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Ti z vás, kteří jsou doslova posedlí interiérem domu, budou 

mít zájem zjistit si, jaké jsou hlavní trendy v designu 

domácnosti pro sezónu 2015-2016. Přírodní materiály, lesklé 

povrchy a světlé odstíny jsou jen pár ukázek nových hitů, 

které slibují, že o sobě dají hlasitě vědět v letech 2014-2015.

Podle předních interiérových designérů by v příštích letech 

měl být kladen důraz především na pěkné vzory. Již se 

nepokoušejte o některé neúčinné barevné efekty, které byly 

v módě v minulých letech, váš interiér může vypadat 

mnohem lépe. Rok 2015 bude ve znamení velkého 

comebacku historických a rustikálních vzorů na bílém 

pozadí. Rozhodněte se pro textilie nebo tapety, velké a malé 

květy v old school designu a volte další originální prvky ve 

svém interiéru, ať kráčíte s dobou.

INTERIER�DESIGN

Dalšími modely, které o nás zaujmou v budou vyznačovat 

geometrickými tvary, pruhy, abstraktními vzory a ručními 

náčrtky, které budou použitelné v široké škále barev a textur. 

Temperamentní kultury, jako bulharská, mexická nebo 

africká budou také podstatným způsobem ovlivňovat vývoj 

nových trendů.
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zdroj: www.laurabielecki.com
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20 interiérových trendů roku 2015

03
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Předpokládá se, že rok 2015 bude mnohem lepším rokem pro design interiéru, než tomu bylo v roce 2014, který nebyl 

právě nejúspěšnější. Ale pokud jde o interiéry a vývoj nových trendů, je třeba mít vždy optimistický postoj. Zasvěcenci tvrdí, 

že kreativní inspirace pro rok 2015 budou pocházet z nejkrásnějších aspektů povahy, které budou také náležitě barevně 

vyjádřeny. Zde naleznete nové nápady, které se očekávají u interiérů v roce 2015, a které si jistě dobře zapamatujete. 

Nechte si poradit jeden nebo více trendů v interiérovém designu, které jsou podle nejnovějších nápadů bytových 

architektů. Nestaňte se obětí stereotypní módy a seznamte se s tím, co přinese rok 2015.
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INTERIER�DESIGNObklopte se přírodou1

Obklopte se přírodou

Přidejte do svých vnitřních prostor přítomnost matky 

přírody. Pomocí motivů, které jsou inspirované místní a 

exotickou flórou a faunou naznačíte interakci člověka s 

jeho okolím, stejně jako využitím konstrukčních prvků, 

které jsou ekologické a plně korespondují s životním 

prostředím. Myslete na to, jak kombinovat umělé 

interiérové součásti s prvky přírodními, dosáhnete tak 

skvělého výsledku i bez bytového návrháře.
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foto: adit-exito.blogspot.cz foto: www.myunva.com 

foto: www.livinghomebydebra.wordpress.com
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INTERIER�DESIGNObklopte se přírodou1
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foto: www.haybert.com 

foto: http://blog.terrysfabrics.co.uk

foto: www.swiftsorchids.com
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Kámenné obklady

06

Kamenné obklady jsou nesporně oblíbeným trendem 
současnosti, který se využívá v běžné domácnosti i v 
rozměrnějších interiérech restaurací, hotelů a kanceláří.

 Přírodní materiály se výborně hodí k modernímu interiéru, 
vytváří nezapomenutelnou atmosféru. Kamenné prvky a 
imitace kamene mají nesporně svou budoucnost a 
následující rok bude jejich využití ještě hojnější, nežli v letech 
minulých. Je to způsobeno oblibou ekologických a 
přírodních materiálů a také snahou o souznění současných 
lidí s přírodou.

Uvnitř s pomocí kamene obkládáme stěnu, krb nebo 
vytvoříme zátiší v kombinaci s dalšími přírodními prvky. 
Venku je pak použití minerálů ještě variabilnější. Můžou to 
být různé zídky a fasády, obložení zahradních prvků (studna), 
nebo rovnou celé kamenné stavby. 

Přírodní kámen nabízí určitý souhrn vlastností, které jsou pro 
naši volbu rozhodující, jedná se především o strukturu, 
tvrdost, barvu a také váhu a velikost.

Abyste dosáhli dokonalého vzhledu a také funkce, 
používejte prověřené materiály, kterými jsou břidlice, žula, 
pískovec, vápenec, opuka nebo bělostný mramor. 

foto: www.top-interior-design.net
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INTERIER�DESIGNKamenné obklady2
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Kamenné obklady z motivy světových kultur
Hitem moderního interiéru dnešní doby jsou také obklady a 

imitace s využitím kamene, které jsou v duchu některé 

významné lidské kultury. Díky tomu můžete svou domácnost 

vylepšit třeba v domorodém stylu Bhantu nebo ve stylu 

egyptském.  Pro milovníky řecké kultury jsou zde kolekce 

Greek a pro ty, kteří si oblíbili nádech východu, budou jasnou 

volbou prvky ve stylu Orient. Zvěrokruh a Mayská civilizace 

jsou také výborné motivy, navozující exotický pocit.

foto: www.stegu.pl

TRENDY 2015 - 2016TRENDY 2015 - 2016



INTERIER�DESIGNSlunce, pláž a písek - dokonalý soulad3

Slunce, pláž a písek - dokonalý soulad

08

Proč čekat na letní dovolenou v přímořském letovisku? 

Vytvořit si domov ve stylu moderního rekreačního letoviska a 

vychutnat si atmosféru pláží a moře pro vás již nebude něčím 

nesplnitelným. Postačí, použijete-li chladnou paletu modro-

zelená, doplněnou o stříkání v teplých barvách broskve a s 

nádechem mořského skla. Inspirovat se můžete i v tropické 

přírodě a využít ve svém krásném interiéru imitaci 

naplaveného dřeva, nebo nefalšované tropické rostliny.

Velký význam má zaměření na dotykový pocit. Látky a jejich 

úpravy by měly být v příjemném provedení, s vřelými 

texturami a zapojením všech smyslů, tak aby byly prvky 

příjemné pro naše tělo. Barvy písku a kamene vítězí. Nechte 

se inspirovat neutrálními béžovými barvami kuchyně a 

jídelních koutů. Tyto barvy smíchané s bílou umožní krásné 

textury, které jsou příjemné rovněž na dotek. Rok 2015 bude 

o dokonalém prožitku v domácnosti. Tento trend je 

způsoben tím, že se stále více prosazuje potřeba péče o 

druhé a také o vlastní pohodlí. Hmatové vlastnosti mají svůj 

význam, barva masa a nehtů nebo měkkost semiše přináší 

požadovaný komfort. Přemýšlejte o přírodních materiálech s 

texturou a v neutrálních tónech, jako jsou kořeny a 

vyplavené dřevo.
foto: www.decodir.com

foto: www.top-interior-design.net
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Moderní dekorace roku 2014 se vyvíjeli do více uvolněného, 

skromnějšího a více klasického vzhledu, kterého lze 

dosáhnout i s nižším rozpočtem. Rok 2015 by tak měl být 

především v tomto duchu. Dřevo, kov a kámen, jsou stále 

oblíbenými materiály, ale jsou zaoblenější a zajistí více 

uvolněnosti, vše může být doplněno o zemité odstíny, syrové 

kovové povrchy a nejrůznější stylové úpravy dřeva.

Romantické Středomoří – je moderním trendem, který se 

často využívá pro vytvoření relaxačních a pohodlných stylů 

interiéru. Elegantní, útulná atmosféra vás zbaví stresu. 

Zkombinujte přírodní látky s přirozenými barvami s těmi 

zemitějšími a pastelovými, dosáhnete dokonale příjemného 

efektu.

Alternativa k moderním městským interiérům4

zdroj: www.1-ps.googleusercontent.com

Alternativa k moderním 

městským interiérům

Středomořské trendy odstíny: 

  broskev
  levandule
  losos
  oranžová
  zelená
  modrá nebo béžová 
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Alternativa k moderním městským interiérům4

zdroj: www.becomegorgeous.com
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Inspirace v romantice

Rádi byste měli svůj domov v romantickém stylu? Pak určitě 

zvolte bohémsky zchátralý a přitom elegantní vzhled. Ten je 

často charakterizován použitím bílých odstínů.

Nezapomínejte na své kuchyně! Rok 2015 bude o pohodě a 

lehkosti. Designové trendy interiéru se budou stále více 

orientovat na ekologický přístup, což znamená použití 

přírodních materiálů, které poskytují dokonalý pocit 

11

vyvolaný: strukturovanými povrchy, původními podlahami 

nebo betonem. Mezi nejvýznamnější trendy domácího 

nábytku patří kupříkladu kousky od Jamese MONTA. Ty jsou 

velmi elegantní a vyznačují se luxusním designem, který z 

nich dělá velmi populární produkty i mezi návrháři. Jednou z 

designérsky nejkreativnějších technik je střídání stříbrných a 

zlatých listů, které dotváří charakter pokoje, často se zde 

objevuje motiv války.
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INTERIER�DESIGNInspirace v romantice5

Romantika má vždy své kouzlo, které podněcuje naši 

představivost a rok 2015 je tím nejlepším časem, abyste ji 

zachytili také ve svých interiérech. Přidejte fascinující detaily 

a barvy, ozdobte svůj interiér vrstvenou textilií, barevnými 

drahokamy, zlacenými lemy a rámy. To jsou jen některé 

12

foto: www.3dhousedownload.com

architektonické prvky budoucnosti, nabídka pro milovníky 

pěkného designu je mnohem rozsáhlejší. Cílem je vytvořit 

delikátní vzhled vnitřních prostor, který podtrhne jemnou 

ženskou osobnost, ale také drsnější povahu muže se 

smyslem pro romantiku.

foto: www.launchsme.com
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INTERIER�DESIGNTribal - domorodé vzory6

Tribal - domorodé vzory
Navrací se romantická doba se svými dramaticky vysokými 

límci a balónovými vzory kalhot. Rozdílem mezi dneškem a 

dobou minulou je v tom, že dnes se moderní trendy zaměřují 

spíše na skupiny, než na jednotlivce. Rovnováha života a 

umístění doplňků v seskupení a v prostoru hrají výraznou roli 

při vytváření romantického vzhledu.

Surrealismus a Impresionismus dávají prostor k vyprávění 

příběhů. Alenka v říši divů a klasické pohádky od Disneye 

mohou být také skvělou součástí interiérů. Ten bude celý v 

duchu humoru a zábavy, s nezvyklými předměty, jako jsou 

třeba usmívající se roboti. Děti budou plné radosti, a užijí si 

své oblíbené animované a filmové hrdiny. 

foto: www.ivecolorful.com

13

foto: www.polyhomes.com

foto: www.home-designing.com

foto: www.retroblogtraveler.com

foto: www.elledecor.com

foto: www.home-designing.com
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Pokud jste jedním z těch lidí, kteří mají rádi minimalistický 

přístup, můžete si vybrat moderní design interiéru. Ten je v 

dnešní době velmi populární v tomto roce. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o návrat k základům, je tento minimalistický 

design velmi nenáročný na úklid. 

Pro ty z vás, kteří máte raději tradiční interiéry, se budou lépe 

Minimalistický styl

hodit komplikovanější kusy nábytku. Můžete vybírat z 

tradičních designových stylů, jako je anglický, gregoriánský 

nebo americký. Všechny tyto styly zachycují bohémské 

kouzlo starého světa. Chcete-li dosáhnout focitu 

formálnosti, použijte jakubský a gregoriánský sloh, 

zaměřený především na hnědé odstíny.

14

foto: www.top-interior-design.net

foto: www.top-interior-design.net

Minimalistický styl
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15

foto: www.modesthomeplan.com

foto: www.avanesova.com
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INTERIER�DESIGN7 Minimalistický styl
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foto: www.bloglet.com

zdroj: www.becomegorgeous.comzdroj: www.becomegorgeous.comzdroj: www.becomegorgeous.com
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Houbové tvary
Budete překvapeni, až zjistíte, že tvary hub 

jsou velkým hitem pro sezónu 2015 -2016.

Je to způsob, jak si přenést kousek přírody 

a také zajímavou a zábavnou atmosféru 

do svého pokoje.

17

zdroj: www.laurabielecki.com

zdroj: www.trendir.com zdroj: www.trendir.com
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Velkým hitem v interiéru jsou dnes nejrůznější potisky na 

tkaninách, ke kterým se využívají počítačové programy. 

Takové potisky sluší každému obývacímu pokoji nebo ložnici 

a vytvoří neobvyklý design místnosti.

Počítačem generovaný design

Počítačem generovaný design

Návrháři interiérů tvrdí, že tento trend bude posouvat 

hranice designu vnitřních prostor a brzy budeme mít takové 

grafické prvky také v ložnicích a dalších místnostech domu či 

bytu.

18

foto: www.interiorish.comfoto: http://2.bp.blogspot.comfoto: www.interiorish.com 

foto: www.melissalouise.co.za
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 Ručně vyráběné prvky

19

Příze a vyšívaný design!

Vyšívání, pletení a další ruční práce také patří k dekoraci 

interiéru. Oblíbeným materiálem je především vlna, kterou si 

můžete pořídit ve vysoké kvalitě například v oblíbených 

obchodech, jako jsou Etsy nebo Forever 21. Pokud jste 

hodně šikovní, proč si neuplést celé rozsáhlé úplety, hodící 

se dokonale k použitému nábytku. Zavzpomínáte si na doby 

svých babiček, naučíte se křížkový steh, poučíte se o vyšívání 

a šití pěkných vzorů v interiéru.

Ruční práce, jako pletení a vyšívání 

nebo řemeslné prvky jsou populárním 

prvkem moderního interiéru.

Touha po pořádku a láska k pěkným 

pruhovaným nebo čtvercovým vzorům je 

také trendem dnešní doby.  Zkuste odvážné 

červené a bíle pletené vzory a učiňte svou 

domácnost moderní a útulnou. Ideálním 

materiálem je zde bavlna a vlna.
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INTERIER�DESIGN10 Ručně vyráběné prvky
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Ruční práce a spontánnost pak přinese více zábavy 

a rozmanitosti vnitřním prostorám, stejně jako pěkné vázy 

a další nádoby, třeba závěsné, lustry a případně další 

umělecké předměty nebo předměty denní potřeby. Díky 

modernímu myšlení bez předsudků, dosáhnete skvělého 

efektu a předměty denního užívání již nebudou tak všední 

a dostanou nové funkce. Kdo říká, že nemůžete mít gauč 

třeba potažený svými starými džínami, nebo použít staré 

košile  a trička k vytvoření stylových potahů polštářů. Dlouhé 

závěsy z tkaniny nabízí příjemnou lehkost, využijte i další 

moderní textilie, které jsou ze svěžích materiálů.

 Buďte kreativní, využijte ruční práci

foto: www.lushome.com 

foto: www.bestdesignews.com 

foto: www.hivenn.com

Vyšívaný design a styl Slow Food, jsou o příchodu 

venkovanů do měst a vzájemném slučování populace, 

které způsobilo pochopitelně také spojení designových 

motivů interiéru. Živé ploty, zahrady, střechy a 

hospodářská stavení jsou stále trendy, dokonce se 

globálně zvyšuje potřeba lidí vrátit se ke starým tradicím.
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Mužnost a pánské trendy

21

V současné době mají lidé tendenci

trávit hodně času doma, což je 

také důvodem pro větší náročnost 

při výběru nábytku. 

Nezbytné je rovněž použití 

více mužných prvků 

v interiéru designu.

foto: www.laurabielecki.com

Dnešní moderní muži rádi zůstávají doma a často také z 

domu pracují. Jsou tak mnohem více zapojeni do vytváření 

designu interiéru. To je rovněž důvodem, proč mají dnešní 

moderní domy multimediální místnosti, které jsou dokonale 

technicky vybavené, pánové zde mají možnost vychutnat si 

dobré víno a zakouřit si v kuřáckých prostorách. 

Velkou oblibu mají bary, vinné sklepy a herny, kde se muži 

rozhodně nebudou nudit.

Více a více se projevují nejrůznější interiérovéb mužské 

prvky. Citace věhlasné návrhářky Lidewij Edelkoort: „Nový 

vývoj společnosti bude generovat také nové a jiné generace 

mladých lidí, kteří byli zrozeni k větší zodpovědnosti k 

prostředí a soužití, objeví se tedy inovativní prvky 

interiérového designu, které jistě překvapí. Tyto budoucí 

generace budou směřovat k většímu souladu mezi sebou, a 

budou se snažit vytvářet vzory pro obojí pohlaví. „

Dosažená rovnováha a dynamika zajistí spokojený život pro 

všechny. Návrhářka Edelkoort také předpovídá, že mužská 

móda se bude vyvíjet více romantickým a něžným směrem.

Se stárnoucí populací a vyšší délkou života, je vztah mezi 

rodiči, prarodiči a vnoučaty stále více propojený. Setkávají se 

ruční práce s technologiemi. Ničím novým také již není 

reinkarnace postaršího nábytku s novými úpravami, které 

jsou trendy.

Domácnost v pánském duchu.

Domov nové generace!
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foto: www.ohua88.com
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Lesk

23

foto: http://2.bp.blogspot.com

Nebojte se použití leštěných nebo  skleněných 

povrchů ve vaší domácnosti a v jakémkoliv 

interiéru, který tak získá nového ducha.

foto: www.buzzat.com
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Začátek roku 2015 by měl přinést trend antického stylu, který 

je inspirován řeckými a římskými motivy. Tento trend se vrací 

v mnoha klasicistních podobách a prvcích těchto dávných 

kultur, ale přitom jsou používány vysoce kvalitní a moderní 

materiály. Navíc bude váš interiér v duchu historie a dokonce 

se budete cítit jako starověký válečník. Připravte se využít 

spoustu bust, tradičních, ale i novátorských, použijte klasické 

nástěnné malby a sloupce v antickém slohu. Také návrat k 

symetrii bude zárukou nadčasovosti a vyváženosti vnitřních 

prostor vašeho domu. Nechte se inspirovat řeckou a římskou 

mytologií a historií, oživte svůj interiér v duchu egyptské 

kultury.

foto: www.restorationhardware.com

foto: www.paghera.com

foto: www.restorationhardware.com

foto: www.restorationhardware.com
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foto: www.midcenturia.com

foto: Ramon Garcia Jurado foto: www.denisemcgaha.com
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V druhém čtvrtletí roku 2015 by se měl objevit nový trend, 

který bude využívat fraktální a fragmentované prvky, různé 

plátky, geometrické tvary a artefakty, které vypadají, jako by 

měly každou chvíli explodovat. Také se vrací kruh! Cokoliv 

může být kulaté, nechť je kulaté. Zaoblené tvary, jsou tvary 

budoucnosti.

foto: www.fractal-construction.com

foto: www.musarch.pl

foto: www.casamidy.com

foto: www.fractal-construction.com

foto: www.artecnicainc.com
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foto: www.home-designing.com

foto: www.home-designing.com
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Trend matchy-matchy ustupuje do pozadí a v současnosti je 

velmi oblíbené využití látek a dekoračních prvků, které 

stimulují naše smysly, což jde ruku v ruce s vývojem barev. 

Hitem současnosti je žlutá. Užijte si více zábavy s novou 

paletou barev, vytvořte pruhy, květové potisky, ruční náčrtky 

a geometrické tvary v široké škále barev a textur. Vzory jsou 

stále více inspirovány africkým folklorem a také balkánskou 

či mexickou přírodou a zvířenou. Kultura a řemesla horských 

obyvatel se rovněž dostává do popředí také v designu 

bydlení. Sledujte designéry jako je Adriana Hoyos a 

architektonická kancelář Kelly Wearstler či galerie Espasso .

Tento trend je především o vybudování Zen prostoru, tedy 

místa pro oddech a relaxaci. Můžete vytvořit skvělou 

atmosféru nákupem papírové lucerny, která je levnou a 

přitom stylovou položkou. Prozáří a nasvítí nádherně váš 

nový domov. 

Palety barev budou velmi živé a budou pro vás dominujícím 

stimulem pro lepší pocit. Živost barev bude také výrazně 

ovlivňovat design tkanin, kování a dalších prvků. Dejte si 

pozor na příliš mdlé barvy, zvolte oblíbenou žlutou, která má 

výdrž a prozáří dům. Otázkou je jen jaký odstín vybrat.

foto: www.adrianahoyos.com
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foto: www.adrianahoyos.comfoto: www.adrianahoyos.com

foto: www.adrianahoyos.com

foto: www.adrianahoyos.com
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Tučné pruhy v černé a bílé
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Grafika a design interiéru se budou vyvíjet směrem k ruční 

práci. Vlastní náčrtky, fotky a řemeslné výrobky se do 

interiéru výborně hodí.Jednou z oblíbených možností jsou 

tučné černobílé pruhy.

foto: http://cherishtoronto.blogspot.com 

A  c o  k a ž d o d e n n í 

p ř e d m ě t y ,  k t e r é 

používáme neustále? 

Třeba taková židle, 

která nás rozesměje 

svým des ignem v 

č e r n o b í l é ,  j e 

p ř í j e m n ý m 

zpestřením. Hrubší, 

a le  s t rukturované 

položky budou také 

přínosem. Návrh by 

měl být vždy zábavný 

a živý, měli bychom 

volit takové materiály, 

k teré  nabíz í  nové 

možnosti použití.

foto: www.liveoriginally.comfoto: www.laurabielecki.com
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foto: www.ecrustationery.com 

foto: www.cococozy.com foto: http://bp2.blogger.com
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Pro příští rok slibují světoví návrháři vyplnění prostoru s 

pomocí jasných a intenzivních barevných odstínů.

foto: www.centralinteriordesign.comfoto: www.decoist.com

foto: www.fancycribs.com foto: www.fancycribs.com 

foto: wickedlocalbostonhomes.comfoto: www.therightathome.com
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foto: http://homeinteriorproject.blogspot.com

foto: www.lh4.ggpht.com
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Je až s podivem, jak může mosaz oživit jakýkoliv prostor. 

Kromě toho, že se jedná o nadčasový materiál a také 

pořizovací náklady nejsou nijak velké, vypadají mosazné 

doplňky domácnosti elegantně a šik.

foto: http://homeinteriorproject.blogspot.com
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foto: www.iiconhousing.com

foto: http://veeriety.blogspot.com foto: http://veeriety.blogspot.com

foto: www.livinghomebydebra.wordpress.com foto: www.livinghomebydebra.wordpress.com
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Multifunkční design interiéru – byty a malé domy vyžadují 

multifunkční moderní místnosti. Lidé chtějí vyzdobit své 

pokoje tak, aby byly i nadále funkční, ale přitom atraktivní. 

Tento typ interiérového designu přináší řadu inovativních 

řešení pro váš malý obývací prostor, stejně jako pro otevřené 

prostory jídelen, hal a kuchyňských koutů.

foto: www.dickoatts.com 

foto: www.becomegorgeous.comfoto: www.becomegorgeous.com

foto: www.bs2h.com

TRENDY 2015 - 2016TRENDY 2015 - 2016



INTERIER�DESIGN19 Multifunkční design

37

Pokud se rozhodnete pro 

tento typ designu, měli 

byste podle toho také 

sladit použitý nábytek a 

rozmístit ho do vhodných 

funkčních zón. Ideální je 

vytvoření separovaných 

oblastí, které jsou ovšem 

odděleny pouze vizuálně. 

foto: www.tapja.com 

foto: www.becomegorgeous.comfoto: www.becomegorgeous.com
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Domácí vinotéky
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foto: www.boulevardinteriordesign.comfoto: www.boulevardinteriordesign.com

foto: www.boulevardinteriordesign.com

foto: www.boulevardinteriordesign.com
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