB 55/044

 wN.02.77
50rB 48/051
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 w7.07.44
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 60yr 33/047

UN.02.77
 70BB 65/056

g4.05.81
70yy 73/083

 S0.04.78
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P0.05.35
 50Bg 14/036

 j0.05.75
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 „Život je příliš důleŽitá věc, neŽ  
aby se o něm mluvilo váŽně“ oscar Wilde

 energická 

spolupracující

provokativní

 sdílející 

 interaktivní



VytVořte něco  
jen tak pro  
radost!



57

PoPusťte  
uzdu náPadům, 

Přijměte PomíjiVost 
leVných Věcí a 

Předmětů 
určených k  

vyhození, a VytVořte tak dojem 
nedokonalého  
designu a 

dramatických Vzorů
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zdVihněte 
jedno či dVě 

obočí, PřiVeďte 
někoho k úsměVu 

anebo se 
staňte  
námětem na 

konverzaci
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Je čas myšlenek a čas konání. Mnozí jedinci či 
skupiny jsou unaveni nečinností a čekáním, až 
projekt pozvolna nabude formy, a chtějí něco 
změnit hned teď! Tento trend je plný energie a 
živosti. Vytvořte něco jen tak pro radost, 
samostatně či formou naplňující spolupráce. 
Designéři zde popouští uzdu svým nápadům a 
využívají levné materiály a věci určené k 
vyhození, aby vytvořili dojem nedokonalého 
designu a dramatických vzorů. Nejde tu o to, 
vytvořit cosi, co překoná zkoušku času, nýbrž o 
to zdvihnout obočí či dvě, přivést někoho k 
úsměvu či podnítit konverzaci tady a teď.

Hack design a graffiti, kdysi doména 
streetartových umělců, se nyní derou do 
popředí mainstreemu. Hack design neboli 
hacktivismus se nespokojuje s originálním 
tvarem objektu, ale používá existující objekt 
pouze jako vzor a následně jej přetváří tak, aby 
vypadal osobitěji nebo aby plnil zcela jinou 
funkci než původně. Městští umělci jako 
například Banksy boří zdi a podařilo se jim 
umlčet mnohé kritiky, kteří se domnívali, že 
tento druh sebevyjádření je příliš jednoduchý až 
hloupý. Francouzský hotel Au Vieux Panier v 
Marseille nechává každoročně různé umělce a 
designéry přetvořit pět pokojů, aby tak pro 
každou místnost vytvořil jedinečnou atmosféru. 
Autor graffiti Tilt zde nedávno vytvořil takzvaný 

„Pokoj paniky“ – polovina pokoje byla 
pomalována graffiti a polovina ponechána 
prázdná. Protiklad chaosu a klidu, živosti a 
nevýraznosti vytváří velmi působivý efekt a 
dokazuje, že i nespoutané umění jako toto je 
společností přijímáno. To nás přivádí k otázce: 
Co se stane novým, provokativním, vlivným 
uměleckým směrem budoucnosti?  

Paleta „Udělejte to teď hned!“ říká „vstaň a jdi na 
to!“ Je to „vysokooktanová“, energická směs 
barev, v rámci níž je možné úplně vše. Rozpor, 
kontrast, kombinace či míchání. Výsledkem je 
rozsáhlá bouře barev či její poněkud 
umírněnější varianta. Perlivá citrónová a 
výrazná zelenomodrá se setkává s jasně 
smaragdovou zelenou, limetkovou, fialovou či 
plamenně oranžovou. Modrá je v této paletě 
zastoupena ve všech možných odstínech, od 
námořnické modři po ultramarínovou, 
nebeskou modř či bledou zelenomodrou – 
každý si zde přijde na své.
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q0.10.80
 40Bg 70/146

ON.00.90
 00NN 83/000

 q0.40.50
16Bg 29/350

 v3.35.14
91BB 07/263

r7.22.69
 79Bg 53/259

U7.27.36
 69BB 17/324

 X0.20.50
41rB 24/309

e6.58.65
 04yy 51/583

FN.02.67
 30yy 46/036



63

barVy
Tato část ColourFutures představuje všechny barvy 
vybrané pro rok 2014 formou barevných skupin: 
červené, oranžové, žluté, zelené, modré a fialové, spolu 
s teplými a studenými neutrálními odstíny.  
 
Na spodní straně každé stránky pak můžete shlédnout 
proměnu jednotlivých skupin barev v průběhu let.
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Spíše než kolem ostrých a plných červených se tato pestrá paleta točí kolem barev růžových a narůžovělých. jiskřivé městské červené se svou 
hravostí a zábavností oponují na opačné straně situovaným jemným rumělkovým a tělovým barvám. Stále populární navíc zůstávají velmi 
tmavé červené v popředí s temným, téměř černým odstínem burgundského.

Klíčová červená: v posledních letech jsme zaznamenali, jak se červené barvy stávají teplejšími a plnějšími. Tato tendence bude pokračovat i v 
roce 2014 temně vínovou, inspirovanou látkami a vzory lidového umění z celého světa a architektoničtějším, měřitelným přístupem k designu.

čErVENé

 B0.25.25
09yr 05/305

B2.10.25
10yr 07/125

X7.16.66
88rB 37/328

C0.40.40
10yr 17/465

C2.53.40
16yr 16/594

Z0.05.20
30rr 08/044

B6.15.65
10yr 41/223

C1.10.79
23yr 66/193

 ZN.01.83
10rr 73/023

Proměna červené: Neutrální a šedavé odstíny růžové, které dominovaly v loňském roce, ustupují 
jasnějším a dynamičtějším barvám. Krásné ženské odstíny roku 2012 se chytře převlékly do nového a v 
příštím roce si budou vykračovat rozhodným, pyšným krokem. Tyto červené mají skutečně charakter.

Oranžové jsou tento rok pojaty měkce a připomínají barvu koření – pražené dýně, mleté skořice a kurkumy. Oproti minulým rokům jsou mnohem 
více ovlivněny žlutou. Téměř černě hnědé barvy loňska se mění v jemnější teplé růžovohnědé, připomínající barvu země.

Klíčová oranžová: Intenzivní a jasně zářící barva, která chce být vidět. v přírodě je barvou západu slunce, okvětních lístků tygří lilie či dužniny plodů 
kaki, a tak i přes svou výraznost nepůsobí synteticky jako jiné plné barvy, ale autenticky a přirozeně.

OraNŽOVé

C4.40.20
23yr 10/308

e6.58.65
 04yy 51/583

e6.63.47
 00yy 23/557

D6.15.55
 70yr 33/175

e0.45.55
 80yr 31/508

C4.20.40
 30yr 16/162

C6.49.48
50yr 18/650

Proměna oranžové: Oproti loňské barvě papáji má navíc letošní oranžová 
nepatrnou příměs červené, čímž získala ohnivější efekt. Tato barevná skupina 

se od roku 2011 prosazuje stále silněji a nyní se stává opravdovým hitem.

  Klíčová barva 2014

  Klíčová barva 2014
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Široká paleta minulého roku, obsahující více šedavých odstínů, se zredukovala na poměrně malé množství důležitých žlutých barev. Odstíny se 
pohybují v rozmezí čtyř odlišných kategorií – jemné, téměř zelené žluté, jako jsou barvy mladých lístků a výhonků, přitažlivé primární žluté, 
kořeněné okrové a velmi lehké bílé s nádechem žluté.

Klíčová žlutá: Naleznete ji v bezpočtu látek a vzorů tradičního lidového umění, její barva je stejně stará jako šafrán sám, ale v kombinaci s jinými 
barvami působí neuvěřitelně neotřele. Tato barva dodá objektu osobitost a promění všední atmosféru v cosi mimořádného.

ŽLUTé

F2.50.50
 20yy 26/490

g4.40.70
70yy 59/485

g4.05.81
70yy 73/083

F8.40.80
 46yy 74/602

F2.50.65
 30yy 49/562

F6.03.87
 43yy 78/053

Proměna žluté: Nepatrná příměs olivové, jež byla typická pro klíčovou žlutou v loňském roce, mizí a 
namísto ní se vrací teplé tóny nektaru, hořčice a jantaru. role zelenkavě žlutých je stále důležitá, ačkoli již 
nejsou v centru pozornosti. 

Skupina zelených barev prochází v roce 2014 největším rozkvětem. lze je rozřadit do čtyř hlavních kategorií, přičemž většina z barev má modrý podtón: čisté, 
dynamické městské zelené připomínající limetku, nefrit a jantar, neutrální zelené s příměsí šedé a hnědé, bílé s nádechem zelené a zelené barvy přírodních listů.

Klíčová zelená: je velmi důležitou barvou působící až kouzelně, neboť připomíná klid a vznešenost rozlehlých jezer a neprobádaných lesů. Protože se pohybuje 
někde mezi modrou a zelenou, nese v sobě sílu obou barev – vyrovnanost, klid, odpočinek, ale zároveň i hloubku a s ní i jistou dramatičnost či překvapivé teplo.

zELENé

Proměna zelené: Zelené barvy loňska přecházejí od žlutého charakteru k odstínům, jež balancují 
na hranici modré a zelené. Tento trend pak určuje jako barvu roku zelenomodrou,  

ale oproti loňské smrkové je ta letošní tmavší, plnější a evokativnější.

N7.04.73
 50gg 55/049

P0.50.40
 70gg 16/390

j0.20.50
30gy 23/232

 j0.30.80
10gy 61/449

lN.02.47
 30gy 27/036

l5.60.43
 02gg 21/542

P0.05.35
 50Bg 14/036

ON.00.83
30gg 72/008

 qN.02.88
10Bg 83/018

 P0.20.40
90gg 19/151

q0.20.30
 30Bg 10/111

F6.30.30
 30yy 12/263

 j0.05.75
10gy 58/105

  Klíčová barva 2014  Klíčová barva 2014
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rok 2013 byl rokem modrých a i v následujícím roce hrají barvy této skupiny velmi důležitou a inspirativní roli. Stejně tak jako se zelené stále více 
přibližují modrým, získávají na popularitě i modré barvy na rozhraní se zelenou. Znovu se objevuje zelenomodrá, vodová a tyrkysová, na protější 
straně pak poněkud degradované odstíny šedozelené a chladnější tóny nebeské modři a indiga.

Klíčová modrá: jako blízká příbuzná Barvy roku 2014 spadá klíčová modrá barva rovněž do kategorie zelenomodrých. Má chladný a záhadný 
charakter, a tak v přírodě slouží jako ozdoba těch nejpropracovanějších forem – per pavího ocasu, motýlích křídel či topasu.

mOdré

 q0.40.50
16Bg 29/350

S0.04.78
50Bg 64/028

qN.02.78
90Bg 72/038

r0.10.60
 50Bg 32/114

 v3.35.14
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 TN.02.82
72Bg 75/023

U0.04.84
 30BB 72/045

q0.10.80
 40Bg 70/146

r7.22.69
 79Bg 53/259

U7.27.36
 69BB 17/324

r9.35.22
 70Bg 09/171

Proměna modré: Od roku 2010 se paleta modrých až do loňského roku, kdy se v indigové barvě roku 
objevil nádech fialové, ochlazovala. hloubka a síla této barvy je stále velmi výrazná, ale díky současnému 
vlivu zelené získává tato paleta navíc charakter barev oceánu.

letošní paleta, chladná a sofistikovaná, zahrnuje barvy od nejtmavší borůvkové po světle levandulovou a představuje sbírku lehce tónovaných 
neutrálních barev, stále více se odklánějících od loňské plné švestkové či ametystové. jasně fialová si ponechává narůžovělý  

charakter, a připomíná tak květy otočníku.

Klíčová fialová: Šedá levandulová představuje něžný, zkrášlující odstín a díky této jemné odlišnosti od šedé se stala oblíbenou v  
interiérech a kosmetice. Odstín barvy suchých květin působí zdrženlivě a decentně.

FIaLOVé

Proměna fialové: Od roku 2009 fialové barvy neustále tmavly, v loňském roce byl odstín 
tmavé borůvky téměř černý. Paleta fialových pro rok 2014 je mnohem jemnější a fialová je 

brána spíše jako odstín ovlivňující jiné barvy než jako barva samostatná. 

 wN.02.82
50rB 74/033

 w0.10.30
10rB 10/116

UN.02.77
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 wN.02.77
50rB 48/051
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 vN.02.85
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41rB 24/309
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Paleta nadcházejícího roku zahrnuje vkusné a elegantní odstíny, které velmi dobře působí jak v kombinaci s jinými barvami, tak samostatně. Pískovcová barva, barva 
velbloudí srsti či karamelová dodávají prostoru bohatost, houbová a šedobéžová se skvěle hodí na plátno, lehounké světlé odstíny barvy juty či perel pak vytvářejí 
decentní efekt.

Klíčové teplé neutrální barvy: jedny z nejzajímavějších barev jsou ty, které se nacházejí na rozhraní dvou odstínů. letos je v centru palety neutrálních teplých barev 
odstín balancující mezi teplými a chladnými tóny. Bledá šedobéžová s nepatrným nádechem růžové či cínové je základní barvou pro schéma moderních barev.

TEPLé NEUTrÁLNÍ 
barVy

gN.00.88
 30gy 88/014

CN.02.67
50rr 54/018

e8.15.65
10yy 41/175

F6.10.70
 30yy 53/125

CN.02.57
 60yr 33/047

D6.05.65
 60yr 41/072

FN.02.85
50yr 83/003

e8.05.70
 90yr 55/051

F6.07.77
 30yy 67/084

g0.05.80
 30yy 69/048

hN.02.85
 81yy 81/016

ON.00.81
 30yy 68/024

  Klíčová barva 2014

v paletě roku 2014 naleznete plné achromatické spektrum barev od inkoustové černě přes uhlově černou barvu či barvu betonu až po jemné, téměř neviditelné 
šedé. Zahrnuje i odstíny s dotekem tepla, jako je například barva mořem vysušeného dřeva, oblázků, ale i s nádechem majestátnosti horské skalnaté krajiny.

Klíčové chladné neutrální barvy: Když se trendy barvou poprvé stala šedá, byla barvou tvrdou, mužskou a těžkou. Po několika letech používání teplých šedých 
odstínů se nyní vracíme zpět k chladnějším šedím, které jsou však nyní lehké a sofistikované. Skvěle se snáší s barvami zelené a modré.

ChLadNé NEUTrÁLNÍ 
barVy

 SN.02.85
10BB 83/020

FN.02.82
 30yy 72/018

ON.00.69
 30BB 53/012

U0.05.75
70BB 55/044

ON.00.76
 30BB 62/004

ON.00.86
50Bg 83/009

ON.00.90
 00NN 83/000

ON.00.10
00NN 05/000

ON.00.60
50yr 38/017

FN.02.47
 30yy 20/029

FN.02.67
 30yy 46/036

Proměna chladných neutrálních barev: Pohlédneme-li zpět na posledních pět let, nalezneme v 
proměnách klíčové chladné neutrální barvy téměř jistý vzorec – v jednom roce je téměř bílá, v 

následujícím pak nabývá silnějšího charakteru. letošní šedá se velmi podobá té z roku 2012, ale na rozdíl 
od jejího lehce zeleného podtónu je v roce 2014 ovlivněna modrou, takže ve výsledku připomíná barvu 

architektonického betonu.

Proměna teplých neutrálních barev: Klíčové barvy této palety se v posledních třech letech pohybovaly 
na hranici šedé vždy s kapkou jiného odstínu dodávajícího jim osobitý charakter. Podobně jako odstíny 
minulého roku má v sobě letošní barva lehký nádech červené, což jí dodává dojem tepla a přístupnosti.

  Klíčová barva 2014
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Zde najdete katalog fotografií, které  
byly použity v této publikaci.

On-line verzi této knihy naleznete na  
www.colourfutures.com

zdrOjE

  ObÁLka ø

   Tichá
Revoluce
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Tato příručka ColourFutures™  je a bude i nadále vlastnictvím Imperial Chemical Industries limited a je propůjčována za podmínky, že bude použita výhradně pro specifikaci 
produktů vyráběných/nebo dodávaných Imperial Chemical Industries limited (a jinými společnostmi AkzoNobel group) a za podmínky, že bude na požádání společnosti 
Imperial Chemical Industries limited vrácena.

Obsah této příručky slouží pouze pro informaci. Neobsahuje žádné ujištění nebo záruku ani nevyjadřuje přijetí jakékoli odpovědnosti za uvedené informace.  

Barvy byly reprodukovány s maximální věrností, jakou umožňuje tisk. Konečný vzhled barvy však může být ovlivněn tvarem, velikostí a osvětlením natřené plochy.
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