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Co o vás vypovídá barva kanceláře
Každá barva má svůj význam, víte jaký?

Možná ani netušíte, jak velký vliv mají barvy na lidskou psychiku člověka. Jedna vás 
dokáže uklidnit, druhá povzbudí kreativní myšlení a koncentraci, jiná zas umí  
dodat pocit jistoty a bezpečí. Jednoduše řečeno, barvy ovlivňují naše pocity  
i náladu.

Pokud tedy zařizujete novou kancelář, myslete na to, jaké barvy v rámci pracovní-
ho prostoru použijete. Uvidíte, že vhodná volba barev interiéru a doplňků udělá 
dojem nejen na vás a vaše zaměstnance, ale i na potencionální klienty a partnery, 
kdy je první dojem opravdu důležitý.

Tento e-book vás tedy stručně a poutavě seznámí se základní psychologií barev, 
kterou vám představíme i na konkrétních příkladech vlivných českých společností. 
Můžete tedy nahlédnout do „zákulisí“ velkých firem a nasát tak inspiraci  
od opravdových profesionálů.

Přejeme příjemné čtení a doufáme, že pro vás budou naše rady přínosem!

Ivo Ragan
jednatel SPACE PLAN
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Červená
Extrovertní barva plná energie a vášně

Pokud vám při práci chybí energie, inspirace a určité emoce i vášeň, vsaďte na červenou. Ta je totiž mezi  
barvami dokonalým životabudičem a dokáže vás vyprovokovat k nevídané aktivitě. Kromě toho působí velmi 
moderně a dravě, myslete však na to, že všeho moc škodí.

Proto doporučujeme s červenou šetřit a použít ji spíše na omezených plochách.

Vhodnou volbou může být například jedna stěna rozdělující barevnou jednolitost místnosti, koberec nebo  
červený kus nábytku. Díky své intenzitě může červená vyvolávat i negativní emoce, dejte si tedy pozor  
na přílišnou vášeň, která může vést i k hádkám.

Výhody červené barvy:
• neunaví, naopak dodá energii a přidá na aktivitě,
• zvyšuje výkon a dynamičnost,
• posílí komunikaci a kreativní myšlení,
• vhodná při monotónní práci,
• při vysokém lesku dodá pocit luxusu.
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Nevýhody červené barvy:
• ve velkém množství může působit agresivně,
• není vhodná pro příliš temperamentní a cholerické povahy,
• přílišná intenzita červené může podporovat stres a hádky.

SPACE PLAN tip!

Ve SPACE PLAN máme s červenou bohaté zkušenosti. Co se týče stěn,  
doporučujeme našim klientům ladit do červených odstínů především pracovní 
místnosti pro interní meetingy, kde je potřeba krátkého a maximálního   
soustředění. Výhodou je i posílení pozitivní komunikace, která při meetingu hraje 
prim. Dále můžeme červenou barvou použít na jednotlivé prvky a doplňky, které 
chceme v interiéru zvýraznit.
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Červená inspirace

Našich služeb využila například jedna z poboček VZP ČR, kde jsme se zaměřili na realizaci openspace prostoru 
a uzavřených kanceláří pro vedoucí pozice. Do červeného odstínu jsme ladili část doplňků, které jsme stylově 
zkombinovali s bílou barvou. V rámci uzavřených kanceláří jsme červenou použili pouze na jednu stěnu, čímž 
jsme docílili optického rozdělení celého prostoru.
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Zelená
Svěží a harmonická barva pro vaši pohodu

V bytovém designu patří zelená mezi oblíbené a hojně využívané barvy. Jinak tomu není ani při zařizování  
a rekonstrukci kancelářských prostor. Zelená totiž navozuje pocit harmonie a pohody, dokonale tedy uklidní 
vaši mysl i tělo, kdy blahodárně působí na váš zrak. I přes tyto fakty působí odstíny zelené, především ty tmavé, 
velmi svěže. Možná právě proto je tato barva symbolem pro přírodu, zdraví a ekologii.

Zelená je sázkou na jistotu. Můžete si být tedy jisti, že výběrem této barvy rozhodně nic nezkazíte. Takže pokud 
si nevíte rady s výběrem základního odstínu, zkuste právě tuto harmonickou barvu.

Výhody zelené barvy:
• navodí pocit harmonie a pohody,
• zklidní mysl i tělo,
• blahodárně působí na unavené oči,
• působí svěže a zdravě.
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SPACE PLAN tip!

Můžeme potvrdit, že zelená je opravdu velmi oblíbenou barvou. U našich klientů 
jsme ji využili nespočetněkrát. Doporučujeme ji především do lobby prostor,  
recepcí i do samotných kanceláří. Perfektní volbou je pak pro klienty v oboru  
ekologie, lékařství a péče o tělo.
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Zelená inspirace

Návrhy kanceláří pro Plzeňský Prazdroj pro nás byly opravdovou výzvou. V poměrně krátkém čase jsme museli 
zajistit fitout nových kancelářských prostor a zároveň zajistit dodávku atypického vybavení interiéru. Ten jsme 
ladili do harmonických barev, mezi kterými převažovala kombinace zelené a bílé, takže jsme docílili moderního 
a svěžího prostoru, přesně podle požadavků našeho klienta.
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Modrá
Symbol klidu vhodný pro dlouhodobou koncentraci

Co se vám vybaví jako první, když se řekne modrá barva? Bude to nejspíš čistota, klid, vzduch, voda, třeba  
i pohoda. Pokud ano, uvažujete správně! Modrá je totiž symbolem pro čistotu, klid a má mnoho dalších pozitiv-
ních účinků. Tím největším benefitem, který nás bude zajímat, je však podpora produktivity a soustředění.

Možná se vám teď vybaví předchozí kapitola, kde jsme psali, že oba faktory zvyšuje právě červená… ale pozor! 
Ta je vhodná spíše pro kratší a intenzivní práci. Světlejší odstíny modré směřují k dlouhodobému přemýšlení, 
je tedy vhodná k složité a analytické činnosti, do studoven apod.

Výhody modré barvy:
• navozuje klid a snižuje stres,
• hodí se pro dlouhodobé přemýšlení,
• tmavší odstíny podporují kreativní myšlení,
• hodí se do kanceláří s omezeným přísunem denního denního.
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SPACE PLAN tip!

Pokud potřebujete ke své práci maximální klid, volte právě modrou. Ta totiž  
zpomaluje srdeční tep, navozuje klid a zároveň vám napomůže k dlouhodobé 
koncentraci a produktivitě. Dost často je spojována i s trpělivostí, která je při práci 
taktéž důležitá. Modrá navíc skvěle vynikne v kombinaci s bílou, žlutou nebo  
oranžovou.
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Modrá inspirace

Pro nejstarší realitní sít na světě Coldwell Banker jsem realizovali moderní a stylové kanceláře, kde jsme jako 
dva hlavní odstíny vybrali výrazně modrou a bílou. Návrhy kanceláří s dominancí modré jsme zvolili i v případě 
farmaceutické společnosti Novartis s.r.o. V rámci této realizace jsme však vsadili na tmavší a tlumenější odstín, 
oživený kontrastní červenou a bílou.
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Žlutá
Prosluní prostor a přidá na dobré náladě

Žlutá barva je takovým sluníčkem mezi všemi odstíny. Je plná optimismu, energie a volnosti. Na naši mysl má 
vyloženě dobrý vliv, dokáže totiž stimulovat myšlení, zlepšit paměť a tedy celkovou schopnost se učit.  
Stejně jako slunce přidává na dobré náladě, inspiraci a celkové chuti do života. 

Pokud chcete vaši kancelář opticky zvětšit, ale bílá je pro vás příliš fádní, zvolte právě žlutou. Ta totiž hned po 
bílé odráží nejvíc světla. Žlutá je vhodným řešením i v případě, že je vaše kancelář otočena na severní stranu  
a vy tak chcete místnost projasnit a zahřát.

Výhody žluté barvy:
• opticky zvětší a prosluní prostor,
• ve žlutém prostoru vnímáme cca o 2 °C vyšší teplotu,
• dodává energii a zlepšuje paměť,
• stimuluje myšlení a podporuje schopnost se učit,
• podporuje trávení.
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Nevýhody žluté barvy:
• příliš intenzivní odstíny mohou dráždit oči,
• nehodí se pro vymalování všech čtyř stěn.

SPACE PLAN tip!

Se žlutou barvou nakládejte opatrně! Díky svým výhodám se hodí do pracoven,  
ovšem pozor na použití příliš intenzivních odstínů, které mohou působit  
agresivně na váš zrak. Díky dobrému vlivu na naše trávení ji doporučujeme použít 
také v kuchyňkách a chybu neuděláte ani s výmalbou hal, předsíní a schodišť.
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Žlutá inspirace

Optimisticky žlutou jsme zvolili pro jednu z nejznámějších personálních agentur v České republice  
Grafton Recruitment. Do zářivě žluté jsme zahalili jednu stěnu recepce, která dokonale oživila bílé interiéry  
a dala vyniknout i samotnému logu společnosti. Pokud jste dobře četli výhody i náš SPACE PLAN tip, jistě víte, 
že žlutá podporuje trávení a právě proto jsme tuto barvu použili i v rámci firemní kuchyně.
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Bílá
Neutrální a čistá barva, která se hodí naprosto ke všemu

Bílá barva je synonymem pro čistotu, jen pozor, ať prostor nepůsobí až příliš sterilně a nudně! To se však dá 
hravě vyřešit jakoukoliv jinou barvou, kterou můžete bílý interiér oživit a barevně rozbít. Bílá má totiž jednu 
úžasnou výhodu. Hodí se naprosto ke všemu. Buďte tedy kreativní a ostatní barvy využijte v rámci doplňků  
a nábytku.

Bílá je zároveň barvou s největší světelnou propustitelností. Vaši kancelář i ostatní prostory tedy perfektně  
rozzáří a opticky zvětší, což se hodí pro menší dispozice.

Výhody bílé barvy:
• neutrální barva, která se dá zkombinovat naprosto s čímkoliv,
• symbolizuje nevinnost, naději a čistotu,
• odráží až 90 % světla a opticky zvětšuje prostor,
• vyzdvihne strukturu materiálu.
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Nevýhody bílé barvy:
• sama je příliš nevýrazná,
• může působit nudně až sterilně.

SPACE PLAN tip!

Bílá barva se používá jako sjednocující barva a díky své neutrální povaze ji můžete 
zkombinovat s kteroukoliv další barvou. Například v kombinaci s hnědým nábyt-
kem docílíte seriózního dojmu. Kreativní kancelář pak můžete vyzdobit barevnými 
doplňky, které dokonale vyniknou právě na bílém podkladu. A nezapomínejte  
ani na nesmrtelnou kombinaci bílé a černé, která působí opravdu luxusně.
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Bílá inspirace

The Clinic je soukromá stomatologická klinika, proto jsme při realizaci tohoto projektu nemohli zvolit jinou  
barvu než je právě bílá. Ano, přiznáme se, v tomto případě jsme opravdu chtěli docílit až ryze sterilního  
prostoru, protože u zubní kliniky je to víceméně žádané. Nábytek a doplňky jsme volili v zemitých barvách,  
tak abychom docílili přirozeného a zároveň i profesionálního dojmu.
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Černá
Elegantní luxus, se kterým doporučujeme šetřit

Na černou barvu si dávejte pozor! Můžeme ji sice označit za královnu elegance… ale chcete, aby vás černě  
laděná kancelář uváděla do deprese? Vyvolávala smutek, strach a další nepříjemné pocity? Proto si dobře  
rozmyslete, jak budete s černou nakládat a vždy ji použijte pouze jako doplňkovou barvu. Ta má za úkol pouze 
podtrhnout celkový design interiéru a je nutné ji kombinovat s dalšími živějšími barvami.

Abychom však černou jen nehanili, musíme uznat, že v malé míře a v kombinaci s modrou či bílou, může mít 
také uklidňující účinek. S teplými odstíny barev, jako je třeba žlutá nebo červená, pak dodává energii.

Výhody černé barvy:
• působí elegantně a ultra moderně,
• zdůrazňuje živé barvy, dá se hojně kombinovat,
• v kombinaci s teplými barvami dodává energii,
• společně s bílou a modrou může uklidňovat.

http://www.spaceplan.cz/
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Nevýhody černé barvy:
• je nutné ji používat v menší míře,
• slouží pouze jako doplňková barva,
• neodráží světlo, naopak ho absorbuje.

SPACE PLAN tip!

Elegantní černá se používá především na podlahy a nábytek, který dokonale  
zapadne do jinak barevného interiéru. S černou tedy za všech okolností pracujte 
opatrně a nezapomeňte, že nic se nemá přehánět! Sázejte spíše na černé doplňky 
a jednotlivé prvky interiéru.
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Černá inspirace

Společnost Boehringer Ingelheim patří mezi dvacet největších předních farmaceutických výrobců na světě  
zaměřených na výzkum, vývoj a marketing nových léků, proto nám bylo velkou ctí realizovat takto velký  
projekt. Černou barvu jsme využili na firemní kuchyňku spojenou s barem, který je díky tomu černou  
dominantou jinak  světlého prostoru. A nebáli jsme se ani černé rohové stěny, která dokonale ladí s výrazně 
žlutým nábytkem.

http://www.spaceplan.cz/
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7 nepsaných pravidel, které se vyplatí dodržovat 
a jeden malý tahák

Jsme rádi, že jste se dočetli až sem! Nyní máte základní znalost typologie barev pro návrhy kanceláří  
a pracovních interiérů. Věříme, že si v tuto chvíli zrovna nevybavíte, která barva se nejvíc hodí do firemní  
kuchyně a ani si nevzpomenete na tu, která je ideální do zasedací místnosti. Nevadí! To je naprosto normální  
a my s tím počítáme.

Proto jsme pro vás připravili takový malý tahák, který vám poradí. Stáhnete si ho jako samostatnou pomůcku, 
takže příště už nemusíte listovat v celém e-booku. 

Tahák si můžete prohlédnout, stáhnout a klidně i vytisknout přímo ZDE.

http://www.spaceplan.cz/
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Jako dárek, vám předáme kousek naší know-how

A aby toho nebylo málo, předáme vám ještě 7 zaručených rad, kterých se snažíme poctivě držet. Jedná se totiž 
o taková určitá „pravidla“ a máme osvědčené, že je docela fajn je dodržovat.

Ale nezapomínejte, výjimka potvrzuje pravidlo…

1. Neřiďte se vyloženě jen módními trendy! Myslete i na to, co je pro vás vhodné a praktické.
2. Méně je někdy více, proto se nesnažte kombinovat všechny barvy dohromady.
3. Větší plochy i strop laďte spíše do neutrálních barev.
4. Jasné a zářivé barvy použijte především na doplňcích a menších plochách – pozor na podráždění očí!
5. Světlé barvy prostor zvětšují, tmavé zmenšují. 
6. Pokud vám chybí v místnosti světlo, vsaďte na bílou či žlutou.
7. Nechte si poradit od odborníků.

http://www.spaceplan.cz/
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Pokud jsme vám pomohli při výběru barev do vaší nové kanceláře, je naše mise splněna a my jsme moc rádi, 
že byl pro vás tento e-book přínosem. Pokud však stále váháte, ať už s výběrem či s čímkoliv jiným v rámci  
návrhu nové kanceláře, nabízíme vám pomocnou ruku.

Můžete se nám nezávazně ozvat třeba náš e-mail spaceplan@spaceplan.cz, zavolat nám na číslo  
+420 251 021 190 nebo nás přijďte osobně navštívit do showroomu, který najdete na ulici Bělehradská 347/54.

Uvidíte, že s námi není zařízení nové kanceláře nic složitého!

Děkujeme za pozornost a přejeme hodně úspěchů v podnikání

SPACE PLAN 
specialista na návrhy kanceláří
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