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Úvod
Jak ovlivňuje barva naše pocity?

Kromě svého dekorativního významu barvy přímo ovlivňují i naše emoce,
chování a pocity. Proto je důležité tento vliv zohlednit a naučit se ho využívat při tvorbě kvalitních prostor.
„Řada studií potvrzuje,
že barvy mají různý fyzicky vnímatelný efekt,
a to zejména na krevní tlak,
tepovou frekvenci, dýchání, zažívání,
tělesnou teplotu a mozkovou činnost.“

Dr. Lennie Scott-Webber
ředitelka INSYNC: Education Research + Design a někdejší zakládající ředitelka
organizace Education Environments for Steelcase Education, USA

Proč jsou barvy tak významné při vývoji dětí?
Kromě jiného rozvíjejí jejich psychomotorické dovednosti a přispívají k jejich osobnostnímu rozvoji. Vnímání barev a prostoru se mění a rozvíjí spolu
s věkem. Bez ohledu na stáří dítěte přispívá prostředí a zejména barevná
atmosféra k jeho formování a rozvoji mnohem více než jiné vlivy. Aby se
mohl systém vizuální percepce hladce vyvíjet, vyžaduje barevnou a světelnou stimulaci přizpůsobenou konkrétnímu věku.

Jak pracovat s barvami a jak je aplikovat
při výběru podlahových krytin.
Při výběru barev se diskuze obvykle točí kolem preferencí jednotlivých účastníků. Díky tomuto dokumentu, který je výsledkem
rozhovorů s řadou odborníků, je možné k výběru barev přistupovat na základě
dobře podložených a funkčních metod. Je důležité upozornit na to,
že v architektuře je obvyklé brát si na pomoc odborníky z oblasti akustiky, osvětlení či kvality vzduchu. Ale co barvy? Vzhledem k tomu, že
je nikdo do hloubky neřeší, mívá výsledek až příliš často podobu neutrálních odstínů (bílé, šedé, béžové). Ještě běžnější je tento přístup
u podlahových krytin. Přitom poptávka po barvách mezi lidmi existuje, jak
nám ukazují například elektrické domácí spotřebiče.
Prvky, jejichž barevnosti byla věnována náležitá péče, mají velký vliv na
pohodu.
Rozhovory, které společnost Tarkett v letech 2014 až 2017 vedla se
45 mezinárodními odborníky a 40 dětmi a studenty, nám umožnily
vybudovat vlastní know-how v oblasti emočního dopadu barev a jejich
vlivu na chování uživatelů jdoucí nad rámec pouhých osobních preferencí
a hodnocení.
Na základě výstupů několika odborných studií zaměřených na pohodu lidí
v jejich prostředí vytvořila společnost Tarkett svůj systém čtyř základních
emocí vyplývajících z barevného uspořádání podlah: Čisté a přirozené,
Svěží a optimistické, Chladné a uklidňující a Vřelé a vstřícné. Z těchto
variant vychází základní odborné poradenství společnosti Tarkett v oblasti
barev.

All rights reserved
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Potřeby dětí od narození do 12 let a mladých lidí od 12 do 18 let.
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Nejmladší věková skupina prochází mnoha fázemi vývoje. Jejich pozorovací
schopnosti se rozvíjejí, děti mají snahu se všeho dotýkat, a když povyrostou, snadněji pojmenovávají a rozlišují barvy.
Učení a zpracování informací se postupně zrychluje, paměť se prodlužuje
a rozvíjí se rovněž používání symbolů i schopnost abstraktního myšlení.
Vezmeme-li v úvahu, že barva má úžasný vliv na naši paměť a dokáže
zlepšovat učení, stává se z ní velmi smysluplný faktor při vytváření návrhů
vzdělávacích prostor.

Zatímco u menších dětí se zaměřujeme zejména na intelektuální a emoční
rozvoj, ve věkové skupině 12–18 let je třeba klást důraz spíše na sociální
aspekty.
U většiny lidí začíná hledání vlastní identity v období dospívání. Toto období je často náročné a mladí lidé v něm složitě hledají sami sebe. Prostředí,
v němž se dospívající děti pohybují, má obrovský vliv na rozvoj jejich identity. Tomuto procesu pak lze napomoci vytvářením co nejpohodlnějšího
prostředí.

Děti se nerozvíjejí pouze intelektuálně. Ještě významnější jsou někdy sociální a emoční změny. Štěstí, smutek, hněv či strach se s rostoucím věkem
dítěte mohou zintenzivňovat. Barvy mají obrovský vliv na nálady dětí, což
je nepochybně třeba zohlednit při projektování škol.

Navrhování výukových prostor pro tuto skupinu není dvakrát snadné.
Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi dvanácti- a osmnáctiletými je tak obrovský, je před použitím určitých barev či materiálů nutné přihlédnout k mnoha
různým aspektům.

Kromě obecných potřeb je třeba brát v úvahu také individuální odlišnosti.
Ne každé dítě dozrává stejně rychle a v určitou chvíli bude jistě nutné zabývat jeho zvláštními potřebami. Velmi pomůže, pokud při navrhování školního prostředí vezmeme tyto potřeby v potaz.

Cílem je umožnit studentům nalézt sounáležitost se školou. Vzhledem
k široké paletě preferencí, názorových a věkových skupin jde nicméně
o velmi delikátní úkol.

Potřeby studentů vysokých škol
Mezi vysokoškoláky se řadí studenti věkové skupiny přibližně od 18 do
25 let. Potřeby a preference těchto studentů se výrazně liší od potřeb a preferencí dospívajících. Tito mladí lidé jsou již dospělí a představují zcela
novou skupinu. Je pro ně velmi významný „studijní“ aspekt vzdělání, existuje zde však rovněž velký prostor pro zábavu a odpočinek.

Stejně jako středoškoláci se i studenti vysokých škol s oblibou identifikují
se svou univerzitou či akademií. Chtějí na ni být hrdí, což je třeba mít na
paměti při navrhování hlavního vstupu či exteriéru budov.

Vzdělávací prostředí se značně liší od středoškolských tříd. Učebny jsou
větší, aby se do nich vešlo více studentů, a také práce s barvami zde bude
zcela odlišná. Riziko rozptylování je u studenta sedícího ve velké místnosti
spolu s mnoha dalšími lidmi velmi vysoké, a to je třeba mít vždy na paměti.

Vysokoškoláci jsou mnohem nezávislejší než mladší věkové skupiny.
Samostatně pracují ve studovnách, knihovnách či laboratořích a při navrhování budovy je vhodné na to nezapomínat. Zásadní roli zde hrají barvy
a materiály použité v těchto prostorech. Studenti vyžadují klid a ticho, aby
se mohli soustředit, na druhé straně však chtějí být rovněž motivováni.
Dosáhnout rovnováhy je zde tudíž velmi těžké.

Nejde zde jen o to, jak naprojektovat posluchárny odpovídající potřebám
studentů a učitelů. V projektu vzdělávacího zařízení je třeba rovněž pamatovat na studijní prostory, jídelny či chodby. Hlavním cílem je, aby se studenti cítili co nejpříjemněji a vytěžili ze svého vysokoškolského studia co
nejvíce.

Vzhledem k tomu, že obory vysokoškolského studia jsou dosti různorodé, je důležité znát skupinu studentů, pro niž je projekt určen.
Prostory určené pro vzdělávání techniků se totiž budou zcela lišit
od prostor určených budoucím umělcům. Uvažujte o profilu cílové skupiny
studentů (věk, národnost, kultura atp.).

All rights reserved
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Doporučení odborníků ohledně ideálního
vnímání ve vzdělávacím prostředí
prof. Daniel Oberfeld-Twistel,

Oddělení experimentální psychologie, Univerzity Johana Gutenberga v Mohuči, Německo

„Střídejte barevná prostředí, sytost a jas tak, aby se děti mohly v prostoru
cítit pohodlně. Ústřední otázkou je výběr vhodných barev. V jakém prostředí
mají děti být? Musí mít možnost si vybrat, jelikož jim to pomáhá objevit
vlastní preference a buduje to jejich vkus…“

Dr. Lennie Scott-Webber,

Ředitelka INSYNC: Education Research + Design a někdejší zakládající ředitelka organizace
Education Environments for Steelcase Education, USA

„Navrhujeme-li prostory pro děti, je vhodné si interiéry představovat jako
obal nebo kuklu. Podlaha je součástí celku, je harmonicky začleněna mezi
ostatní prostorové prvky.“

Jean-Gabriel Causse,

Designér barev a autor publikace „L’Étonnant pouvoir de la couleur“,
[Úžasná moc barev], Francie

„Doporučuji v učebnách střídat teplé a studené barvy, a to především pokud
děti třídy střídají podle vyučovaných předmětů.“

Doukje Sel,

Dětská psycholožka, Belgie

„Je třeba usilovat o rovnováhu mezi snadnou údržbou, teplem, světlem,
bezpečností a svobodou. Té lze dosáhnout správnou kombinací barev, materiálů a předmětů.“
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Mathieu Gielen,

Simone Sorber,

„U hraček si lidé vybírají to, co zrovna chtějí. U prostorů naopak vybírají
dlouhodobé řešení, a výsledek je obvykle nesmyslný. To je chyba!!! Je
třeba podporovat rozmanitost v oblasti barev i materiálů, protože právě ta
děti podněcuje a inspiruje.

„Nezapomínejme na to, že děti si hrají u země! Takovéto prostory vyžadují
kvalitní zpracování: pevné, hygienické, povědomé, pohodlné a to i z akustického hlediska. Tyto interiéry jsou vyvážené a inteligentně se v nich kombinují různé materiály.“

Team Studio, návrháři vzdělávacích prostor, EromesMarko

Ernest Van Buynder,

Docent průmyslového designu na Technické univerzitě v Delftu, Nizozemsko

Interiéroví architekti: Johan van Helden, Rozemarijn Henzen,
Kim Nouwens a Maud Veltmaat, Nizozemsko

„Důležité je zkoumat různé kombinace barev a textur a obohatit tak výsledný dojem prostřednictvím nábytku. Tyto faktory se zvažují z aktivního
i pasivního hlediska podle toho, k čemu je nábytek určen. Vztah nábytku
k prostředí není neutrální. Barvy a textury musí být vyvážené, protože jen
tak lze dosáhnout celkové harmonie na pracovišti.“

Marie-Claude Mauchamp,
Profesorka užitého umění, Francie

„Dospívající děti potřebují uklidňující a harmonické školní prostředí obohacené o prvky, které naplňují jejich sny. Pokud jsou tedy dominantní neutrální barvy a přírodní materiály, jasné odstíny evokují dětství, zatímco
tmavší podporují jejich hledání vlastní identity.“

Interiérová architektka se specializací na prostředí pro děti, Nizozemsko

Vedoucí výboru „Culture at the Campus“, Belgie

„Prostory, v nichž tráví studenti dlouhý čas, by neměly obsahovat příliš
mnoho agresivních a dominantních barev.“

Pascale Dovic,

Designérka barev, Francie

„Je vhodné mísit různá barevná prostředí a vyhovět tak potřebám různých
segmentů veřejnosti.“

Gill Dean,

Odborná školitelka a konzultantka, Velká Británie

„Rozmanitá, zajímavá prostředí s důrazem na barevnost jsou pro vzdělávací
prostředí přínosem.“

All rights reserved

7

Elisabeth Brémond,

Designérka barev a autorka publikace „L’intelligence de la couleur“,
[Inteligence barev], Francie

„Podlaha, která s barvami pracuje inteligentním a citlivým způsobem podněcuje aktivitu, usnadňuje vedení a hledání řešení, zjednodušuje organizaci, posiluje pozornost a paměť, rozšiřuje smyslové vnímání, rozvíjí vkus
i slovní zásobu.“

Johan Van Helden,

Interiérový architekt ve společnosti EromesMarko, Nizozemsko

„Naslouchají přednáškám, pracují v malých skupinkách, odpočívají, pracují
na projektech i samostatně atp. Na to vše by mělo být prostředí připraveno.
V ideálním případě by mělo být možné měnit prostor podle konkrétní situace
či příležitosti.“

Jan Thomaes,
Architekt ve studiu DMT Architects, profesor architektury na Akademii v Antverpách, Belgie

„Podle mne je velmi důležité zaměřit se na multifunkční prostory, v nichž se
setkává řada různých lidí za nejrůznějšími účely. Jde o jakési haly sloužící
ke studiu, setkávání, stravování, nabíjení telefonů atp.“

Didier Rassion,

Profesor užitého umění v oboru grafiky a dekorace na Lycée des Métiers Fernand Leger,
Francie

„Oko se nikdy nesmí nudit, musí mít neustále co objevovat, nějaký detail či
speciální materiál. Moji studenti se rádi nechají vtáhnout scenérií a překvapovat drobnými detaily.“
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Jasmien Herssens,

Profesor architektury na University of Hasselt, Belgie

„Velmi důležitá je kolektivní tvorba. Nad konkrétním projektem by se měli
sejít všichni projektanti, protože jen tak mohou vzniknout smysluplné prostory. Při navrhování vzdělávacího prostředí je zapojení studentů vždy
zajímavé.“

Siebrith Hoekstein,

Správa nemovitostí Stenden University Worldwide, Nizozemsko

„Když navrhujeme či dekorujeme prostory, neměli bychom zároveň nikdy zapomínat na jejich funkčnost. Například hala vyžaduje
spoustu čištění a údržby, takže by do ní měla být navržena podlaha,
která se snadno uklízí. V knihovně či na pracovišti, kde je třeba omezit kročejový hluk, zase skvěle funguje koberec. V místnostech,
v nichž studenti tráví spoustu času, je důležité přirozené světlo,
které je udržuje bdělé a soustředěné. Spousta příkladů nám ukazuje, že
funkčnost je zásadní faktor.“

Albert Kooy,

Šéfkuchař v Hotelu Stenden a profesor na Stenden University, Leeuwarden, Nizozemsko

„Instituce vyššího vzdělávání by se měly častěji propojovat s průmyslem.
Navrhujete-li školní areál, snažte se v maximální míře nasimulovat pocit
reálného života. Toto úsilí vám může zásadním způsobem pomoci při zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání.“

Metodika

Výzkum a dokumentace
Rozhovory s mezinárodními odborníky
Jak proniknout do světa dětí, teenagerů a studentů
Tvůrčí dílna
Tvorba náladových nástěnek pro různá prostředí
Definice barevných palet
Ilustrace barevných preferencí
Ověření mezinárodními odborníky
Děkujeme našim odborníkům i všem ostatním,
kteří s námi podnikli tuto cestu!

All rights reserved
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Základní principy této brožury
Pro každou věkovou skupinu byl vytvořen návrh barevné palety obsahující
devět barev. Každá z těchto palet je vhodná pro rozvoj vizuálních dovedností
i emočních stavů jednotlivých cílových skupin a stimulaci jejich psychomotorického rozvoje. Tento výběr je výsledkem pracovní studie realizované
odborníky na barvy a vnímání, kterým tímto za jejich pomoc děkujeme.
Tyto návrhy barev je třeba považovat za výchozí bod a eventuálně je přizpůsobit konkrétnímu kontextu jednotlivých projektů. V dokumentu jsou
dále zahrnuty alternativy a variace těchto základních barevných palet spolu
s jejich vysvětlením.

Vzdělávací prostory 0–12

Vzdělávací prostory 12–18

Každá situace je jedinečná, stejně jako každý jednotlivec. Každý může mít
jiné potřeby v oblasti barev v závislosti na prostředí, denní době, fyzickém
či psychickém stavu. Obecně lze říci, že děti a mladí lidé potřebují přímý
kontakt s barvou. Citlivost vůči barvám se však u jednotlivých lidí liší.
V této práci chceme zohlednit široké spektrum jednotlivců, například speciální potřeby výrazně extrovertních či introvertních dětí. Každá základní
barevná paleta tak byla přizpůsobena pro různá prostředí – od klidných po
stimulující.

Vzdělávací prostory 18+
Technika a přírodní vědy

Vzdělávací prostory 18+
Humanitní obory

Vzdělávací prostory 18+
Umělecké obory a architektura
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Vlivy a dopady barev
Obecné:

Největší vliv na výkonnost lidí mají barvy, které mají rádi. Malé děti mají
v oblibě světlé a syté (intenzivní) barvy, zatímco dospívající a mladí dospělí
upřednostňují o něco tmavší či jemnější odstíny. Barvy mají obrovský vliv na
paměť a zásadním způsobem zlepšují učení.

Šedá
Světlá: Snižuje vliv denního světla a umožňuje
snížit intenzitu velmi barevné místnosti.
Tmavá: Dotváří prostory určené pro osoby,
které rostou, a zároveň napomáhá rozvoji jejich
osobnosti.

Tato zjištění ohledně barev je však třeba upřesnit. Můžeme mít určitou
barvu rádi na oblečení nebo na předmětech, ale už nikoli nutně v prostoru,
na stěně či podlaze.
„Spíše než samotný barevný odstín
mají na oblibu, emoce a chování
vliv další charakteristiky barvy
jako její sytost a jas.“

Hnědá

prof. Oberfeld-Twistel, oddělení experimentální psychologie,
Univerzity Johanna Gutenberga v Mohuči, Německo

Světlá: Vnáší do barevného prostředí prvek
tepla a klidu.
Tmavá: Připomíná přírodní materiály (dřevo,
hlínu) a nabízí teplejší a uklidňující prostředí.

Žlutá:

Světlá: Je synonymem nadšení a veselosti.
Intenzivní: Symbolizuje slunce, dodává optimismus, podněcuje motorické dovednosti.
Tmavá: Zemité tóny, zvyšuje sebedůvěru, podněcuje společenské kontakty.
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Zelená

Červená
Světlá: Dodává pocit uvolnění napomáhající
soustředění.

Světlá (růžová): Podporuje učení, zejména
u dětí a teenagerů.

Intenzivní: Podporuje učení a zdravě vyváženou
atmosféru.

Intenzivní: Povzbuzuje výměnu a sdílení s druhými a kromě jiného je i symbolem základních
emocí jako je radost, nenávist, láska atp.

Tmavá: Buduje pevné pouto s přírodou, evokuje
sílu a naději.

Tmavá: Ocení ji zejména mladí dospělí.

Modrá
Světlá: Přináší klid spojený s čerstvým vzduchem
a modrou oblohou.
Intenzivní: Osvěžuje a uklidňuje, a to i v sytějších
variantách.
Tmavá: Vyzařuje pocit klidu a míru, zejména svým
spojením s nocí.

Oranžová

Světlá: Jemně stimuluje aktivitu a zároveň napomáhá soustředění.
Intenzivní: Dodává vřelost a optimismus
a podněcuje motorické dovednosti.
Tmavá: Velmi úzce svázaná s barvami půdy,
zlepšuje společenské chování.

Fialová
Světlá: Podněcuje snění a představivost.
Intenzivní: Posiluje tvořivost.
Tmavá: Vytváří mystické a magické prostředí.

All rights reserved
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Čtyři emoce značky Tarkett
Čistá a přirozená

Svěží a optimistická

Čistá a přirozená je kombinace
materiálů a barev, která vytváří
pocit soukromí, klidu a bezpečí.
Výrazné je spojení se zemí
a dalšími přírodními materiály. Vědecké studie ukazují, že
šedé odstíny spojované se zemí
lidi uklidňují a dávají jim pocit
bezpečí.

Svěží a optimistická je širší
skupina materiálů a barev,
která je zejména ztělesněním
poc itu obnov y, svěžest i
a nažloutlé barvy posilují chuť
k jídlu a optimismus.
Různé vzdělávací projekty na
celém světě dokázaly, že tyto
barvy mohou mít pozitivní vliv
na soustředění při učení.

Tato paleta barev, tvořená šedými, zemitými a hnědými tóny,
zmenšuje stres a potlačuje
úzkost.
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Tato barevná paleta, tvořená
žlutými a zelenými tóny posiluje
zdraví, pozitivní přístup a klid.

Chladná a uklidňující

Vřelá a vstřícná

Chladná a uklidňující je kombinace materiálů a barev, které
jsou synonymem pro svěžest
a klid. Mají očišťující, uklidňující efekt, který snižuje krevní
tlak, omezuje stres a posiluje
důvěru.
Do této skupiny patří osvěžující
a očišťující barvy, které prostřednictvím svého spojení
se světlem a oblohou otevírají
mysl.

Vřelá a vstřícná je kolekce
materiálů a barev navozující pocit
radosti ze života a dynamiky.
Psychologický dopad těchto barev
podporuje
sebejistotu
a sebevědomí.
Omezují depresi a melancholii
a mají příznivý vliv na pasivitu
a apatii. Podněcují chuť k jídlu
a tvořivost.

Tato barevná paleta, tvořená
azurovou, modrou a purpurovou,
osvěžuje, uvolňuje a zklidňuje.

Tato barevná paleta, tvořená
tóny oranžové a červené, podporuje sílu, vřelost a osobitost.

All rights reserved
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Vliv a dopady barev na emoce
Vize společnosti Tarkett v oblasti barev:
Pečlivá volba materiálů a barev podlahové krytiny pozitivně ovlivňuje
nálady a atmosféru místnosti. Při vstupu do místnosti si lidé okamžitě
uvědomí strop, stěny i podlahu. Proto je důležité tyto tři prvky vyváženě
a esteticky kombinovat. Pro lidi je podlaha nejdůležitějším kontaktním prvkem mezi tělem a zemí. Podlaha na nás tudíž musí působit přívětivě, vzbuzovat optimismus a dodávat nám důvěru a pocit bezpečí.

Základní škola 0–12

Na základě výsledků několika odborných studií zaměřených na pohodu lidí Druhý stupeň ZŠ a střední škola 12–18
v jejich prostředí vytvořila společnost Tarkett svůj systém čtyř základních
emocí vyplývajících z barevného uspořádání podlah: Čistá a přirozená,
Svěží a optimistická, Chladná a uklidňující a Vřelá a vstřícná.
Schéma na protější straně jasně ukazuje, že každá věková skupina vnímá jiné
barvy. Na pravé straně naleznete výsledky analýzy těchto věkových skupin
převedené do čtyř základních emocí.

Technika a přírodní vědy 18+

Humanitní obory 18+

Umělecké obory a architektura 18+
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Čistá a přirozená

Svěží a optimistická

Chladná a uklidňující

Vřelá a vstřícná
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Jesle 0–3, Mateřská škola 3–6, První stupeň ZŠ 6–12 let
Do tří let věku dítě zkoumá okolní prostředí a podlahu. Hnací silou tohoto
objevování jsou vzory, motivy a tvary, které stimulují smysly. Smyslové vnímání dítěte se rozvíjí prostřednictvím vizuálně či hmatově přitažlivých
prvků, například přírodních materiálů s výraznými obrysy: dřevo a zrnka
písku pro hmatový vjem. V této fázi se rozvíjejí motorické schopnosti dětí,
a ty proto potřebují být pevně zakotveny na zemi. Barva podlahy tedy musí
být dítěti ideálně oporou při stání, chůzi nebo běhání.

Mezi šesti a dvanácti lety se výrazněji projevuje vkus jednotlivých dětí.
Svou osobnost vyjadřují volbou výraznějších barev.

„Malé děti se vydávají objevovat svět.
Osahávají ho a dotýkají se ho
svým tělem i ústy.“

Jean-Gabriel Causse,
Designér barev a spisovatel, Francie

Mathieu Gielen, docent průmyslového designu
Technická univerzita v Delftu, Nizozemsko

Mezi třetím a šestým rokem se prohlubují rozdíly ve vkusu dívek a chlapců.
Děti jasně projevují svůj názor na barvy. Prostředí, v němž žijí, je méně spojeno s přírodou a vstupují do něj také techničtější a syntetické materiály.
Představivost dětí podněcují animované filmy, hračky, digitální technologie a značky. Zbožňují jednoduché detaily, příběhy a znaky.
„V růžově laděném prostředí jsou dětské kresby mnohem pozitivnější.
To je znakem toho, že jsou děti v růžovém prostředí
pozitivně naladěny.“
Jean-Gabriel Causse,
Designér barev a spisovatel, Francie
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„V prostředí školních tříd bychom se měli vyhýbat
achromatickým odstínům (bílé, hnědé, šedé),
které jsou v nich však bohužel nejčastější.
Tyto barvy však děti nemají rády
a ani nepodporují jejich aktivitu.“

Výraznější a intenzivnější barvy odkazují k oblíbeným tématům dětí tohoto věku (komiksy, fantasy, magie, vojenství).
Mezi vzory se objevují nejen složitější geometrické tvary, ale také symboly.
Barevnou škálu obohacuje sytě černá a antracitová. Terciární barvy se rekrutují z řady sytých odstínů. Patří sem i kosmické, diskotékové či dokonce
mystické barvy jako temně modrá či fialová.
„Členění učeben
pomocí různých barev či materiálů
je velmi významné pro rozvoj
introvertních i extrovertních dětí.“

Fabienne Bruyninckx,
Architektka a specialistka na barvy, Belgie

0–1

1–3
S 0565-R

Jako průvodce dítěte při objevování prostředí jsme navrhli několik barevných
harmonických škál.
Do jednoho roku věku je barva pouze
emocí. Později, mezi jedním a třemi
roky, je barva pro dítě označením.
Mezi třetím a šestým rokem začínají
děti v barvách vidět komunikační symboly. A konečně, mezi šesti a dvanácti
lety začíná barva podněcovat budování jejich identity a na důležitosti
nabývají doplňkové prostory vyhovující osobnostem jednotlivých dětí.
Tato široká škála preferencí a potřeb,
vyplývající z osobnosti i věku, vede
k značně rozmanitému výběru barev,
který je patrný na mood boardu.
Doplňkové barvy umožňují dosahování
širokého spektra harmonií – některé
z nich jsou určené pro introvertnější
a jiné zase pro extrovertnější děti.

S 1070-Y60R

S 2040-Y10R

S 2040-G50Y

3–6

6–12

S 2030-B30G

S 2030-R80B

S 1560-R90B

S 3040-R40B

S 5502-Y

All rights reserved
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Jesle 0–3
Dekorace zde musí mírně ustoupit, aby mohlo vzniknout prostředí, v němž
se snadno usíná. Nejde zde o soustředění pozornosti, ale spíše o navození
harmonické atmosféry.
Doporučujeme různé odstíny modré a barev dřeva dodávající pocit klidu
a odpočinku. Zejména na strop použijte tmavší odstíny, které tolik neodrážejí světlo.
Ani na podlahu nepoužívejte materiály a barvy odrážející světlo. Dejte však
pozor, aby nevzniklo příliš tmavé prostředí, protože i přesun do odpočinkové zóny musí být pro malé děti lákavý.
„V jeslích může být díky přítomnosti
tolika dětí pořádně hlučno.
Personálu není nikdy dost, všude jsou hračky…
Je třeba vytvářet jasně definované koutky, řád a strukturu.
Prostory laděné do různých odstínů,
které děti snadno rozeznají.
© Simone Sorber

Doukje Sel,
Dětská psycholožka, Belgie

Kombinace dřeva a zelených odstínů
působí na děti v klidové zóně
uklidňujícím dojmem.
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© Tarkett

© Simone Sorber

Odpočinkový prostor

Jemné šedé a modré odstíny
zajišťují klidné prostředí.
Oranžová přispívá
k vřelé a přívětivé atmosféře.

Zelená tvoří společně s dřevem
velmi přirozenou kombinaci
usnadňující dětem odpočinek.
Vitrínky podněcují ke snění.

All rights reserved
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Jesle 0–3
Nádherné, barevné prostředí ideálně doplňuje aktivitu dětí v této věkové
skupině. Syté barvy podněcují tvořivost, emoce a podvědomí.
„Podlaha, začleňující inteligentním
a citlivým způsobem barvy,
usnadňuje vedení a hledání cest
a pomáhá při budování řádu.“

Elisabeth Brémond,
Designérka barev a autorka publikace „L’intelligence de la couleur“,
[Inteligence barev], Francie

Děti tohoto věku zkoumají protiklady a kontrasty. Lesklé povrchy se střídají
s matnými odstíny, mění se měřítka i hloubka. V tomto věku si děti vštěpují
řád.
„Je lepší používat světlejší barvy,
a vytvořit tak klidné prostředí kontrastující s džunglí hraček,
obrázků a dětských aktivit. Tyto odstíny rovněž působí
uklidňujícím dojmem na personál, který má mrňousy na starost.“
© Tarkett

Simone Sorber,
Interiérová architektka specializovaná na prostory pro děti, Nizozemsko

„Barevná paleta byla vybrána
s ohledem na dva hlavní požadavky: uklidnění a stimulaci.
Modrá napomáhá soustředění, zatímco červená stimuluje.“
Bénédicte Delouvrié,
Zakladatel školek Crechappy, Lille, Francie
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Prostřednictvím kombinace neutrální
pískové barvy s modrou a červenou
lze v herně navodit atmosféru pláže.

Paleta s drobnými červenými akcenty a s důrazem
na modrou barvu vytváří v prostorech určených
pro aktivitu rovnováhu mezi dynamikou a klidem.

© Tarkett

© Tarkett

Prostor pro aktivity

Hřiště s jasným barevným odlišením
a neutrálním šedým povrchem
je pro malé děti pobídkou.

All rights reserved
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Jesle 0–3
V jeslích musí mít personál k dispozici prostory umožňující relaxaci a přípravu
na práci. Je důležité vytvořit pro dospělé fyzickou a symbolickou hranici.
Pomocí dřevěné podlahové krytiny lze snadno rozdělit svět dětí a dospělých.
„Mezi jedním a třemi lety
se pro děti zvyšuje význam
barev a dekorace místností.“

© Simone Sorber KinderRijk

Simone Sorber,
Interierová architektka specializovaná na prostory pro děti, Nizozemsko

Jemné doteky oranžové slouží k
vybudování vřelé a útulné atmosféry.
Použití dřeva symbolizuje funkci místnosti
a spíše než pracoviště připomíná
domácí prostředí.
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Zaměstnanci se občas rádi
uchýlí do klidného prostředí.
Tóny zelené a modré jim
zajistí pocit přirozenosti a klidu.

© Tarkett

© Tarkett

Prostory pro zaměstnance

Modrá barva podlahy propůjčuje místnosti
jasný charakter, zejména pak v kombinaci
s jasnými, výrazně akcentovanými
barvami.

All rights reserved
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Mateřská škola 3–6, První stupeň ZŠ 6–12
Vstup do školní budovy je odrazem celé instituce. Tato „značka“ nabývá na důležitosti spolu s tím, jak rodiče vybírají pro své potomky vzdělávací instituci na základě mnoha kritérií. Jedná se zde
tedy o to, jak vzbudit příznivý a moderní dojem. Funkční a zároveň vhodná barevnost je základním indikátorem kvality vyučování.
Vstupní prostory jsou přívětivé a uklidňující. Díky nim děti rády chodí do
školy a jsou na ně hrdé. Děti se ve zvolených barvách musí orientovat.
„Nejlepších studijních výsledků dosahují
školy, které věnují zásadní pozornost
problematice osvětlení a barevnosti.
(dle studie Harryho Wohlfartha z roku 1983).“

© Tarkett

Dr. Lennie Scott-Webber,
Ředitelka INSYNC: Education Research + Design a někdejší zakládající ředitelka organizace Education Environments for Steelcase Education, USA

Vstupní prostory jsou
vizitkou školy. Optimistické pojetí
v odstínech modré a zelené
navozuje pocit vzdušnosti
a přívětivosti.
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Studené odstíny na podlaze
evokují otevřenost a klid.
Intenzivně barevná linka
přitahuje zrak a pomáhá
vést vaše kroky.

© Tarkett

© Tarkett

Vstup

Je zásadní, aby výběr barev
pro vstupní prostory
zohledňoval celkovou vizi školy
a potřeby cílové skupiny.

All rights reserved
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Základní škola 6–12
Z hlediska barevnosti by se měla věnovat zvláštní pozornost chodbám, které
bývají často tmavé a nepříjemně zaplněné. Protože světlé odstíny odrážejí světlo, dokážou vyvažovat nedostatek jasu či přirozeného osvětlení.
Variacemi a hrou s různými odstíny lze z chodeb učinit veselejší a příjemnější místo.
„Směrové čáry na podlaze
jsou dekorací i pomůckou.
Estetická hra mezi podlahou, stěnami
a dveřmi dotváří přesný obrázek
charakteru školy.

© Tarkett

Fabienne Bruyninckx,
Architektka a specialistka na barvy, Belgie

Světlá podlaha dokáže
odrážet denní světlo a vytváří
na chodbách dojem
plného jasu a energie.

28

© Tarkett

© Tarkett

Chodba

Výrazná modrá budí
v této dlouhé a široké chodbě
dojem stability.
Odráží také přirozené světlo.

Tato jedinečná přitažlivá barva
podlahy propůjčuje této čisté a otevřené
chodbě dynamickou atmosféru.
Děti budou kromě toho
do tříd chodit raději.

All rights reserved
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Mateřská škola 3–6
Kvalita prostředí má přímý vliv na studijní výsledky.
„V prostředí školních tříd bychom se měli vyhýbat
achromatickým odstínům (bílé, hnědé, šedé),
které jsou v nich však bohužel nejčastější.
Tyto barvy však děti nemají rády
a ani nepodporují jejich aktivitu.“
Jean-Gabriel Causse,
Designér barev a spisovatel, Francie

Proto je důležité vytvářet harmonická prostředí posilující soustředění
dětí a zajistit, aby je nerozptylovala. Učebnám je potřeba věnovat skutečné tvůrčí úsilí. Je vhodné použít maximálně dvě výrazné barvy. Pokud
používáte vzory (zejména na podlaze), dbejte na to, aby nebyly příliš rušivé.
„V tomto věku děti potřebují různé zóny
pro hru, práci na stole…“

© Tarkett

Team Studio, návrháři vzdělávacích prostor, EromesMarko
EromesMarko, Nizozemsko

Pro dokonalou atmosféru ve třídě
je třeba zajistit harmonický prostor,
v němž barvy na podlaze
vytvářejí kombinaci aktivity a klidu.
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Aby byl prostor srozumitelný
a přístupný všem, je třeba
zajistit harmonický kontrast mezi
podlahou, stěnami a nábytkem.

© EromesMarko

© EromesMarko

Třída

Barvy vycházející ze žlutých pigmentů podněcují motorické
dovednosti dětí. Hlavní složkou z hlediska definice prostorů
je podlahová krytina. Pomocí vzorů a kontrastů je možné symbolicky vymezit jednotlivé prostory.

All rights reserved
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Základní škola 6–12
Zde jde zejména o podporu soustředění a učení dětí prostřednictvím
barev, jež odrážejí jejich emoční reakce.
„Mladší děti přitahují
teplé a výrazné barvy. Tyto syté, jasné odstíny
jsou vhodné pro koncentraci.“

Dr. Lennie Scott-Webber,
Ředitelka INSYNC: Education Research + Design a někdejší zakládající ředitelka organizace Education Environments for Steelcase Education, USA

Proto je ideální střídání neutrálních barev a odstínů přinášející dětem
inspiraci.
„Doporučuji barevně vymalovat pouze jednu stěnu
v učebně, tu, kterou mají děti za zády.
Díky tomu lze pro tuto stěnu zvolit velmi odvážné barvy,
zatímco zbývající stěny zůstanou neutrální.“

© EromesMarko

Jean-Gabriel Causse,
Designér barev a spisovatel, Francie

Věnujte pozornost stěně za neutrální, prakticky bílou interaktivní tabulí. Příliš vysoký kontrast okolí tabule odvádí pozornost
dětí od obsahu. Správným řešením je světlá barva laděná do šeda.

Podlaha je ideálním médiem
k navození vřelosti a veselosti
prostřednictvím barev.
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Svěží zelená sekce má nejen
estetickou, ale i praktickou funkci.
Dětem se tak dostává jasné informace,
kam si mohou dát své věci
a kde mohou v klidu sedět
a soustředit se.

© Marc Detiffe

© Marc Detiffe

Třída

Stůl světlé barvy pomůže
soustředit pozornost žáka
na práci.

All rights reserved
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Mateřská škola 3–6, První stupeň ZŠ 6–12
Z hlediska vztahu dětí ke čtení panuje mezi věkovými skupinami 3–6
a 6–12 let jasná odlišnost.
Mladší děti mají knihy, které jsou zároveň předměty. Dotyk je zde stejně
důležitý jako příběh. V tomto věku se knih stále rády dotýkají. Starší děti
si rády čtou samy a soustředí se přitom na obsah. Prostor pro čtení musí
nabídnout potřebný klid na soustředění.
„Světlé ostrovy v tmavším prostředí
posilují motivaci ke čtení a soustředění.
Rozptýlené světlo může vést k vyšší únavě zraku
a proces čtení zkomplikovat.

© Simone Sorber KinderRijk

Ann Bessemans,
Doktorandka v oboru Výtvarné umění / typografie, Belgie

Minimalistický design
interiéru. Žlutá a zelená vnášejí
do prostoru světlo a vytvářejí
hřejivou a bezpečnou atmosféru.
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Kontrast studených a teplých barev vždy
stimuluje naši mysl a inteligenci.
Právě to je v prostředí čítárny
velmi důležité.

© Tarkett

© Tarkett

Čítárna

Místo pro čtení lze vybudovat
i v rámci učebny prostřednictvím
použití kontrastních barev
a promyšleného rozčlenění
prostoru pomocí nábytku.

All rights reserved
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Mateřská škola 3–6, První stupeň ZŠ 6–12
Syté barvy podněcují u dětí chuť k jídlu. Lze vytvořit zóny s různými náladami. Pro děti, které raději sedí v malých skupinkách a nebo ty, jež dávají
přednost společnosti ostatních.
Barvy mají velmi užitečné vlastnosti působící najednou na různé smysly
a dovedou harmonizovat a tlumit vjemy, a to zejména při sezení. Některé
skupiny barev například evokují sladké či kyselé chutě, divokou či klidnou
atmosféru nebo pocit sucha či vlhka.
„Dřevo a teplé barvy v jídelně
podporují chuť k jídlu.
Barevný strop pak dodá prostoru
nádech skutečné restaurace.

© Tarkett

Team Studio, návrháři vzdělávacích prostor, EromesMarko
EromesMarko, Nizozemsko

Žlutá či oranžová barva v jídelně
posílí u dětí chuť k jídlu
a za všech okolností navodí
slunečnou atmosféru.

36

Optimistická barevná paleta
v prostoru vyhrazeném pro stravování
pomáhá dětem „dobít baterie“,
aby mohly odpoledne trávit aktivně.

© Tarkett

© Tarkett

Jídelna

Použití modré
a studeně zelené podlahy navozuje v této
rozlehlé jídelně pocit klidu,
vyrovnanosti a řádu.

All rights reserved
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Druhý stupeň ZŠ a střední škola 12–18 let
Mladí lidé mez i 12–18 let y procházejí velmi v ýznamným životním obdobím, v němž se formuje jejich charakter.
Je důležité, aby je jejich okolí a atmosféra podporovaly ve studiu.
„Na druhém stupni ZŠ (12–16 let)
se preference liší od věkové skupiny 16–18 let.
Mladším dětem se spíše bude líbit větší množství barev.
Starší jsou naopak zralejší a nechtějí působit příliš dětinsky.“
Ann Huybrechts
Ředitelka Královské koleje, Antverpy, Belgie

V této věkové skupině navíc použití barev podporuje hlavní pocity a chování nezbytné pro kvalitní vzdělávání. Řada studií ukazuje, že ve věkové
skupině 12 až 14 let je stále snadné děti potěšit barvami. Jakmile však překročí 14. rok, jejich nadšení pro barvy vyprchává, a proto je třeba použití
barev a předmětů dobře zvážit. Je naprosto zásadní mít k dispozici jasné
a strukturované rozvržení barevnosti, neboť velké množství dětí bude mít
nepochybně nejrůznější zájmy a koníčky.
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Je důležité používat vysoce aktivizující (intenzivní) barvy i odstíny
evokující relaxaci (pastelové a šedé tóny). Použití obou těchto skupin
umožňuje dosáhnout rovnováhy a zabrání vzniku příliš monotónního
prostředí. Barevná paleta zahrnuje jasné barvy i přírodní odstíny.
„Kontrastní barvy
a barevné akcenty působí motivačním dojmem.
Harmonický vztah mezi dvěma či více odstíny je uvolňující.
Team Studio, návrháři vzdělávacích prostor, EromesMarko
EromesMarko, Nizozemsko

Typ podlahové krytiny je velmi významný z akustického hlediska,
neboť ovlivňuje soustředění studentů i učitelů. Barva podlahy může
také zabránit nadměrnému odrazu světla zvyšujícímu únavu a stres.
„Mladí lidé spojují šedé a khaki odstíny
s pocitem strachu. Světle modrá, červená a teplé barvy jsou podněcující.
Zelená, modrá a žlutá dodávají optimismus.“
Didier Rassion
Učitel v „Metiers d’Art“, Francie

S 1502-Y

Dospívající mezi 12 a 18 lety si hledají
a budují vlastní charakter i osobnost.
Při objevování sebe sama a svého prostředí pomohou těmto dospívajícím
dětem různé barevné harmonie. V rozmezí 12 a 16 let upřednostňují jasné
barvy a zejména kontrastní kombinace.
Starší teenageři pak mají v oblasti barev
mnohem zralejší vkus a preferují harmonické kombinace.

S 1050-Y10R

S 1070-Y50R

S 2050-G50Y

S 4010-Y30R

S 1070-R10B

S 2050-B10G

S 5502-Y

S 8502-Y

All rights reserved
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Druhý stupeň ZŠ a střední škola 12–18
Vstupní prostor je vždy prvním dojmem, který si ze školy odneseme. Proto
je zde správná volba barev klíčová. Barva může mít na studenty pozitivní
vliv. Pokud u vstupu do školy získají hned po příchodu pozitivní impuls, výrazně to ovlivní jejich náladu.
„Děti mezi 12 a 18 lety si mohou být velmi nejisté
samy sebou a svým okolím.
Vstupní prostor školy jim může přechod do nového prostředí
usnadnit a zpříjemnit.“
Erika Torfs,
Mentorka stážistů, Belgie

„Teenageři dávají přednost neutrálním odstínům.
Jasné barvy, které připomínají dětství,
by se měly používat pouze jako menší akcenty.
Zároveň je možno používat černou,
která je odrazem nálady dospívajících dětí.“
Marie-Claude Mauchamp,
Profesorka užitého umění, Francie

40

© EromesMarko

Jednou z možností je zkusit studentům předat pocit sounáležitosti se
školou již od samotného vstupu. Náctiletí se rádi s něčím ztotožňují, takže
prostřednictvím budování pouta mezi studentem a školou jim můžeme pomoci, aby se cítili vítanější. Není to nic snadného, a to zejména pro značné
rozdíly mezi mladšími a staršími teenagery. Víceletá gymnázia mají, více
než jiné školy, studenty s velmi rozmanitými preferencemi. Je proto velmi
důležité nalézt a použít barvy, které potěší všechny a přitáhnou dvanáctileté i osmnáctileté.

Použití přírodních materiálů a
klidných základních odstínů dodává vstupu
do moderní budovy
důstojný vzhled.

Kontrast mezi černými spojovacími chodbami
a podlahami a červenými a oranžovými vstupy
zajišťuje návštěvníkům budovy
skvělou orientaci.

© Tarkett

© Tarkett

Vstup

Poměr červené a zelené je skvěle vyvážen,
aby mohl vzniknout hravý a dynamický
vstupní prostor, který nepůsobí
příliš dominantním či agresivním dojmem.

All rights reserved
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Druhý stupeň ZŠ a střední škola 12–18
Klíčem k úspěchu je možnost nalézt na chodbách správnou cestu. Není nic
důležitějšího, než správně vést studenty budovou. Skvělým způsobem, jak
toho dosáhnout, je použití různých barev, jak je patrné z obrázků. Je to
jemnější a estetičtější řešení než prosté použití ukazatelů.
První volbou jsou zde jasné, světlé barvy, přičemž cílem je orientaci studentům co nejvíce zjednodušit.
„Na chodbách mají barvy významnou funkci.
Je to způsob komunikace se studenty.“
Jasmien Herssens,
Profesor architektury na University of Hasselt, Belgie

© Tarkett

Správné použití barev na vhodně zvolených površích dodá chodbám na
atraktivitě a ubere na nudnosti a nezáživnosti.

Modrou lze snadno použít
na velké plochy, aniž by se tak
narušil klid a pohoda.

42

Orientace v rozsáhlých školních budovách
se spletitým systémem chodeb
se velmi usnadní, pokud každé sekci
přiřadíme jedinečnou výraznou barvu.

© Tarkett

© Tarkett

Chodba

Jasná oranžová na podlaze i na stropě
vyzařuje teplo a dynamiku.
Je to příjemný impuls předtím, než si sedneme
a začneme se soustředit.

All rights reserved
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Druhý stupeň ZŠ a střední škola 12–18
Je zásadní používat vysoce aktivizující (intenzivní) barvy i barvy navozující relaxační atmosféru. Kombinace těchto barev vytvoří příjemnou rovnováhu a zabrání vzniku monotónního prostředí.
„Pokud má každý učitel svou vlastní třídu,
může si ji vyzdobit podle libosti.
Poskytujeme jim však rady a návrhy ohledně toho,
co je pro studenty nejlepší (soustředění, rozptylování, pozitivita)
a co nejlépe prospěje jejich stylu vyučování.“
Ann Huybrechts
Ředitelka Královské koleje, Antverpy, Belgie

„Každým rokem dostane naše učebna novou barvu:
žlutou, zelenou, modrou…
Nejraději mám modrou.
Světlá indigová modř, jako barva vody,
šíří uklidňující atmosféru.“

© Tarkett

Lula Mae,
studentka na Brighton School, Velká Británie

Šedé a modré odstíny
jsou nejvhodnější,
chceme-li v učebně navodit klid
a podporovat soustředění.

44

© Tarkett

Učebna

V tomto studijním prostředí vytváří podlaha
otevřenou atmosféru plnou energie,
vycházející z osvěžující modré a jemné žluté.

All rights reserved
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Druhý stupeň ZŠ a střední škola 12–18
Jídelna je velmi rušné místo, kde se neustále něco děje. V takovém prostoru mohou být dynamické nebo živé barvy na různých površích.
„Odstíny obsahující žlutavé pigmenty, jako je žlutá,
zelená či oranžová, povzbuzují chuť k jídlu a propůjčují
jídelně optimistickou atmosféru.“
Fabienne Bruyninckx,
Architektka a specialistka na barvy, Belgie

V jídelně tráví čas všichni studenti. To je důležité vzít v úvahu a při výběru
barev volit ty odstíny, které se budou líbit velkému počtu dospívajících dětí,
což není nic lehkého.
Zásadní je dobře zvolený barevný plán, v němž jsou jednotlivé barvy jasnými
posly různých funkcí pro různé věkové skupiny.
„Prostory, v nichž se neučí, jako například jídelna,
a v nichž teenageři odpočívají, vyžadují speciální pozornost.
Je třeba spojit nejrůznější barevná prostředí, protože jen tak
lze vyhovět potřebám všech cílových skupin.
© Tarkett

Pascale Dovic,
Designérka barev, Francie

Tuto věkovou skupinu
přitahují barvy a příroda,
chceme-li však dosáhnout uvolněné atmosféry,
uděláme nejlépe, pokud je zkombinujeme
se základní přírodní barvou podlahy.

46

Tmavá podlaha přináší moderní
kontrast k výrazným barvám
a přidanou hodnotu
klasické architektury.

© Tarkett

© Marc Detiffe

Jídelna

Kontrast mezi tmavým dřevem
a červenou podlahou rozděluje
rozlehlý prostor na menší části
a vnáší do něj rozmanitost.

All rights reserved

47

Technika a přírodní vědy 18+
Po dosažení 18 let se studenti začínají specializovat na obory, v nichž vynikají. Řada odborníků je toho názoru, že dobře navržený interiér by měl
působit na všechny smysly. Na zrak by měla působit barva a světlo.
Podstatou sluchu jsou vibrace, které ovlivňuje akustika. To znamená, že
určité prostředí může někomu připadat odpočinkové anebo naopak velmi
rušné. I hmatový vjem je velmi důležitý. Jak se věci jeví na omak? Pocity
lidí mohou být spojeny s konkrétním prostorem či místností. Kombinace
všech smyslových vjemů umožňuje jedincům vnímat okolní prostředí, takže
i návrh interiéru by měl zohlednit všechny smysly.
„Obecně vzato, kombinace
živých a energických materiálů a barev
s moderním / futuristickým / průmyslovým designem
může dodávat příjemný pocit a pozitivní energii.“
Cesar Couzy,
Student strojírenství a IT, Belgie

Během studia dělají studenti řadu věcí. Chodí na přednášky, pracují v malých skupinách, mají přestávky, vytvářejí projekty, pracují samostatně atd.
Prostředí by mělo být na všechny tyto činnosti připraveno. Jak už bylo uvedeno dříve, mělo by být možno měnit prostředí s ohledem na různé situace
či příležitosti. Kromě toho je důležité si uvědomit, že existuje řada rozdílných typů studentů, někdy až 100 či 200.
„Vím, že není možné vytvořit rozvrh barev,
který by se zavděčil všem,
ale snažím se alespoň o to, aby byl
co nejpřívětivější ke každému člověku v řadě různých situací.“
Johan Van Helden
Interiérový architekt ve studiu EromesMarko, Nizozemsko

„Vzhledem k požadavku na kontrast a vedení,
který vyplývá z přístupnosti,
umožňují originální barevné asociace vznik rozrůzněných prostředí
například prostřednictvím upřednostnění
jasných barev pro místa zasvěcená tvořivosti
a bledších odstínů v prostorech určených pro větší soustředění.
Florent Orsoni,
ředitel laboratoře Sustainable cities Design Lab
Škola designu, Nantes Atlantique, Francie
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S 2002-G

Pro technicky a vědecky orientované
studenty jsou navrženy různé barevné
harmonie.
Tito studenti mají často rádi pohledové technologie, čisté materiály
a minimalistickou architekturu.
Většina barev, které mají ve svém prostředí v oblibě, je nějak spojena s přírodou, nerosty a kovy, ale také se zelení,
vodou a sluncem.
Výsledkem je paleta živých či energických materiálů v kombinacích s industriálními či futuristickými barvami.

S 2040-Y

S 3020-G90Y

S 2040-G40Y

S 4010-G50Y

S 2040-B10G

S 4010-B10G

S 4005-R50B

S 7502-G

All rights reserved
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Technika a přírodní vědy 18+
Vstupní prostor je pozvánkou do areálu školy. Studenti chtějí být na svou
školu hrdí, a to jak po stránce architektury, tak i co do jejího vzhledu a atmosféry. Ve vstupních prostorách do prostředí zasvěceného vědě a bádání je
ideální kombinovat moderní architekturu a průmyslové materiály s teplými
a přívětivými barvami.
Vstup by měl mít barvy a umělecká díla propůjčující budově jasnou image
a vzhled vhodný pro příslušnou cílovou skupinu.
„Spojení světla, barvy a kontrastu
zásadně ovlivňuje atmosféru místa,
ale působí rovněž jako průvodce
prostřednictvím identifikace prostorů.“

© Tarkett

Florent Orsoni,
Ředitel laboratoře Sustainable cities Design Lab
Škola designu, Nantes Atlantique, Francie

Čistá architektura oceli,
betonu a dřeva je posílena
jemně šedou podlahou, která
skvěle ladí se všemi materiály.

50

Upřímný, vyzývavý
ale také vřelý dojem ze vstupu
výrazně přispívá
k příjemnému přijetí.

© Tarkett

© Tarkett

Vstup

V současné architektuře je použití
betonu a dřeva velmi běžné.
Teple šedé tóny podlah
do této představy skvěle zapadají.

All rights reserved
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Technika a přírodní vědy 18+
Jasně vůdčí roli mají barvy na chodbách. Pomáhají studentům najít cestu
labyrintem rozlehlých budov.
Barva však může chodbám propůjčit rovněž dynamický či zářivý vzhled a docílit toho, že nepůsobí tak nudně.
„Kontrastní čisté barvy pomáhají při orientaci.
Nesmíte však také nikdy zapomínat
na barvoslepé osoby.“
Jan Thomaes,
Architekt, profesor a manažer DMT Architects, Belgie

„Barvy na chodbách
nemusí být nutně na stěnách.
Jiné možnosti, jako barevná podlaha či strop,
případně barevné předměty nebo sloupy,
jsou někdy vhodnější.“

© Tarkett

Jasmien Herssens,
Profesor architektury na University of Hasselt, Belgie

Řadu z těchto studentů zajímá
futuristická architektura.
Kombinace teplého dřeva a studené šedé
vytváří přirozenou rovnováhu.

52

„Kontrastní pruhy na podlaze
zvýrazní jednotlivé vstupy
a přeruší dojem nekonečnosti,
který navozuje dlouhá chodba.
Modré a šedé barvy vnášejí
do prostoru klid a vyrovnanost.

© Tarkett

© Tarkett

Chodba

Studenti na technických vysokých školách
nejvíc ze všeho ocení harmonii mezi materiálem a barvou.
Preferují také jemné industriální a barevné akcenty.

All rights reserved
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Technika a přírodní vědy 18+
Posluchárny jsou často obrovské prostory, které mohou působit nudně.
Snažit se tento problém řešit použitím velkého množství barev je slepá ulička.
V těchto prostorách se musejí studenti soustředit, a to někdy i po řadu hodin.
Ve většině případů je nadměrná barevnost bude odvádět od přednášek.
Použití barev je jistě vhodné, ale mělo by se řešit citlivě – například prostřednictvím různobarevných židlí, jak je tomu na obrázcích na této straně.
„Musíme-li na přednášce trávit třeba i čtyři hodiny,
je příjemné, sedíme-li v místnosti
s přirozenými a jasnými barvami.
Pomáhá nám to udržet motivaci a soustředění.“
Ben Verhees,
Student biochemie, Univerzita v Antverpách, Belgie

Důležitým prvkem přednáškového sálu je podlaha. Aby studenty barva příliš nerozptylovala, je vhodné zvolit tmavší odstín, čímž se předejde jasným
odleskům stropních svítidel.

© Tarkett

„Ve velkých posluchárnách je nejdůležitější soustředění.
Proto jsou ideální neutrální barvy, ty však mohou působit nudně.
Mladé lidi více láká pohodová a uvolněná
atmosféra vyjádřená grafickými prvky
a rozmanitými barvami.“
Olivier Large,
Datový vědec, hostující profesor na Telecom ParisTech, Francie

Posluchárny jsou určeny pro velké skupiny studentů.
Je důležité, aby vyzařovaly dostatečnou energii, ale
zároveň působily uklidňujícím dojmem
podněcujícím soustředění.
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Tmavá podlaha v posluchárně, bez
přirozeného osvětlení a s malým množstvím umělého světla,
zajišťuje tlumený odraz světla a minimalizuje
únavu studentů.

© Tarkett

© Tarkett

Posluchárna

V této posluchárně byl použit moderní design.
Moderní, flexibilní nábytek a výrazná
barva na podlaze oživují rozlehlý prostor.

All rights reserved
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Technika a přírodní vědy 18+
Prostory určené pro cvičení vyžadují uživatelsky přívětivý design. Hlavní
jsou zařízení a nástroje, přičemž materiály a barvy se doplní tak, aby se
do prostoru hodily. To však neznamená, že zde barvy nehrají žádnou roli.
Mohou například propůjčit industriálnímu prostoru vřelejší vzhled.
„Moderní / industriální vzhled je pro budoucí
strojaře příjemný a přitažlivý.
Dokazuje, že je škola inovativní a má moderní přístup.“
Cesar Couzy,
Student strojírenství a IT, Belgie

Studenti často oceňují profesionálně vyhlížející prostředí. Mají díky tomu
pocit, že pracují ve skutečné firmě nebo továrně. Zajistíme-li studentům
nástroje a zařízení a doplníme-li je příjemnou atmosférou, je to ideální metoda, jak je připravit na profesionální kariéru.

© Marc Detiffe

„Ne příliš jasné barvy,
ale kombinace šedých s barevným nádechem, modrých
a zelených tónů vytvoří stylové a zároveň seriózní prostředí
pro studium technických oborů.“
Olivier Large,
Datový vědec, hostující profesor na Telecom ParisTech, Francie

Přírodní vzor podlahové krytiny je jasnou volbou,
chceme-li v IT laboratoři vytvořit teplejší prostředí
a propojit ji s přírodou.

56

V laboratořích je ideální
zkombinovat funkčnost a estetiku
z hlediska materiálů i barev.

© Tarkett

© Tarkett

Laboratoře

V laboratořích a praktických učebnách bude spousta
studentů, velký hluk a mnoho různých materiálů.
Nejlepší cestou, jak zajistit řád a pořádek,
jsou tmavé barvy.

All rights reserved
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Technika a přírodní vědy 18+
Jídelna je často velmi rušným místem, kde se studenti setkávají při obědě.
Proto je zde velmi důležitá akustika. Obědvat ve velmi hlasitém místě není
moc dobrý nápad, zvlášť proto, že jde o jedno z mála míst, kde si studenti
mohou během polední pauzy odpočinout. Kromě toho by se jídelna měla
snadno uklízet a mít dlouhou životnost.
„Nachází-li se v těsné blízkosti jídelny i kuchyně,
neměly by pachy z ní být všudypřítomné.
Dokážeme-li to zajistit a využijeme-li barev,
bude si moci více studentů užít svůj oběd.“
Jan Morez
Doktorand v obory fyziky, Univerzita v Antverpách, Belgie

Co se barev týče, existuje řada možností. Jde o velmi živé místo, kam se hodí
spousta barev. Jasné barvy naladí studenty optimisticky a zvláště odstíny
obsahující žlutý pigment podněcují chuť k jídlu.

© Tarkett

„Moderní jídelny používají měkké barvy,
přírodní, například dřevěné odstíny a světle žluté tóny.
Tato klidná atmosféra omezuje hladinu stresu, jíž jsou
v současnosti vystaveni studenti i zaměstnanci.“
Patrice Duchemin,
Sociolog, Francie

Základní a přirozené prostředí jídelny
uspokojí velmi širokou cílovou skupinu.
Spojení se zemí propůjčuje studentům
pocit bezpečí v relaxačním prostředí.
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© Tarkett

© Tarkett

Jídelna

Studentům technických oborů vyhovuje, jsou-li
obklopeni technickými materiály a menšími
futuristickými relaxačními zónami.

Pro cílovou skupinu je rovněž přitažlivý
moderní design. Uvědomují si, že
moderní a barevná jídelna nabízí oproti
jejich technickému studiu
příjemné uvolnění a odpočinek.

All rights reserved

59

Humanitní obory 18+
Humanitní vysoké školy se výrazně liší od technických, jimiž jsme se zabývali až doposud.
Posluchárny vypadají jinak a bývají často i větší. Je zde méně specializovaných učeben a celkový vzhled není tak industriální, zatímco knihovny bývají
obyčejně rozsáhlejší. V krátkosti lze tedy říci, že jde o zcela odlišnou situaci
s odlišnými studenty.

V historických budovách bývá často problém s nedostatkem denního světla.
Světlo může hrát důležitou roli a nepochybně studenty ovlivňuje. Prostory
zcela bez denního světla jsou neuspokojivé. Musí-li studenti sedět v místnosti bez oken, osvětlené pouze umělými zdroji, mají pocit, jako by byli
uvězněni ve sklepě. Je důležité nalézt tu správnou rovnováhu mezi denním
světlem a pohodlným studijním prostředí.

Na žádné škole není rozmanitost studentů tak velká jako na humanitních
fakultách. Přednáší se zde například právo, ekonomie, politologie či historie. S ohledem na rozmanitost místních studentů je velmi obtížné vybudovat pro ně dokonalé výukové prostory. Je to zároveň ale také výzva, neboť se
zde otevírá obrovské pole možností pro různé projekty, což činí věci velmi
zajímavými.

„V dnešní době je nemyslitelné, aby učebny a sály
zcela postrádaly přírodní osvětlení.
Na druhé straně se nic nemá přehánět.
Příliš mnoho světla může mít negativní dopad
na soustředění studentů.“

Tyto fakulty také často sídlí v historických budovách. To znamená, že výběr
barev a materiálů neprobíhá od nuly. Je velmi důležité nalézt tu správnou
rovnováhu mezi úctou k historickému dědictví a tvorbou nových prostor
a barevných schémat.
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Jan Thomaes,
Architekt ve studiu DMT Architects,
profesor architektury na Akademii v Antverpách, Belgie

S 2010-G90Y

Různé barevné kombinace jsou navržené pro studenty s širším historickým,
teoretickým či politickým zaměřením.
Často studují v historických budovách
patřících vyhlášeným univerzitám. Řadě
z těchto studentů vyhovuje mix klasického a moderního přístupu.
Mají v oblibě bohaté materiály doprovázené klidnými a okouzlujícími barvami.
Obecně upřednostňují harmonické
odstíny a nevyhledávají přílišné
kontrasty.

S 2010-B30G

S 3020-B30G

S 3020-G30Y

S 3020-Y

S 3050-Y20R

S 2060-Y70R

S 3030-R30B

S 6010-Y10R
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Humanitní obory 18+
„Nějaký poutavý prvek však nikdy neškodí,
něco, nač by člověk mohl být hrdý.
Když si spousta studentů nebo lidí, kteří chodí okolo,
fotografuje hlavní vstup,
tak je to něco výjimečného, jedinečného.“

Yoni De Maere,
Studentka speciální pedagogiky na KDG Community College, Belgie

Hlavní vstup do univerzitní budovy by neměl být jen tak obyčejný, aby na
něj studenti a učitelé mohli být hrdí – měl by to být rozpoznatelný symbol,
něco výjimečného. Lze použít neutrální barvy s určitými barevnými akcenty
nebo případně s barvami univerzity.

© Marc Detiffe

Vzhledem k tomu, že někdy jde o historické budovy, je důležité navrhovat
hlavní vstup s úctou. Jasný barevný akcent se však může ke klasické architektuře velmi hodit.

Řada věhlasných univerzit po celém světě
sídlí v historických budovách.
Nejtěžším oříškem při jejich renovaci
je pak vhodná míra inovace.
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Dřevěné podlahy a moderní nábytek
v teplých odstínech pálené hlíny vytváří rovnováhu
mezi historií a současností.

© Tarkett

© Detiffe

Vstup

Existuje řada způsobů,
jak dodat vstupu moderní vzhled.
Výrazný charakter tomuto vstupu propůjčuje čistá
harmonie kombinace teplých a studených odstínů.

All rights reserved
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Humanitní obory 18+
Z hlediska navigace a orientace může být výhodný kontrast základních
barev. Není od věci rozdělit budovu do několika částí a každé z nich přidělit jednu charakteristickou barvu. Například všechny posluchárny v prvním
patře mohou mít modré vstupní dveře, nebo oranžová stěna v chodbě může
vést k „oranžovým učebnám“. Na tomto místě je důležité brát ohled na to,
že někteří lidé mohou být barvoslepí.
„Vím, že barvy mohou hrát
velmi významnou roli při navigaci
a orientaci v rámci budovy.“

Jan Thomaes,
Architekt ve studiu DMT Architects, profesor architektury na Akademii v Antverpách, Belgie

„Studenti tráví většinu dne v areálu školy.
Díky přirozeným pleťovým tónům a barvám z přírody
by atmosféra mohla být domáčtější.
Zlepšilo by to morálku studentů
a všichni by tam pobývali raději.“

© Detiffe

Gill Dean,
Odborná školitelka a konzultantka, Velká Británie

Čisté a přirozené barvy přinášejí klid
do plně funkční školní budovy.
Z orientačního hlediska je ideální
vytvořit barevný plán pro každou katedru.
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Schodiště musí být uživatelsky přívětivá,
funkční i esteticky atraktivní.
Svůj význam má i promyšlený výběr materiálů
a barev.

© Tarkett

© Tarkett

Chodba

Pokud se studenti ve škole cítí
jako doma, posiluje se jejich důvěra.
Dřevěné vzory na podlaze dodávají
při chůzi chodbou přirozený pocit.

All rights reserved
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Humanitní obory 18+
Snaha motivovat studenty prostřednictvím mnoha pozitivních barev by
se neměla přehánět. To poslední, čeho chcete dosáhnout, je totiž rozptylovat studenty při přednáškách. Použití barev je tudíž třeba dobře
zvážit. V posluchárně je sice možné použít velmi jasné odstíny, neměly by se však objevovat přímo v zorném poli studentů. V oblasti
podlahových krytin je důležité používat správné materiály, aby podlaha
nebyla příliš hlučná. Co se týče barevnosti, doporučujeme tmavé tóny.
„Pokud vám přednáška začíná v osm ráno,
netoužíte po tom sedět v ponuré, depresivní místnosti,
to je to úplně poslední, co v tu chvíli potřebujete.
Jsem přesvědčen, že barvy dokážou aktivizovat a stimulovat
studenty i učitele!“
Felix Couzy,
Student práv, Univerzita v Antverpách, Belgie

© Tarkett

„Učení prospívá pečlivě vybrané prostředí bohaté na podněty
a nikoli paleta, jíž vévodí
šedá, béžová, bílá nebo špinavě bílá.
Rozmanitější a zajímavější prostředí s barevnými akcenty
pomáhá při učení.“
Gill Dean,
Odborná školitelka a konzultantka, Velká Británie

Ultramoderní a minimalistická architektura
s teplými, přírodními materiály vytváří
v této posluchárně moderní,
intelektuální atmosféru.
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© Detiffe

Posluchárna

Šedá podlaha, je v dokonalé rovnováze
s šedým odstínem židlí,
což posluchárně propůjčuje
velmi klidnou atmosféru.

Podlaha z dřevěných segmentů
a tlumené barvy v zorném poli studentů
posilují soustředění.

All rights reserved

67

Humanitní obory 18+
Zdaleka nejdůležitějším aspektem knihovny či studovny je hladina hluku.
Jako podlahovou krytinu doporučujeme použít koberce. Studenti chtějí
v těchto místech studovat či pracovat a nechtějí přitom ztrácet soustředění.
Studijní prostory by měly být pohodlné a využívat jemných barev.
„Velká okna přivádějící
přirozené světlo pomáhají učení.
Zároveň však okna bez patřičného zastínění
komplikují použití vizuálních médií.“
Gill Dean,
Odborná školitelka a konzultantka, Velká Británie

Při navrhování knihoven a studoven je třeba vytvářet prostory, v nichž
mohou studenti samostatně pracovat a plně se přitom soustředit. Vždy
by v nich však měla existovat místa umožňující skupinovou práci – buďto
stoly pro čtyři až osm studentů, nebo malé místnůstky, do nichž se může
skupina uchýlit.

© Tarkett

„Poměrně nudně vyhlížející místo jako knihovna
je ideální pro použití jemných barevných akcentů.
Zkuste uvažovat neotřele a použijte tyto barvy
na židle, stoly či další nábytek.“
Fabienne Bruyninckx,
Architektka a specialistka na barvy, Belgie

Měkký koberec pomáhá minimalizovat hluk.
Oranžová barva spojená se zemitými tóny
vytváří přívětivou a bezpečnou atmosféru.
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© Tarkett

Studijní centrum a knihovna

V této prostorné, vysoké, otevřené knihovně a studovně
je silné pojítko s přírodou vytvořeno pomocí barev a materiálů, které
mají pozitivní vliv na energii a soustředění.

All rights reserved
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Humanitní obory 18+
Jídelna není jen místem, kde se mohou studenti, učitelé a zaměstnanci
najíst. Je to také prostor pro setkávání a odpočinek mezi přednáškami.
Vyžaduje proto více než jen stoly a židle. Ideální variantou je pracovat s různými zónami, vysokými i nízkými stoly a spoustou denního světla.
„Ať už jste uvnitř budovy kdekoli,
můžete se pokusit o vytvoření společného trendu.
Něčeho, co dodává celé budově konkrétní vzhled či obraz.
Na tomto základě můžete začít pracovat s barevnými akcenty
pro jednotlivé funkce podle způsobu využití dané místnosti.“

© Tarkett

Johan Van Helden,
Interiérový architekt ve studiu EromesMarko, Nizozemsko

Jemný kontrast studených a teplých barev
vytváří v tomto prostoru dokonalou harmonii
mezi útulností a otevřeností.
Ta poskytuje klid a relaxaci.
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Pomocí různých barev můžeme
tvořit odlišné funkce.
To dává velké jídelně strukturovanější
vzhled a vytváří živou atmosféru.

© Tarkett

© Tarkett

Jídelna

Kontrast mezi tmavým dřevem
a červenou podlahou rozděluje rozlehlý prostor
do menších sekcí nabízejících větší rozmanitost.
Díky tomu si studenti mohou vybrat
své oblíbené místo na oběd.

All rights reserved
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Umělecké obory a architektura 18+
Poslední vysokoškolskou skupinu tvoří studenti výtvarného umění a architektury. Spadají sem univerzity a akademie nabízející vzdělání v oborech, jako je malba, design, fotografie, řemesla, móda či architektura.
Stejně jako u humanitních oborů, se většinou také jedná o tradiční obory, které existují po řadu století. Na druhé straně se ovšem
prostředí ateliéru výtvarného umění od předchozí skupiny naprosto odlišuje. Je zde potřeba více prostoru pro řemeslo, umění
a techniku, takže je větší poptávka po praktických prostředích.
Kombinace odlišných uměleckých oborů vyžaduje celkový koncept s širokou škálou různě vybavených prostor a místností. Některá místa vyžadují
maximum denního světla, jako například ateliéry malby či kresby. Naproti
tomu studenti filmu a počítačové tvorby potřebují místnosti umožňující
zatemnění. Vybudovat budovu, která obsáhne všechny tyto prvky, není nic
snadného. Ještě obtížnější je vytvořit vyvážený koncept zahrnující všechny
různé prvky.
„Otázka by měla znít:
Jak zasáhnu co nejvíce studentů
pomocí použití barvy a materiálů ve vzdělávacím prostoru?
Nikdy se neomezujte pouze na jednu skupinu“

Siebrith Hoekstein,
Vedoucí týmu Nemovitosti a management, na univerzitě ve Stendenu, Nizozemsko
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Vzhledem ke značně rozmanitým potřebám studentů a učitelů z hlediska v ybavení, designu, osvětlení i dalších
aspektů je důležité před dokončením finálního návrhu
budovy vyhledat radu dostatečného počtu specialistů z různých oborů.
Umělecká akademie je ideálním místem pro vystavování studentských
prací. Tato díla se mohou vystavit přímo v budově akademie, na chodbách,
v ateliérech, v jídelně, kancelářích a dokonce i před budovou. To nejen zvyšuje estetickou hodnotu, ale motivuje také studenty k lepšímu výkonu.
„Vzdělávací prostředí by mělo být multifunkční
se spoustou otevřených prostor, v nichž lze realizovat nejrůznější činnosti.
Studenti však vždy potřebují určité soukromí.
To se může vytvořit pomocí správného navržení prostorů.
Barvy a podlahy přitom mohou pomoci.“
Elsie De Vos,
Profesor architektury na University of Hasselt, Belgie

S 1000-N

Pro kulturně, umělecky a trendově orientované studenty jsou navrženy různé
barevné harmonie. Tito studenti se zajímají o širokou paletu barevných a tvarových vlivů.
Použití barvy v dějinách umění a současném předvídání trendů představuje
navíc významný zdroj inspirace pro jejich tvořivost a uměleckou produkci.
Tito studenti stále hledají nové styly,
nové návrhy a pochopitelně také nezvyklé či překvapivé kombinace barev.

S 1515-Y70R

S 2050-G90Y

S 2030-B40C

S 3010-R90B

S 2060-G20Y

S 2070-Y70R

S 3040-R50B

S 8005-R20B

All rights reserved
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Umělecké obory a architektura 18+
Hlavní vstup je vždy tím prvním dojmem, který si studenti a návštěvníci
odnesou. Aby byl tento dojem dobrý, měl by být vstup poutavý. Toho lze
dosáhnout prostřednictvím jasných, pronikavých barev, kontrastů a speciálních materiálů.
Při návrhu hlavního vstupu do budovy související s výtvarným uměním může být vhodné provázat design se studijním oborem, který se v budově vyučuje. Například vstup na
katedru fotografie může obsahovat velké umělecké fotografie.
Přesto, že umělecké školy považují estetickou rovinu svých budov za velmi
významnou, je na místě rovněž zvážit praktické aspekty. Vstup by měl působit přívětivě a studenti by se měli v budově snadno orientovat. V obou
těchto oblastech může hrát barva významnou roli.
„Jedno z nejlepších míst, kde jsem kdy pracovala,
mělo obrovské místnosti zařízené pohodlným modulárním nábytkem,
citronově žluté stěny i stropy se šedými akcenty,
obrovská okna a tmavě šedou podlahu!“
© Tarkett

Gill Dean,
Odborná školitelka a konzultantka, Velká Británie

V tomto vstupu tmavá podlaha zesiluje účinek
žluté barvy, jejímž cílem je přitahovat pozornost,
která vzniká kontrastem obou barev.
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Takovýto vstup studenty uměleckých
oborů nepochybně upoutá.
Velké šedé plochy jsou důležité, protože
do celku vnášejí rovnováhu.

© Tarkett

© Tarkett

Vstup

Tento vstup prozrazuje tvůrčí přístup
v oblasti podlahového vzoru, barevnosti a nábytku.
Celková atmosféra je odrazem vize příslušné instituce
a zajišťuje vřelé přivítání příchozích.

All rights reserved
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Umělecké obory a architektura 18+
Kromě základního propojení různých částí budovy může chodba rovněž
plnit další funkce. Tím, že studentům nabídnou malé prostory, kde si mohou
sednout, nabít si počítač a jen tak odpočívat, mohou chodby přinášet nezanedbatelnou přidanou hodnotu.
„Chodby většinou bývají šedé, černé a bílé.
Ideálními odstíny pro doplňkové prvky, jako lavičky, židle
či dekorace, jsou výrazné a jasné barvy.
Lze je používat monotónním způsobem
i ve vzájemném propojení na různých typech povrchů.“
Jasmien Herssens,
Profesor architektury na University of Hasselt, Belgie

„V současné době se klade důraz na transparentnost
a světlo proudící velkými okny
v kombinaci s kontrastními stěnami či podlahami.
Světlo a transparentnost jsou synonymem znalostí.“

© Tarkett

Patrice Duchemin,
Sociolog, Francie

Studenti uměleckých oborů milují
extrémní architekturu.
Zkombinujeme-li ji s přírodními materiály a barvami,
zachová se klidná a tolerantní atmosféra.
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Místa pro tvůrčí setkávání dělají z chodeb
méně nudná a mnohem užitečnější místa.
Díky světlým podlahám se dobře odráží
přirozené denní světlo a tmavé odstíny zase
zajišťují v prostorech pro sezení větší soukromí.

© Tarkett

© Tarkett

Chodba

Dlouhá, jasná chodba s dobře navrženou
lavičkou a optimistickými barevnými akcenty.
Studenti zde mohou v klidu čekat
před vstupem do učebny.

All rights reserved
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Umělecké obory a architektura 18+
Ale umělecké a architektonické školy se neskládají jen z ateliérů a dílen.
Potřebují rovněž studijní prostory. Zásadní je, aby co nejlépe zapadly do
celku. Studijní prostory by neměly být nudné místnosti, které působí oproti
zbytku prostor negativním dojmem.
„Překvapivá umělecká díla
mohou chodbu povznést
z nudného na vzrušující prostor.“

Ernest Van Buynder,
Ředitel Kulturního výboru Antverpské univerzity, Belgie

„Nevýukové prostory, jako knihovny či studovny,
v nichž mohou studenti různého věku společně pracovat
nebo odpočívat, vyžadují speciální pozornost.
Je vhodné vzájemně mísit různá barevná prostředí
a vyhovět tak potřebám různých cílových skupin.“

© Tarkett

Pascale Dovic,
Designérka barev, Francie

Použití různých barev a materiálů
spojených s přírodou a velké množství
denního světla propůjčují této studovně
osvěžující a uvolňující náladu.

78

Současná architektura
si může dovolit i extravagantní barevné palety.
Tlumené barvy se k této
studijní místnosti dokonale hodí.

© Tarkett

© Tarkett

Studijní centrum a knihovna

Velké množství černé v kombinaci
s malými červenými akcenty na podlaze
působí ve studijním centru
stimulujícím dojmem.

All rights reserved
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Umělecké obory a architektura 18+
Umělecké obory se v Evropě tradičně vyučují ateliérovým způsobem. Tyto
ateliéry jsou i dnes užitečné a potřebné, nicméně záběr výtvarného umění
je nyní mnohem širší a přináší s sebou i jiné potřeby. Moderní umělecké
fakulty musí zahrnovat také špičková počítačová pracoviště pro grafický
design a fotografii.
Navrhování ateliérů i multimediálních pracovišť je velmi náročný úkol.
Jde v zásadě opět o kreativní prostředí, takže lze experimentovat s výraznými barvami. Nemělo by se nicméně zacházet do extrémů, neboť i kreativní
prostory jsou místem, kde probíhá vyučování, a studenti by zde tudíž měli
být schopni udržet pozornost.
„Je třeba se snažit o dokonalý mix
mezi teoretickou a praktickou stránkou výuky. “

Albert Kooy,
Výkonný ředitel Stenden University & Hotel, Nizozemsko

© Tarkett

„V základním webovém programu na MJM připravujeme studenty,
kteří mají být digitálními talenty budoucnosti.
Atmosféra studijní místnosti
je inspirována sdílenými pracovními prostory.
Jde o to spojit práci i odpočinek
prostřednictvím přizpůsobených barevných kódů.“
Nicole Barre,
Konzultantka pro trendy na MJM Art School v Paříži, Francie

Kreativní prostor by měl zejména inspirovat
a vybízet studenty k novým nápadům.
Barvy a dekorace musí být přitažlivé a inspirativní.
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Tvůrčí prostor

Kreativní pracoviště či studijní prostor
musí být rovněž dostatečně inspirativní.
Celkové prostředí musí studenty
přitahovat i rozptylovat.
Tuto inspirativní atmosféru mohou posílit
intenzivní odstíny podlah.
All rights reserved
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Umělecké obory a architektura 18+
V rozlehlých prostorách, jako je například jídelna, jsou barevné akcenty
velmi důležité. Použití barev s obsahem žlutých pigmentů podněcuje chuť
k jídlu. Tyto barvy lze využít na různých površích, ale také v kombinaci s nábytkem, jak je patrné z obrázků.
„Dokonalá jídelna podle mne člověku nabídne
různé možnosti posezení.
Pokud máte veselou náladu, můžete se rozhodnout pro
prostor obklopený velmi jasnými barvami.
Ale měla by rovněž existovat možnost
najíst se i na méně divokém místě.
Právě takto rozrůzněné prostory zvyšují hodnotu jídelny.“

© Tarkett

Lola Bladt,
Studentka oboru Vývoj produktů, Antverpská univerzita, Belgie
￼

Studenti, a zejména ti, co studují architekturu,
rádi relaxují v prostorech
s výrazným designem,
například v šedých odstínech s jasnými akcenty.
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Jídelna

Studenti mezi 18 a 25 lety
obvykle odpočívají v malých skupinkách.
Vyhledávají útulné kouty v jídelně
a straní se otevřených prostorů.
Skvělým způsobem, jak jim vyjít vstříc, je
vytvoření různých barevných zón pro různé činnosti.
All rights reserved
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Společné prostory
Školní budovy často nezahrnují sportovní zařízení, tento trend se však
v současnosti dost mění. Jejich přítomnost výrazně posiluje celkový obraz
školy a nepochybně některé mladé lidi přesvědčí k tomu, aby si takovou
školu vybrali. Dalším přínosem multifunkční tělocvičny je, že jakákoli sportovní aktivita provozovaná během výuky výrazně zlepšuje soustředění.
„Velké sportovní haly často trápí
špatná akustika.
Z tohoto hlediska je velmi významným zlepšením použití
materiálů, které celkovou hlučnost snižují.“
Yoni De Maere,
Studentka speciální pedagogiky na KDG Community College, Belgie

© Tarkett

Vzhledem k tomu, že sportovní zařízení jsou čím dále častější, je vhodné
vytvořit si pro ně konkrétní návrh nebo barevný rozvrh. Užitečným tipem
je propojit sportoviště a hlavní školní budovu pomocí barev. To povzbudí
studenty k jeho využívání, protože nebude působit tak odděleně.

Navrhujete-li multifunkční sportovní halu,
je důležité jasně rozlišit mezi jednotlivými
hřišti pro různé sporty. Toho lze dosáhnout pomocí
jasných a nezaměnitelných barev.
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Aby podlaha nebyla jen zmatenou spletí čar,
je vhodné pro podklad
použít tmavě šedou barvu.
Ta vše zklidní a usadí.

© Tarkett

© Tarkett

Tělocvična

V tomto konkrétním prostoru má dřevěný design podlahy
schopnost lidi uvolnit. Působí také měkčím
dojmem než betonová podlaha, což je
velmi vhodné v prostoru s lezeckými stěnami.

All rights reserved
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Společné prostory
Sanitární prostory by měly být laděné do světlých odstínů, aby se snadněji
udržovaly v čistotě. Podlahy by měly být světlé, odrážet dostupné světlo
a zajišťovat tak vyšší světelnou hladinu. Z hlediska kreativity jde o místa,
kde je možné experimentovat s různými jasnými odstíny. Ty lze použít na
podlahu, dveře, strop, prostě kamkoli. Věci by ale měly být uspořádané, aby
lidé nebloudili.
„Svěžest, jas a hygiena,
to jsou nejvýznamnější faktory
při navrhování
sanitárního zázemí složitých budov.“

© Tarkett

Johan Van Helden,
Interiérový architekt ve studiu EromesMarko, Nizozemsko

Hravý vzhled propůjčí sociálním zařízením
výrazný styl. Mladí lidé se zde
také budou cítit pohodlněji a příjemněji.
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Šedý nádech podlahy umožňuje
vyniknout výrazným barvám
na dveřích a stěnách.
Světlé předměty na stropě prostor otevírají
a přinášejí do něj pocit svěžesti a jasu.

© Tarkett

© Tarkett

Toalety a umývárny

Prostřednictvím kontrastu mezi sprchami
a šatnou lze jasně rozdělit
„mokrou“ a „suchou“ zónu.
Světlý odstín podlahy odráží světlo a dodává
prostoru jasný a svěží nádech.

All rights reserved
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Společné prostory
Tento prostor je určen pro práci, odpočinek, a společné setkání a přípravu
jednotlivých učitelů. Ti si zde mohou „dobít baterie“, aby mohli pokračovat
ve výuce. Použití relaxačních barev a přirozeného světla navozuje uvolňující atmosféru.
Je navrženo několik světelných režimů, díky nimž lze prostor přizpůsobit
různým osobnostem. Prostor vyhrazený pro informace se může zdůraznit
barvou: dosáhne se tak lepšího uspořádání prostoru a vnese se do něj řád.

© Tarkett

Kromě úprav osvětlení je u těchto místností rovněž důležité mít k dispozici
zdroj přirozeného světla. Denní světlo dodává člověku energii a zvýrazňuje
použité barvy.

Tmavá podlaha je nejlepším způsobem,
jak ztlumit množství denního světla
dopadajícího do této rozlehlé
administrativní místnosti.
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Kancelář

Díky použití tlumených barev a materiálů
se v této kanceláři budete cítit jako doma.
Výrazný vzor na podlaze
posiluje pozitivní naladění a navozuje
moderní atmosféru.

Výsledkem kontrastu mezi tmavou
podlahou a barevnými akcenty
na stěnách je atraktivní
atmosféra tohoto pracoviště.

All rights reserved
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Společné prostory
Kanceláře ve školách a univerzitách využívá mnoho lidí. Studenti, zaměstnanci i návštěvníci, ti všichni čas od času do kanceláří zavítají. Proto je
velmi důležitým aspektem orientace. Navigace by měla být jasná a použití
barev jednoduché a názorné.
Dobře zde fungují šedavé odstíny v kombinaci s výraznými jasnými akcenty, jako například modrou a zelenou na našich obrázcích.
„Z hlediska zaměstnanců, kteří zde sedí a pracují
přes šest hodin denně,
je zcela zásadní, aby v administrativních prostorech bylo zajištěno
dostatečné množství denního světla.
V opačném případě mohou lidé
začít po krátké době propadat depresím.“

© Tarkett

Ann Huybrechts
Ředitelka Královské koleje, Antverpy, Belgie

Jasně zelená barva stolu je pro návštěvníky
skvělou indikací, že zde je místo,
kde mohou získat informace nebo pomoc.
Tato barva rovněž evokuje pozitivní náladu
a působí na lidi přívětivě.
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Modrá v kombinaci s teplými zemitými tóny
lidi uvolní. Toto uvolnění je
zásadní v prostorách, kde je řada návštěvníků
ve stresu.

© Tarkett
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Administrativa

Zde vidíme kombinaci vinylu v jedné místnosti
a koberce v druhé. Koberec je nezbytný pro omezení
hluku v zasedací místnosti. Díky nabídce
společnosti Tarkett lze vybrat různé materiály
v naprosto stejných barvách.

All rights reserved
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Společné prostory
Bydlení na koleji, daleko od domova je pro řadu studentů zcela nový a často
i dobrodružný zážitek.
Nejlepší cestou, jak jim pomoci a dodat jim pozitivní náladu, je vybudovat interiéry s domáckou atmosférou. Mají zde k dispozici
veškeré pohodlí domova, ale zároveň moderní design a všechny potřebné
služby.
„Při navrhování pokojů na kolejích
je použití barev důležité ze dvou důvodů.
Na jedné straně barva umožňuje v pokojích zavést řád a jasnou strukturu.
Na straně druhé pak vytváří vřelé a útulné interiéry.“
Jasmien Herssens,
Profesor architektury na University of Hasselt, Belgie

„Teplé odstíny jsou vhodné
pro podpoření tvořivosti.
Nejvhodnější je teple bílá
v kombinaci s nějakými živými barvami
použitými pro stimulaci na omezeném množství povrchů.“
© Tarkett

MC Thorslund,
Středoškolský učitel výtvarné výchovy, Stockholm, Švédsko

Přírodní zemité tóny dodají studentům
uvolněný pocit domova.
Není zde příliš mnoho jasných barevných akcentů,
ale spousta denního světla, které proudí okny.
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Vysokoškolské koleje

Jasné odlišení chodeb
a pokojů zajišťují různé podlahové krytiny.
Na druhé straně se ale barevné akcenty použité na
chodbách objevují také na nábytku v pokojích.
V různých částech budovy používejte
odlišné kombinace barev.
All rights reserved
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Barvy a barevné palety jsou navrženy s cílem
inspirovat a podpořit tvorbu barevných plánů.
V procesu tisku nicméně může dojít ke vzniku odchylek
oproti skutečným vzorkům barev.

94

Identita vzdělávací instituce

Barvy jsou vybírány s ohledem na
cílovou skupinu ve věku 12–18 let.
Barevná paleta slouží pro tvorbu
identity školy, orientace v budově
a veškerých komunikačních materiálů.

All rights reserved
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