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Stále častější součástí dnešního životního 
stylu je snaha zařizovat interiéry inspiro-
vané přírodou s ohedem na životní pro-
středí. Nejde ani tak o konkrétní vzhled, 
ale o použití zejména přírodních mate-
riálů (dřevo, kámen, proutí), recyklova-
telných materiálů, nebo takových, které 
již byly recyklovány. Textilie jsou přírodní 
jako např. bavlna či vlna. Snahou je pro-
pojení interiéru s exteriérem a použití pří-
rodnin a živých květin k výzdobě. Barvy 
jsou použité ty, které najdeme v přírodě: 
všechny odstíny hnědé a zelené, písková, 
smetanová, které lze někdy doplnit např. 
oranžovou či červenou pro zpestření.

Doporučená barevnost květináčů: zelená, 
béžová, bílá, hnědá, šedá

Doporučené rostliny: kvetoucí i nekvetou
cí s různorodou strukturou listů a jemný-
mi odstíny květů (bílé, krémové)
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Tento styl představuje návrat ke vše-
mu, co připomíná venkov, přírodu a časy 
našich babiček. Starý oprýskaný nábytek, 
patina a věci, které by mohly vyprávět 
příběhy. Přírodní materiály jako dřevo a 
kámen jsou doplněné bohatými krajkami, 
romantickými květinovými vzory, proužky, 
pletenými  plédy a přehozy. Typické jsou 
přírodní a pastelové barvy. To vše dokáže 
přivolat kouzlo starých časů.

Doporučená barevnost květináčů: bílé  
a krémové, všechny odstíny růžové, pas-
telové odstíny

Doporučené rostliny: kvetoucí rostliny 
jako jsou růže, azalky, ibišek, mučenka 
či africké fialky doplněné drobnolistými 
nekvetoucími rostlinami (např. břečťan)
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Tento styl je tím pravým pro milovníka 
barev, který jimi chce být obklopen na 
každém kroku. Podmínkou pro úspěch  
u tohoto stylu je zvolit neutrální pozadí. 
Na obrázku vpravo je jím bohatá ze-
leň zahrady, v interiéru je nejlepší zvolit 
univerzální bílou barvu. Můžete zvolit 
několik nebo všechny odstíny z barevného 
spektra a zopakovat je po dekorovaném 
prostoru.  

Doporučená barevnost květináčů: všech-
ny syté, šťavnaté odstíny

Doporučené rostliny: nejrůznější kvetoucí 
i nekvetoucí rostliny, je dobré zopakovat 
barevnost květináčů na barevnosti kvě-
tů, ale nedávat stejně barevné květy do 
stejně barevných květináčů (barvy „pro-
míchat“)
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Luxusní materiály jako hedvábí, satén, samet 
a brokát, barokní vzory, zlato, křišťál, benát-
ská zrcadla – to vše si představíme, když se 
řekne zámecký styl. V historickém objektu je 
tento styl samozřejmostí, ale ani v moderním 
interiéru se nemusíte vzdát snu o životě na 
zámku a atmosféru alespoň nastínit několika 
solitéry nebo doplňky. Pro zámecké interiéry 
je typická symetrie.

Doporučená barevnost květináčů: fialové, 
zlaté, bronzové, stříbrné

Doporučené rostliny: honosné a elegantní 
jako jsou palmy, juka, diefenbachie. Obzvlášť 
vhodné jsou pro tento styl orchideje.
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Jednoduchost, sofistikovanost, uhlazen-
nost a čisté linie definují tento styl. Pro-
stor je volný a čistý, bez zbytečných věcí 
a doplňků.  Nejčastějšími barvami jsou 
neutrální barvy a bílá a černá, doplně-
né jednou výraznou doplňkovou barvou.  
Používané materiály jsou dřevo, nerez, 
kámen nebo jejich napodobeniny a také 
vysoce lesklé povrchy. Linie jsou rovné, 
tvary geometrické. Platí zde, že méně je 
více. Žádné zdobení, květinové vzory a 
roztomilé drobnosti.

Doporučená barevnost květináčů: zejmé-
na černé a bílé či šedé, nebo použijeme 
na květináčích zvolenou akcentující barvu 
daného interiéru - např. červenou.

Doporučené rostliny: fíkus, diefenbachie, 
kořenokvětka, kaktusy a sukulenty, or-
chideje. Méně je více. Proto je lépe zvolit 
několik identických květináčů (případně 
různé velikosti stejného designu) a jen 
jeden druh rostliny - viz obrázek vpravo.
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Charakteristickými znaky období 50. - 
70. let minulého století jsou syté barvy, 
výrazné kontrastní vzory zdánlivě ne-
slučitelné – geometrické i abstraktní či 
florální motivy, oblé tvary nábytku, výraz-
né doplňky, někdy téměř až kýčovité. A 
především plasty, a to nejen u nábytku, 
doplňků a nádobí, ale i u textilií, přede-
vším syntetických kožešin.

Doporučená barevnost květináčů: všech-
ny barvy korespondující s celkovým la-
děním a barevností interiéru - je možné 
barvu z jednoho prvku (např. tapety) 
zopakovat na květináčích.

Doporučené rostliny: tenura (tchynin 
jazyk), monstera, diefenbachie, filoden-
dron, scindapsus
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Styl vychází z období kolonizace blízkého i dál-
ného Východu a Afriky evropskými velmocemi. 
Nábytek je vyroben často z teaku, kaučukovníku 
či čínského červeného dřeva, používá se bambus, 
ratan a kůže. Mezi textilem objevíme lehký tyl, 
sisalové nebo perské koberce, látky se zvířecími a 
rostlinnými motivy. Doplňky tvoří moskytiéry, pa-
ravány, různé masky, vějíře, mapy, paroží exotic-
kých zvířat a podobně. Styl je možné konkretně 
pojmout jako výhradně indický, čínský, marocký, 
africký apod.

Doporučená barevnost květináčů: zlaté, bronzové 
nebo další barvy objevující se v dotyčném interié-
ru (červená, vínová, modrá apod.)

Doporučené rostliny: orchideje, bonsaje, suku-
lenty (např. tlustice), palmy - snažíme se použít 
rostliny typické pro danou geografickou oblast, 
ze které v daném interiéru vycházíme


