
Ako vyberať farby 

Pripravili sme pre Vás rady, ako správne vybrať farby do interiéru či exteriéru Vášho 
domu, bytu alebo chaty. 
 
Na začiatku je dôležité napísať, že neexistujú nesprávne farby, ale iba nesprávny 
výber farieb. 
 
Príjemnú farebnú kombináciu tvoria navzájom ladiace farby. Farby ako také 
ovplyvňujú aj pocity ľudí, ktorí sa v nich nachádzajú . 
 
Poďme sa teda pozrieť ako správne vyberať farby : 

Farba je o pocite 

Farby nás ovplyvňujú po fyzickej i psychickej stránke. Majú vplyv na naše duševné 
rozpoloženie a ovplyvňujú aj naše vnímanie teploty a vzdialenosti. Vnímanie farieb je 
smylsový proces, je preto veľmi individuálne, preto každý z nás vníma a cíti farby 
odlišne. Farby majú tiež pre každého z nás symbolický a kultúrny význam. 
 
Pri pobyte v miestnosti predpokladáme, že podlaha je najtmavším prvkom miestnosti 
a ostatné farby smerom k stropu sú svetlejšie. Toto nám dáva pocit bezpečia. Tmavá 
podlaha nám pripomína pevnú zem, na ktorej stojíme, svetlejšie farby stropu nám 
potom dávajú pocit vzdušnosti a priestrannosti rovnako tak ako obloha. Výrazná 
farba stien okolo nás zase vytvára pocit bezpečnost . 
 
Ak chceme napríklad vytvoriť vzdušnú atmosféru v miestnosti, vymaľujeme ju úplne 
nabielo. Biely strop, steny a podlaha zvýrazní nábytok a zjemnia obrysy priestoru. 

Bez svetla nie je farba 

Svetlo hrá veľmi dôležitú úlohu pri výbere farieb. Kvalita, intenzita a uhol 
dopadajúceho svetla majú vplyv na to, ako vnímame farby v danom priestore. 
Rovnaká farba vyzerá inak za šera, pri východe slnka alebo pri umelom osvetlení. 
Toto sa deje hlavne u svetlejších odtieňov. Svetlo žiarovky má teplý a žltý nádych. 
Svetla žiariviek naopak oslabujú vnímanie farieb. Preto musíme výber farieb 
prispôsobiť aj svetelným podmienkam. 
 
Teplé a svetlé tóny farieb sú vhodnejšie v miestnostiach orientovaných na sever a 
východ, studené odtiene môžu byť použité v priestoroch orientovaných na juh a 
západ. 

Veľkosť priestoru a jeho funkcie 

Ďalším, nemenej dôležitým faktorom pre výber farieb je skutočnosť, na čo sa daný 
priestor využíva, kto ho využíva a ako dlho v ňom ľudia zostávajú. Nepísané pravidlo 
je, že pre obývacie miestnosti, ako sú obývacia izba a kuchyňa, je vhodné použiť 



svetlejšie a neutrálnejšie odtiene ako v miestnostiach, kde sa ľudia zdržujú len po 
krátku dobu. Výraznejšie farby môžu byť použité v priechodných priestoroch. 

Používajte vzorkovníky, katalógy a časopisy 

Pri výbere odtieňa farby je vhodné sa orientovať podľa konkrétneho farebného 
vzorky ako je vzorkovník alebo napríklad kus látky. Často sme presvedčení, že si 
dokážeme zapamätať presný farebný odtieň. V skutočnosti je to však takmer 
nemožné, pretože človek nemá vyvinutú farebnú pamäť. 
 
Ďalšou dôležitou pomôckou sú tiež katalógy a fotky v časopisoch. 

Nebojte sa opýtať a požiadať o radu 

Pri maľovaní má každý z nás určité očakávania nálady, ktorú sa v danom prostredí 
navodiť. Preto si pri výbere správnej farby v predajni nechajte poradiť. Na základe 
Vašej predstavy Vám predajca určite odporučí ten správny odtieň. 

Výber farby vylučovacou metódou 

Najjednoduchšou metódou výberu je systematické vylučovanie farieb. Výberom 
požadovanej atmosféry vylúčime rovno zhruba polovicu odtieňov. Ďalšie odtiene 
potom vylúčime, keď začneme podlahou, kde sme najviac limitovaní škálou 
vhodných farieb. Týmto spôsobom pokračujeme ďalej k stropu a stenám a 
zredukujeme možnosti na minimum. 

Hármonia 

Ľudia považujú vyvážené a harmonické farby za príjemné. Farebná harmónia je 
tvorená kontrastom, ktorý nám definuje priestor a pomáha rozpoznať objekty v 
priestore. 
 
Farebnú harmóniu ľahko získame výberom susedných farieb farebného kruhu, 
napríklad žltú a červenú, tyrkysovú a zelenú. Pri výbere farebného odtieňa pre 
obývaciu izbu môžeme vychádzať napríklad z farby sedačky, s ktorou chceme 
nakombinovať farbu stien. 
 
Máme niekoľko možností. Jednou z nich je vybrať svetlejší alebo tmavší farební 
odtieň než ktorý má sedačka. Ďalej môžeme vyberať podľa rovnosti odtieňov, 
napríklad výberom červenej a šedej, ktoré majú rovnaký obsah bielej a čiernej farby. 
Zbývyjící variantom je potom výber združených farieb pri zvolení vhodného pomeru a 
sýtosti. Združenými farebnými páry sú napríklad žltá a fialová, červená a zelená 
alebo modrá a oranžová. 

Aj pokojný priestor potrebuje kontrast 

Pokojná a tlmená atmosféra je tvorená svetlými a tlmenými farbami. Pokojná nálada 
je dosiahnutá použitím vrchnej matnej farby. Neutrálne a prirodzené odtiene sú 



vhodné ako farba pozadia a hodí sa na steny, ak chcem zvýrazniť nábytok alebo 
zariadenie bytu. 
 
Pre predídenie pocitu nudy a nevýraznosti je dobré využiť variácie tmavších a 
svetlejších odtieňov. Striedanie odtieňov navyše vytvára kontrast navodzujúce 
harmóniu a zaujímavý farebný efekt. 

Výber farieb mení aj priestor 

Teplé farby dávajú priestoru silnú atmosféru, zatiaľ čo lesklé farby mu pridávajú na 
dynamickosti. Pri použití teplých a sýtych farieb sa odporúča použiť aj svetlé a 
neutrálne odtiene, ktoré robia výsledný priestor menej agresívnym. 
 
Výber farieb má aj významný vplyv na vnímanie velikostim, tvaru a proporcií 
priestoru. 
 
Teplé farby vzbudzujú dojem, že sa posúvajú smerom k oku. Z jednu z najsilnejších a 
najcharakteristickejších farieb je považovaná červená. Pri použití tejto farby na 
koncové steny dlhé a úzke miestnosti sa priestor následne javí ako kratšie a vďaka 
pocitu " teplé farby " aj ako symetrický. 
 
Vodorovné pruhy na koncových stenách naopak premieňajú úzku miestnosť na 
širšie. Zvislé pruhy miestnosť opticky zvyšujú. Dlhá chodba sa zdá kratšie, keď sú 
vodorovné plochy prerušené alebo rozdelené do častí podľa odtieňov alebo podľa 
vzorov rôznych farieb. 
 
Jemné a svieže farby opticky miestnosť zväčšujú. Chladné farby ako modrá a 
tyrkysová, pridávajú vzdialenosť a miestnosť pôsobí priestrannejšie a upokojujúcim 
dojmom. 
 
Svetlé, tmavé a teplé farby alebo široké vzory miestnosť opticky zmenšujú. Vysoká 
miestnosť sa môže zdať ako nižšia, keď sú stropy natreté tmavým odtieňom a steny 
svetlým odtieňom. 
 
 
Výber vhodnej farby nie je jedoduchá, poskytuje však veľa inšpirujúcich momentov a 
zážitkov. Budeme radi, keď Vám s výberom vhodnej farebnej kombinácie pomôže aj 
program Color planner, v ktorom si môžete vyskúšať rôzne farebné variácie odtieňov 
a nakombinovať interiér či exteriér presne podľa Vašich predstáv . 

 


