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Anotace 

Hübner, P.: Graffiti - Nonkonformní konformita aneb Role graffiti ve výuce výtvarné 

výchovy, [Diplomová práce] Praha 2013 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra 

výtvarné výchovy, 94 s.  

Diplomová práce se zabývá fenoménem graffiti v souvislostech s důrazem na méně 

frekventované otázky spojené se samotnou podstatou graffiti. Blíže se zaměřuje na jeho roli 

ve výtvarné výchově. Tento pohled vychází jak z osobní zkušenosti autora, tak ze sondy 

provedené mezi vyučujícími výtvarné výchovy.  

Problematika konformity a nonkonformity je vztahována nejen ke graffiti ve školním 

prostředí, ale i obecně k mnohým paradoxům, které jsou s graffiti provázány. V závěru práce 

je zařazen seznam praktických doporučení a konkrétních míst, která je dobré navštívit pro 

lepší pochopení graffiti.  

Cílem této práce je poskytnout především učitelům výtvarné výchovy jak faktické 

informace o fenoménu graffiti, tak i nabídnout řadu podnětů k zamyšlení nad vlastním 

postojem k tomuto tématu.   

 

Klíčová slova 

Graffiti, street art, umění, Praha, výtvarná výchova, výuka, non/konformita, 

subkultura, komunikace 

 

 

 

Abstract (ENG) 

The diploma thesis deals with the phenomenon of graffiti in context with the emphasis 

on less frequent questions connected to the substance of graffiti itself. It focuses in detail on 

its role in art lessons. This point of view is based on personal experience of the author and on 

the research among the teachers of art lessons as well.  

The issues of conformity and non-conformity are related to graffiti in school setting 

and generally also to numerous paradoxes that are linked to graffiti. In the conclusion of the 

thesis there is the list of practical recommendations and particular places that are good to visit 

for better understanding of graffiti.  

The objective of the thesis is to give the teachers of art lessons factual information 

about the phenomenon of graffiti and also to offer them a range of impulses to think about 

their own attitudes to this topic. 

 

Key Words 

Graffiti, street art, art, Prague, art education, teaching, non/conformity, subculture, 

communication



 

 

Abstrakt 

 Hübner, P.: Graffiti - Nonkonformní konformita aneb Role graffiti ve výuce výtvarné 

výchovy, [Diplomová práce] Praha 2013 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra 

výtvarné výchovy, 94 s.  

 

Diplomová práce volně navazuje na autorovu práci bakalářskou. Stručně mapuje 

podstatu a historii fenoménu graffiti se zaměřením na současnou situaci a lokální scénu. Dále 

vyzdvihuje méně často kladené otázky a problémy, které vychází ze samotné podstaty graffiti. 

Text se snaží poskytnout důležité informace a podněty vyučujícím výtvarné výchovy, kteří 

mají o graffiti mnohdy zkreslenou a částečně zidealizovanou představu. Zdůrazněn je i stav 

současného pražského street artu, který je momentálně ve výrazném úpadku. 

Text kombinuje konkrétní příklady a úvahové pasáže, které se dotýkají obecných 

témat jako non/konformita, svoboda, bezpečí, kreativita, iluze, vztah k okolnímu prostředí či 

soukromému vlastnictví. Sonda, která byla provedena mezi vyučujícími na druhém stupni 

základních škol a školách středních, je konfrontována s názory autora i prostřednictvím dvou 

rozhovorů se samotnými sprejery. V didaktické části autor shrnuje možná pojetí výuky 

výtvarné výchovy v souvislosti tématem graffiti, která doplňuje o profily několika současných 

výtvarníků, kteří vzešli z prostředí graffiti subkultury. V závěrečné části nabízí text seznam 

míst (legální plochy, sídliště, ruiny, centrum, kluby…), na kterých je možné se blíže seznámit 

se současnou podobou graffiti. 

Cílem textu není nalézt způsob, jak graffiti včlenit do výuky výtvarné výchovy, ale 

naopak upozornit na to, na jaká úskalí tato snaha naráží.  

 

Abstract (ENG) 

The diploma thesis independently follows on the author´s bachelor thesis. It briefly 

describes the substance and the history of the graffiti phenomenon with the focus on current 

situation and local scene. Then, it points out less frequent questions and problems that are 

based on the substance of graffiti itself. The text tries to give important information and 

impulses  to the teachers of art lessons, who often have misinterpreted and partly idealized 

idea of graffiti. The thesis also focuses on the state of current Prague street art that is on the 

decline at the moment.  

The text combines particular examples with consideration passages that deal with 

general topics like non/conformity, freedom, safety, creativity, ilussions, relationship to 

surroundings or private property. The research that was done among the teachers at lower and 

higher secondary schools is compared with the author´s opinions, even by means of two 

dialogues with graffiti artists themselves. In the didactic part, the author summarizes possible 

conceptions of art lessons in connection with the graffiti topic that are supplemented with the 

profiles of several contemporary artists who came from the graffiti subculture setting. In the 

conclusion part of the thesis, the author offers the list of places (legal areas, housing estate, 

ruins, centre, clubs,...) where it is possible to aquaint with the current appearance of graffiti.  

The objective of the text is not to find out the way of integrating graffiti into art 

lessons but on the contrary to point out the difficulties that this effort collides with. 
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1 ÚVOD 

 Graffiti. Fenomén, který spoluutváří vizuální podobu města tak zásadním způsobem, 

jako to dělá třeba reklama. Je s námi na každém kroku, ať se nám to líbí, nebo ne. Do škol 

chodí žáci a studenti, kteří ani jinou Prahu neznají. Praha stověžatá posprejovaná. Do takové 

Prahy se narodili, v ní žijí a je na nich, jak a jestli na tuto situaci budou reagovat, jaký k ní 

zaujmou postoj.  

 Otázku postoje k fenoménu graffiti zaujímají ve školách nejen žáci také učitelé, 

především pak vyučující výtvarné výchovy. Učitelé jsou lidé, kteří mají velkou možnost 

ovlivnit názory a postoje svých žáků. Proto jsem se rozhodl věnovat vyšší pozornost právě 

jejich úhlu pohledu na graffiti. Na tomto 

tématu mě zároveň láká celá řada 

existujících paradoxů a zákonitě 

vznikajících konfliktů, které se mohou 

objevovat při pokusech o skloubení 

graffiti - popřípadě street artu - se 

vzdělávacím procesem. 

 Můj osobní názor na didaktickou 

aplikaci tématu graffiti prošel za 

posledních šest let poměrně bouřlivým 

vývojem. Výrazné změny se dočkal i 

můj osobní přístup k otázce důležitosti 

definování a vymezování v podstatě 

čehokoli, stejně jako k vytváření 

univerzálních receptů a řešení. Napsat na 

toto téma diplomovou práci bylo pro mě 

velkou výzvou stejně jako příležitostí 

urovnat si mnohdy protichůdné názory a 

nalézt východiska z paradoxních situací. 

Zároveň bylo mým cílem vytvořit práci, 

která přinese podnětné informace a nová 

témata k zamyšlení především 

vyučujícím výtvarné výchovy. 

  

 

 

 

 

 

 

Obr č. 1:  Tagy v ulicích Prahy 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 O povaze práce 

 Byl bych rád, kdyby tato diplomová práce mohla fungovat samostatně, nezávisle na 

mé práci bakalářské, ve které jsem se věnoval graffiti a street artu a jejich vztahy s oficiálním 

uměním a reklamou. Proto považuji za důležité znovu připomenout některé poznatky 

obsažené již v oné bakalářské práci. 

 Nemám ovšem v plánu nakopírovat text metodou ctrl+c a ctrl+v. Základní informace o 

graffiti zestručním a vypíchnu to opravdu důležité tak, aby i pro toho, kdo mou bakalářskou 

práci nečetl, byl obsah ucelený, obsahující informace potřebné k chápání nových kapitol a 

současných pohledů, bez odkazování k textům, které nejsou součástí tohoto. 

 Před několika lety jsem psal do úvodu, že graffiti je „fenomén neustále se vyvíjející“. 

Podívám se tedy blíže na oblasti, které byly v dané době na rozcestí a budoucí vývoj se mohl 

ubírat nejrůznějšími směry.  

 Tehdy jsem v úvodu také psal, že se pokusím o nestranné zmapování fenoménu 

graffiti. Od té doby uplynulo mnoho času a já jsem si uvědomil, že v této věci nedokáži být 

nestranný, že do textu se zákonitě musí promítnout osobní postoj pisatele, tedy můj. Přesto se 

pokusím dát prostor i názorům, se kterými se třeba neztotožňuji, ale chápu jejich motivaci. 

 V současnosti mám trochu pocit, že o graffiti již bylo napsáno mnoho a mnohokrát se 

řešily podobné otázky a došlo se k podobným závěrům. Já se pokusím dát prostor tématům, 

která mi připadají v souvislosti s graffiti opomíjena (či zatím neobjevena) a zaslouží si více 

pozornosti. Přestože se na první pohled mohou zdát možná banální a samozřejmé, mají 

mnohdy naprosto zásadní úlohu v dané problematice. 

Diplomovou práci jsem rozdělil na několik částí, jde ale o rozdělení trochu násilné, 

jelikož jejich obsahy se mezi sebou navzájem prolínají a mnohokrát jsem řešil nerudovskou 

otázku Kam s ním?, když se daná kapitola vychází ze sondy, obsahuje řadu nových 

teoretických informací o graffiti jako takovém, skrývá v sobě didaktický potenciál a zároveň 

nabízí i několik praktických rad.  

Tímto se dostávám ještě k nastínění obsahu části praktické - nejedná se o mou vlastní 

tvorbu, ale slovo „praktická“ odkazuje k praktické využitelnosti obsahu v reálném životě. 

Měla by být pro učitele jakýmsi kapesním miniprůvodcem a rádcem.    

Adresátem celé diplomové práce je především učitel výtvarné výchovy na ZŠ a SŠ, 

tomu jsem se také snažil přizpůsobit její podobu a znění. Text bude doplňován konkrétním 

obrazovým materiálem, aby bylo opravdu jasno, o čem je řeč.  

Rád bych, aby tato práce byla osobitou výpovědí přinášející nové pohledy na 

problematiku graffiti, což se samozřejmě odrazí i na celkové povaze textu. Není mým cílem 

vytvořit text poskládaný z citací myšlenek již sepsaných někým jiným, naopak se budu snažit 

text sestavit především z původních a autorských textů.   
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Obr č. 2:  Tagy – čím více, tím lépe… 

2.2 Vymezení pojmu 

Co graffiti může znamenat v celé své šíři, se bude postupně rozkrývat v průběhu 

diplomové práce. Proto: Chcete-li se o graffiti dozvědět to podstatné, vězte, že následující 

odstavce jsou jen úvodem.  

2.2.1 Graffiti 

Když se řekne „graffiti“, ne všem naskočí jednotná definice. Někteří chápou graffiti 

jako něco, co tady bylo už v pravěku. Jeskynní malby a jiné grafické záznamy mohou být 

chápány jako „pravěkým graffiti“ stejně jako nápisy na zdech ve starověkém Římě. Pokud ale 

budu já psát o graffiti, budu mít na mysli ono „moderní“ graffiti, které vniklo až v druhé 

polovině dvacátého století v USA.  

Graffiti lze vnímat různou optikou. Pro někoho je důležitá forma, technika a celková 

vizuální stránka. Graffiti jsou 

nápisy sprejem, podpisy na zdech a 

jiných veřejných místech. Jiní se 

zase zaměřují na smysl této 

činnosti, tedy: graffiti je grafická 

forma komunikace, způsob 

sebevyjádření prostřednictvím 

písma. V podstatě se v novodobé 

historii graffiti můžeme mezi 

samotnými tvůrci setkat se dvěma 

hlavními přístupy. Prvním je 

graffiti jako prostředek k teritoriálnímu vymezení území. Tento přístup se prakticky 

ztotožňuje se psím očůráváním patníků, a tedy vytyčováním si svého území. Druhý přístup, 

který v našich lokálních podmínkách jednoznačně převažuje, je graffiti jako reklama sama na 

sebe. Je to způsob sebeprosazení a potvrzování vlastní existence prostřednictvím 

opakovaného psaní svého writerského jména či jména crew
1
, do které sprejer patří.

2
 

Podstata samotného graffiti není nijak rafinovaná, naopak je poměrně prostá. Psát 

všude svoje jméno, vybudovat si vlastní styl, být vidět, být aktivní, budovat si „respekt“ svou 

prací s písmem a reálným zásahem do veřejného prostoru. I přes tuto jednoduchost, dokáže 

být graffiti strhující záležitostí, vášní na desítky let a možná až do smrti. 

Graffiti lze rozdělit na více typů a podle různých kritérií. Graffiti legální a graffiti 

ilegální. Často také můžeme slyšet o graffiti dobrém, pěkném, povedeném a na druhé straně o 

graffiti amatérském, hnusném, nepovedeném. Oblíbené rozdělení je potom pěkné/velké/ 

barevné graffiti oproti tagům
3
/čmáranicím/klikyhákům. Jiní lidé rozlišují graffiti na vhodném 

místě a na místě nevhodném.  

                                                 
1
 „Crew“ je označení pro skupinu writerů (tedy sprejerů). 

2
 Tyto přístupy se mezi sebou samozřejmě vzájemně doplňují a prolínají. 

3
 Tag [teg] je označení pro podpis sprejera či celé crew.  
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Obr č. 3:  Gothay a Tripy – piecy v kolejišti pražského metra. 

Často přehlížené, ale podle mého názoru velmi zásadní rozdělení potom představují 

protipóly graffiti na cizím majetku a graffiti na majetku vlastním. Toto ostatně krásně 

vystihuje odborník na slovo vzatý - Taki183, jeden z těch, díky nimž se z graffiti stal světový 

fenomén – který v jednom rozhovoru řekl: „Graffiti je skvělá věc, když není zrovna na vašem 

domě.“
4
  

 Základním předpokladem pro pochopení graffiti je nedělat si o něm žádné iluze. 

Mnoho lidí si graffiti svým způsobem idealizuje a nechce připustit, že by graffiti bylo ve své 

podstatě něčím patologickým, hulvátským a sobeckým. Obvykle jsou toho názoru, že to 

z graffiti, co se jim nelíbí, je graffiti nižší úrovně, nepovedené či to graffiti vůbec není a za to 

opravdové a kvalitní graffiti považují pouze vypiplanou produkci na legálních plochách, která 

dokáže zpříjemnit den a vizuálně zaujmout. Myslí si, že to je cíl sprejerů. Zkrášlit město a  

zaujmout náhodné kolemjdoucí. Tak to ale bohužel většinou není. Tedy, první část věty sedí, 

pokud přijmeme, že „zkrášlit“ si může každý vykládat po svém. Co se týče komunikace, tak si 

dovolím tvrdit, že writeři mají ambici komunikovat více méně pouze v rámci graffiti scény a 

názor „nezasvěcené“ veřejnosti v naprosté většině případů nevnímají jako důležitý. 

O jisté míře nepochopení graffiti vždy svědčí názor typu, že tagování po městě dělá 

graffiti špatné jméno a že to stejně dělají jenom puberťáci. Pravda je ale trochu jinde. 

Tagování tvoří v podstatě základ graffiti.  

To, že nelze jednoduše oddělovat ono ošklivé tagování od toho umění, těch velkých, 

barevných a čistě provedených, připomněl i Radek Wohlmuth na nedávno proběhlé výstavě 

Městem posedlí v pražské Městské knihovně. „Jedna ta věc bez té druhé by v podstatě 

neexistovala.“
5
 

                                                 
4
 Odkaz na tento rozhovor se mi bohužel již nepodařilo dohledat. Takiho odpověď mi přijde ale natolik 

výmluvná, že jsem si ji i přesto dovolil citovat. 
5
 Reportáž o výstavě Městem posedlí v Městské knihovně, 2013 
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Obr č. 4:  Streetartový výjev v blízkosti 

Karlova náměstí 

2.2.2 Street art 

Ačkoli se ve své práci chci zabývat primárně graffiti, považuji za smysluplné 

připomenout jeho vztah ke street artu, už jen proto, že sami učitelé vnímají tyto pojmy 

mnohdy jako synonyma. 

Street art je možné chápat jako souhrnné označení pro tvorbu ve veřejném prostoru, 

přičemž velmi důležitý je aspekt určité neoficiálnosti. Pojmem neoficiálnost rozumím to, že 

se autor nepodřizuje povolením a zákazům, není závislý na schválení realizace majitele či 

správce určitého prostoru. Veřejný prostor je vnímán jako místo pro vyjadřování názorů a 

postojů nejrůznějšími způsoby (přičemž toto právo má každý). 

 Myslím, že není potřeba a pravděpodobně by ani nebylo přínosem snažit se vytyčit 

jasnou hranici, která odděluje street art od „nestreet artu“ či „street neartu“. Za daleko 

přínosnější považuji to, když lidé pátrají po smyslu a sdělení věcí či záznamů objevujících se 

ve veřejném prostoru. Když kritickým přístupem k danému objektu či výjevu a aktivním 

dešifrováním všudypřítomných kódů v podstatě naplňují smysl onoho „street artu“. 

Pozorované tím ožívá a stává se součástí komunikačního procesu. Vytvoření si názoru a 

osobního vztahu či „jen“ prosté umožnění působení 

daného výjevu na nás samotné považuji za 

mnohonásobně důležitější než pochybná snaha o 

utřizování a zaškatulkování viděného například dle 

„míry streetartovosti“ techniky, s čímž se můžeme 

bohužel poměrně často setkat. 

Podobně je tomu i v oddělování street artu a 

graffiti samotného. Obsahy těchto pojmů mají mnoho 

společného, v mnohém se překrývají a v mnohém se 

naopak liší.  

Definování obou pojmů není úplně jednoduché, 

což je do značné míry způsobeno i tím, že se graffiti a 

street art dějí „tak nějak samy od sebe“, nezávisle na 

předem a z vnější daných pravidlech. O tom, co je 

ještě graffiti a kdy už začíná street art, neexistuje 

jednotný názor. Ve vnímání těchto kategorií se liší jak 

kulturní teoretici, tak sami autoři.  

 Zábavné na tom je, že čím více času jsem věnoval snaze vymezit a přesně definovat 

tyto pojmy, tím více jsem si uvědomoval, jak je to „v podstatě nepodstatné“. 

 Osobně se asi ztotožňuji s názorem „streetartisty“ Epose 257, který na otázku, jak 

vnímá rozdíl mezi street artem a graffiti, odpověděl: „Graffiti je hlavně o písmu, jménu a 

crew, zatímco street art může být v podstatě cokoli ve veřejném prostoru.“
6
 

 Závěrem této kapitolky bych rád připomněl jeden ze základních rozdílů mezi graffiti a 

stret artem. Zatímco street art usiluje o komunikaci s veřejností, graffiti je v podstatě uzavřeno 

                                                 
6
 Epos: Proč?, Ateliér. 2008, č. 19, s. 4 
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Obr č. 5:  A co je tohle? Je to street art, umění, nebo něčí obydlí? 

samo do sebe a komunikace probíhá primárně v rámci „zasvěcených“, tedy mezi ostatními 

sprejery.  

2.2.3 Škatulkování 

Kdo se nemůže postavit za svoje dílo, ten se často schovává za škatulky. Ti, kteří něco 

opravdu dokázali a svojí tvorbu cítí jako opravdovou, autentickou a upřímnou, obvykle 

škatulky přestávají potřebovat, využívat a nakonec se i často vůči nim vymezují a odmítají 

svou tvorbu vtěsnávat do umělých kategorií, které již nejsou jakousi berličkou v nejistotě 

tvoření, ale naopak jsou pociťovány jako omezování, zjednodušování a cosi příliš svazujícího 

a neschopného plynule se proměňovat stejně jako život sám. 

Jak jsem napsal, škatulka street art, graffiti nebo třeba umění může představovat 

velkou oporu především v začátcích. Jakýsi hlas k nám přináší hojivé věty: „Jsi součástí 

graffiti scény, ty přece děláš to graffiti. Podívej, jak je to graffiti dobré. Co už jsme dokázali. 

V graffiti jde o to, abys měl všude svoje tagy a abys měl respekt, a to přece děláš.“  

Člověk cítí spoluúčast na úspěších jiných, které nikdy nepoznal a mnohdy pravděpodobně ani 

nepozná, ale spojuje je to, že 

v noci pobíhají se spreji po ulici 

a klikyháky zdobí nejrůznější 

zdi. Prostě také dělají TO graffiti.  

 Možná by se na mě 

Platón zlobil, ale nesdílím názor, 

že existuje idea graffiti - jakýsi 

abstraktní ideál - pevně 

vymezený - který se nám 

v našem světě zjevuje 

v jednotlivých piecech, 

v některých více, v některých 

méně - podle toho, jak se komu 

zrovna daný kousek povedl, 

na kolik se komu podařilo 

přiblížit onomu ideálnímu vzoru. Tohle je graffiti z 90%, tohle tak z 50% a tohle ani z 20%. 

Tak to přeci není.  

 Graffiti je takové, jak ho tvoří každý, kdo vezme do ruky sprej. Proměňuje se společně 

s dobou v závislosti na tom, jak ho lidé dělají, jak ho vnímají, jak o něm mluví. Každý nový 

tag vyživuje a stále znovu aktualizuje TO graffiti. Graffiti bylo, je a bude jiné. 

 Nezapomínejme, že pojmenovávání věcí je stejně jen pokus o popis skutečnosti, který 

má na ni samotnou zpětně jen pramalý vliv, ale na její vnímání může mít vliv zcela zásadní. 

Myslím si, že spíše než snaha o jasnou a stoprocentně platnou definici je třeba věnovat 

pozornost našemu vidění světa skrze tyto definice. Definice a škatulky je potřeba mít jako 

pomocníky, kteří nám pomáhají o věcech komunikovat a slovně se jim přibližovat, běda však, 

když si sami začnou realitu diktovat a my se jim podřizovat. 
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 Pak je velmi blízko k tomu, že celá pozornost směřuje k „problému“, zda je něco 

graffiti, nebo právě street art, místo toho, aby se člověk zajímal o to, co daná věc sděluje, co 

pro každého z nás může znamenat.  

Označení writer, sprejer, grafiťák či streetartista jsou tak nějak stále vnímány jako 

něco atraktivního, něco cool. Tyto škatulky slouží mnohdy jako lákadlo, jako něco, za čím se 

kolikrát ve své podstatě skrývá něco úplně odlišného. Můžeme slyšet „graffiti v galeriích, 

graffiti jako reklamní kampaň, graffiti tady a graffiti támhle“. Chceme-li být v pojmenovávání 

a chápání světa poctiví, je třeba se ptát: Ale jedná se stále o graffiti? Je sprej záruka toho, že 

jde o graffiti? 

Pokusím se problém přiblížit analogií s Jardou Jágrem a fotbalem. Říkáme snad, že 

Jarda posouvá hokej na travnaté stadiony, když si s kamarády jde zakopat s míčem? A když 

Jan Kaláb (známý pod jmény Splash, Cakes a později Point) maluje abstraktní plátna, která 

pak vystavuje v galerii? Myslím, že není na místě říkat, že jde o graffiti, které se přesunulo na 

plátna obrazů. Ano, autorem je někdo, kdo byl v minulosti velmi aktivním tvůrcem graffiti, 

což ho jako autora jistě ovlivnilo, ale to neznamená, že cokoli udělá, musíme považovat za 

graffiti. 

Když se po prožití mnoha diskuzí a sporů o to, kdo je writer a jestli je graffiti v galerii 

stále graffiti a co je ještě ten street art, člověk ohlédne zpátky, kolik času strávil takovými 

spory, možná mu dojde, že to třeba ani není tak podstatné. Že pojmenovávání jevů ve světě, 

v kterém žijeme, nás často omezuje v jejich prožívání. Není dobře, když se kvůli potřebě 

všechno přesně definovat, roztřídit a zařadit do fungujícího systému, deformuje, zjednodušuje 

a mnohdy i přikrášluje skutečnost.  

Možná máme pocit, že pokud něco dostatečně důkladně popíšeme a zařadíme, určitým 

způsobem se toho zmocníme, ovládneme to.  

Druhým způsobem, jak se věc samotnou pochopit, je prožít jí. Méně teorie, více praxe. 

O graffiti tohle, myslím, platí dvojnásob. Snažit se porozumět graffiti můžeme sebevíc, ale to, 

co je na něm opravdu důležité - myslím si - je jeho prožívání a realizování.    

 

 

2.3 Novodobá historie graffiti a street artu 

2.3.1 Vznik a vývoj graffiti ve světě 

Počátky graffiti sahají do přelomu šedesátých a sedmdesátých let. V New Yorku se 

tehdy začalo pár lidí podepisovat na různá místa ve městě. Toho se chytil i jakýsi poslíček 

Demeterius  a svůj podpis TAKI 183 rozšířil po zdech i metrech v takové míře, že to nemohlo 

zůstat bez odezvy. Toto „značkování území“ se na začátku sedmdesátých let stalo velmi 

populární a všelijakými podpisy se postupně plnily ulice a především vlakové soupravy. 

Postupně začalo graffiti fungovat i jako teritoriální vymezování území jednotlivých skupin a 

gangů. V té době vznikl i první piece – tedy velký nápis s vybarveným písmem – a ke kvantitě 

jako základní hodnotě se připojil i důraz na estetickou stránku podpisu. Během deseti let 

graffiti doslova zaplavilo soupravy metra, na což město reagovalo systematickým 
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Obr č. 6:  Takiho tag 

odstraňováním graffiti a zvýšení ostrahy. Výsledkem bylo, že se 

graffiti o to více začalo objevovat v ulicích města.  

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let si 

potenciálu pouliční tvorby všimli obchodníci a galeristé, a mnozí 

z nich si z graffiti udělali zajímavý obchodní artikl. Někteří 

writeři se vydali cestou oficiálního umění, jiní cestou obchodu, 

další dělali graffiti dál jako před tím a jiní se naopak 

radikalizovali ve své ilegalitě a graffiti - popřípadě to, čemu dnes 

říkáme street art – namířili proti „systému“. A se všemi těmito 

„podobami“ graffiti se v podstatě setkáváme dodnes.
7
 

2.3.2 Graffiti u nás 

U nás má graffiti o něco kratší historii. Jeho vznik se pojí se začátkem devadesátých 

let. Již před revolucí se na zdech Prahy občas objevovaly různé nápisy vesměs politického 

ražení, které ale s fenoménem graffiti neměly mnoho společného. Graffiti jako takové se 

začíná rozvíjet na začátku devadesátých let, přičemž hlavními centry byly Ostrava a Praha. 

Vzhledem k velmi omezeným informacím o světové scéně, museli domácí sprejeři v podstatě 

začínat od nuly. Impulzem pro rozvoj graffiti u nás byli writeři z Francie a Německa, kteří 

v Praze pomalovali první metro a zároveň přinášeli důležité informace, tipy a triky.  

Do roku 1994 nebylo graffiti u nás žádnou davovou záležitostí. Tehdy se vesele 

malovalo na vlakové soupravy v nehlídaných depech pražského metra, bez většího rizika 

vyrušení, natož pak zatčení. Na výrazné rozšíření graffiti na pražských metrech reagovaly 

dopravní podniky zvýšením ostrahy a uzavřením přístupových cest. Z poklidného malování se 

graffiti změnilo spíše v adrenalinový zážitek. To vedlo k jisté radikalizaci některých sprejerů.
8
  

V tu dobu se graffiti velmi popularizovalo mezi náctiletými prostřednictvím časopisu 

Poplife, kde byla vždycky jedna stránka věnovaná fotkám současného graffiti. Graffiti se tak 

najednou objevovalo mezi křížovkou, horoskopem a fotorománem. 

Hezky tuto situaci komentuje Bloet: „Tím, že graffiti vydáš širokýmu poli konzumentů, 

ničíš jeho podstatu, čímž v důsledku okrádáš sebe i celou scénu. Z tý věci se najednou stává 

něco obecnýho, co si může přivlastnit kdejaká firma na limonády a zahrnout to do svý 

corporate identity. Myslím, že graffiti by se mělo prodávat jenom v médiích určených přímo 

jeho komunitě.“
9
 

Graffiti – záležitost v zásadě undergroundová – pronikla do mainstreamového média. 

Základní povědomí o graffiti se tak rozšířilo i do jiných měst než byla Ostrava a Praha, ale 

zároveň to znamenalo příliv velkého množství neumětelů, a tím pádem vlastně i úpadku 

celkového stylu. Reakcí byl vznik NNK crew, která se rozhodla vše řešit radikálně. Ty, o 

                                                 
7
 V této i následující kapitole vycházím z vlastního textu bakalářské práce. Hübner, P.: Graffiti a Street art jako 

specifické projevy současného umění, 2009 str. 8 - 15 
8
 Existovala například TNT crew, kterým se říkalo nindžové. Sami nesprejovali, ale chodili do podzemních 

prostor pražského metra s jinými writery a takzvaně jim otvírali cestu, což znamenalo páčení zámků, prořezávání 

mříží či prokopávání krumpáčem přes cihlovou zeď. 
9
 Owerstreet, M.: In Graffiti We Trust, s. 55 
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Obr č. 7:  Kláda od CAP crew 

Obr č. 8:  Pasta 

nichž soudili, že nemají vkus, styl ani talent začali členové NNK crew napadat a okrádat o 

spreje a zároveň jít příkladem a dělat tvarově promyšlené a stylově čisté graffiti. To 

vyeskalovalo v situaci, kdy po Praze pobíhaly skupinky sprejerů, které okrádali ty slabší. 

Nakonec se NNK crew podařilo situaci opět uklidnit. 

  Přelom tisíciletí bývá často považován 

za zlatý věk pražského graffiti. Dále scéna 

spíše stagnovala a někteří měli pocit, že přímo 

upadá. Svěží závan do lokální scény znamenal 

kolem roku 2004 vznik CAP crew (Crew 

Against People), kteří začali tvořit specifickým 

stylem, který ironizoval a cíleně porušoval 

celou řadu nepsaných pravidel o „správném 

piecu“. Situace vygradovala ve chvíli, kdy si 

na pražské legální zóně Těšnov dovolili 

tehdejší graffiti produkci zkritizovat 

přemalováním valné většiny pieců hnědými 

kládami, které signalizovaly nevalnou kvalitu svého podkladu.
10

, čímž naplno nastolili otázku 

po kvalitě, vývoji a aktuálnosti českého graffiti. Tato akce znamenala nové impulsy pro 

směřování a podobu graffiti jako takového.  

V současnosti se určitě dá graffiti stále 

považovat za žijící fenomén, který má své aktivní 

příznivce, ačkoli jich není tolik, jako dříve. Do jaké 

míry je současná scéna aktivní, můžeme posoudit 

z nových věcí, které se v ulicích objevují. To je ale pro 

mnohé trochu oříšek, když všechny klikyháky v ulicích 

vnímají jako jeden homogenní odpad hyzdící původně 

krásně natřené a čisté fasády. 

V půlce devadesátých let se v Praze začaly 

objevovat i první vlaštovky takzvaného „post-graffiti“ 

neboli „street artu“. Šlo o první nálepky, plakáty a 

polystyreny. Jedním z prvních street artistů byl Pasta, 

jehož osobě se blíže věnuji v kapitole 4.4.4 Pasta 

Oner. Nebyl to pouze on, ale mapování historie 

českého street artu není mým cílem. Důležité je, že od 

roku 1995 nebylo graffiti jediné, co partizánským 

způsobem měnilo podobu pražských ulic. Kromě 

tagů a pieců se na zdech začaly objevovat i další 

výtvory. 

 

 

                                                 
10

 Malá kláda znamenala varování, velká kláda přes celý piece pak naprosté odsouzení. 



17 

 

Obr č. 9:  Újezd před „úklidem“ 

Obr č. 10:  Újezd po „úklidu“ 

2.3.3 Against atreet art 

V bakalářské práci jsem se zmiňoval o vznikání jakýchsi spontánních street-artových 

pouličních galerií. Jsou to místa, na kterých se nahromadí větší množství všelijakých nálepek, 

polystyrenových nebo papírových více či méně prostorových písmen, značek a obrázků. 

Vnímal jsem jejich přítomnost jednoznačně pozitivně a ani jsem neměl pocit, že by tyto 

objekty nějak výrazně někomu vadily a tím spíše ne pražským writerům. 

O to zajímavější pro mě bylo 

zjištění, že okolo úrovně - a v podstatě i 

právu být na nějaké stěně - těchto 

všelijakých polystyrenových přilepenců 

se rozpoutala zajímavá debata. Zazněly 

například názory, že 95% těchto věcí je 

prázdná kýčovitá forma bez obsahu a 

jakéhokoli kontextu. Mám-li být 

konkrétní, ukázkovým příkladem mohou 

být například polystyrenové ovečky, 

mrkve nebo kačenky. 

Ovšem tvrzení o pochybné kvalitě nebylo závěrem. Pokud tyto věci za nic nestojí a 

v podstatě jen kazí vzhled ulice, bylo by dobré je odstranit. Toto byl názorový závěr 

některých účastníků diskuze, která se vedla 

začátkem roku 2011. Samozřejmě se objevila i 

celá řada zastánců názoru, že to přece ulici dělá 

barevnější, veselejší a vůbec lepší. Cituji jeden 

příspěvek z diskuze: „Rozhodně jsou ty 

polystyreny hezčí a zajímavější než stupidní 

tagy... Ovečka mě pobaví... tag leda tak naštve... 

graffiti, když má úroveň a hlavně nápad, tak 

potěší i pobaví...“
11

 

O vzhledu ulic ovšem rozhodují ti 

aktivní, a tak se začátkem března 2011 vypravilo 

několik z nich na zmiňovaný újezd a pomocí 

škrabek na tyči odstranili veškerý po léta 

přibývající „street art“ ze zdi nad plakátovací 

plochou. Proměnu můžete vidět na přiložených 

fotografiích. 

 Tento čin byl ale více než jen odstraněním přibližně dvacítky polystyrenů. Byl jasnou 

kritikou toho, čemu jsme byli v Praze zvyklí říkat street art. Kritikou, která dokázala, že jsou 

tu writeři, kteří mění slova v činy. Tento čin byl ale též výzvou, voláním po opravdovém 

                                                 
11

 http://www.nyx.cz/index.php?l=topic;id=18985 
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Obr č. 11:  Kati z BE crew 

street artu, který si zaslouží na ulici zůstat, po street artu, který „má koule“, jak zaznělo v již 

odkazované diskuzi.   

 Možná se ptáte: „A kdo jim dal právo to ničit? Když se jim to nelíbí, tak ať udělají 

něco lepšího, zničit práci cizího, to dokáže každý, ne?“ Ale teď se dostáváme právě k jádru 

pudla. Nikdo jim nedal právo to seškrábat. Stejně jako nikdo nedal právo těm druhým to tam 

nalepit. Oni si to právo prostě vzali a nikoho se na to neptali. A to je na graffiti, street artu a 

dalších podobných aktivitách, která nemají oporu v právním systému, právě to fascinující. 

Nikdo vám nic nezaručí, neochání, ani nepohlídá, nemůžete si jít stěžovat na policii, že vám 

odlepili nelegálně vylepený objekt či ještě lépe, že vám někdo přestříkal váš precizní obraz na 

Kampě. Vše může být velice proměnlivé a nejisté. Každý writer a o to více „street-artista“ - 

chceme-li využít nějakou nepřesnou škatulku - musí počítat s pomíjivostí své tvorby, 

s rizikem, že třeba již druhý den jeho výtvor někdo odstraní, přetře, nebo si ho odlepí a 

následně opět přilepí, ale do svého školního penálu. 

Tato přechodná existence dává všem výtvorům ve veřejném prostoru jakousi přidanou 

hodnotu. Délka existování daného díla může také mnoho vypovídat. Kromě prozaické 

informace, že byla prostě pořádně připevněna na dostatečně nedostupné místo, může jeho 

trvání potvrzovat formální či obsahovou kvalitu a často s tímto provázané: míru respektu 

k autorovi. To ovšem předpokládá, že ulice bude právě dávat takovouto zpětnou vazbu - dát 

najevo svůj názor (třeba právě odstraněním či poničením), a nezůstávat při bezkonfliktním 

„lepší něco, nežli nic“.  

V této akci jsem viděl potenciál rozběhnutí komunikace prostřednictvím uměleckých 

artefaktů v ulici, prostřednictvím graffiti a street artu. Zároveň to také byla kritická 

konfrontace aktivní writerské komunity s ustrnulou street-artovou tvorbou.  

(Svým způsobem šlo o podobnou akci, jak provedla pražská CAP Crew v roce 2006 

na legálních plochách na Těšnově.) 

Od roku 2011 došlo 

v Praze ještě k odstranění 

polystyrenového street artu na 

několika dalších místech, ale to je 

asi tak vše. Také se potvrdila 

informace, že „polystyrenová vlna 

pražského street artu“ byl jen 

přechodný trend, který se 

nepodařilo nikam dál posunout a 

sériová výroba polystyrenových 

zvířátek a jiných objektů nikoho 

nedokázala bavit více než pár let. 

To ostatně potvrzuje i několik autorů těchto objektů. Například autor oveček přiznává, že si za 

nějakou kvalitou a hloubkou svých polystyrenů nestojí, že si to chtěl vyzkoušet, jaké to je, a 
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Obr č. 12: úvodní obrázek 

v diskuzi věnované „úklidovým 

akcím“ 

po několika nočních výletech toho nechal.
12

 Podobně se staví k věci i autor neméně 

roztomilých kačenek, které byly k vidění na různých místech v metru i ulicích Prahy. 

 Ukázalo se tedy, že akce v podstatě neměla ani svého adresáta, protože - jak se zdá -

nikdo aktivní na tomto poli v Praze prostě není. Barevné polystyreny se momentálně zdají být 

uzavřenou kapitolou, ale je tu někdo, kdo by mohl v současnosti reprezentovat onen street art? 

Než se pokusím na tuto otázku odpovědět, vraťme se ale ještě na chvíli odstraňování 

„polystyrenového street artu“ a její ozvěny. Tyto „očistné akce“ v podstatě oživuje nadsazeně 

výhružné intro k pražskému graffiti videu Kick The Shit - Wild Style (podrobněji o něm 

v kapitole 4.5 Film a video), kde se v několika minutách rozehraje příběh mladého páru, který 

si po přečtení knížky Jak být street artistou, na počítači vytvoří velké srdce, které se 

rozhodnou přilepit na místo, kde byla ona „street-artová galerie“ na Újezdě. V momentech 

radosti z vymýšlení, kam přesně srdce nalepí, se přiřítí dodávka, ze které vyskáčou muži 

v rudých kápích na hlavách a zamilovaný pár naloží do auta. Svázané je odvezou kamsi pryč a 

tam, ve vykopané díře v zemi, zastřelí.  

 Vnímám to jako sdělení: „My tady určujeme, co bude a nebude v Praze a Tohle tady 

rozhodně nebude!“ Osobně bych byl velice rád, kdyby na to přišla nějaká odezva. Reakce 

nejlépe v podobě podobně destruktivního charakteru, anebo naopak charakteru tvořivého 

v podobě „street artu, co má koule“, který říká: „Tohle je street art a nemáme se za co 

stydět!“ 

Výraznou postavou pražských ulic, jejíž tvorba by 

se jistě jako street art označit dala, a zároveň „to má 

koule“ je Epos 257. Bylo by ovšem poměrně umělé a 

nepravdivé vykládat si jeho tvorbu jako něco, čím chce 

dokázat, že v Praze má street art svoje místo. Myslím si, 

že Epos nemá úmysly reprezentovat „pražský street art“, 

(Jestli něco reprezentuje, tak to je spíše lidská aktivita) 

Epos prostě dělá svoje věci, realizuje nápady, ve kterých 

vidí smysl a prostřednictvím své tvorby se vyjadřuje 

k současnému světu a snaží se o daném rozpoutat 

společenskou diskuzi, nebo alespoň vyvolat 

v kolemjdoucím otázky.
13

 

V tomto vidím onen zásadní moment, který dle 

mého rozlišuje street art od graffiti. Street art má ambici 

konfrontovat náhodné kolemjdoucí, obyvatele města, něco 

jim sdělovat, popřípadě vyvolávat otázky (i kdyby to měla 

být polystyrenová ovečka), zatímco graffiti komunikací 

s veřejností primárně rozhodně není. Writeři ve své 

podstatě komunikují pouze mezi sebou, v rámci graffiti subkultury/komunity/scény - jak 

chcete.  

                                                 
12

 http://www.nyx.cz/index.php?l=topic;id=18985;wu=32353138 
13

 Více o Eposovi v kapitole 4.4.1 Epos – angažované umění 
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Obr č. 13:  Pixacao v plné kráse 

V Praze se jistě najde několik zajímavých a zároveň aktivních lidí, jejichž tvorba by se 

dala označit jako street art, nemůžeme ale zrovna říci, že by street art v Praze nějak 

významněji žil. Stejně tak už nelze stále dokola opakovat klišé, že street art v Praze jsou 

hlavně nálepky, polystyreny a šablony. Ano, nějaké zbytky tu ještě jsou a občas se něco 

malého a nového objeví, ale to je spíše živoření než žití. 

 

 

2.4 Situace ve světě a Pixacao 

Graffiti je fenomén, který v posledních desetiletích zasáhl v podstatě celý „moderní“ 

svět - tím myslím místa, kde se vyskytují velkoměsta, nebo alespoň velká města. Na různých 

místech planety se objevuje graffiti a street art vždy trochu jiný, podle toho, jaké místní 

kulturní vlivy do sebe vstřebává, z jaké tradice vychází a taktéž do jaké míry jsou tamní tvůrci 

v kontaktu s ostatní světovou produkcí. 

Pravdou je, že v době internetu a možnosti on-line sdílení čehokoli se postupně rozdíly 

smazávají, lokální specifika se mnohdy oslabují a v duchu eklektismu by mohl postupně 

vzniknout jakýsi globálně kosmopolitní styl. Na druhou stranu věřím, že vždy bude mezi 

lidmi existovat potřeba odlišovat se a realizovat své vlastní představy a nápady, které 

nevycházejí z aktuálních trendů, ale z niterné podstaty a jedinečné neopakovatelnosti každého 

z nás. A i když se tato neopakovatelnost projeví 

- pro někoho infinitezimálním rozdílem - „jen“ 

ve způsobu tažení linky či zakončení patky 

písmene, pro jiného to může být středobod světa, 

který přináší v danou chvíli maximální životní 

naplnění. Míra vnímané odlišnosti různých 

podob graffiti a street artu jednoznačně vychází 

z šíře rozhledu.  

Není ovšem mým cílem postihnout 

celosvětovou rozmanitost (naopak se 

v diplomové práci zaměřuji na lokální situaci). 

Ale nedá mi to, abych nezmínil alespoň jeden 

příklad graffiti, které se od toho našeho výrazně 

odlišuje. Mám na mysli takzvané Pixacao – 

osobitou podobu brazilského graffiti. To se 

utvářelo v Sao Paulu, nejlidnatějším městě 

Latinské Ameriky, které je zároveň nejbohatším. 

Přesto (či možná právě proto) žije ve městě 

obrovské množství lidí, kteří po generace žijí 

v chudobě, na ulici. Právě tyto nejchudší vrstvy 

daly vzniknout Pixacau. Barevnost, byla nahrazena černou barvou, občas vyměněna za bílou. 

Tlustá a vyplněná písmena byla nahrazena pouhou linií. 
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Obr č. 14:  Charakteristický 

způsob, jak tegovat ještě výš 

Všichni se snaží o víceméně jednotný vizuální styl. I zde platí, že čím je graffiti na 

méně dostupném místě, tím lépe. Fakt, že mladí Brazilci s válečky a spreji patří právě mezi ty 

nejchudší, kteří v podstatě nemají co ztratit, protože nic nemají, v kombinaci se snahou 

prosadit se alespoň v Pixacau, vede k tomu, že vysoké domy v těch chudších čtvrtích jsou 

popsány nejen v úrovni přízemního podlaží, jak jsme na to zvyklí u nás, ale nápisy často 

stoupají do vyšších pater – do druhého, třetího, ale i dalších a není nic neobvyklého, když se 

magicky působící nápisy objeví mezi okny v osmém či desátém patře. Vědomí, že není co 

ztratit, vede k daleko většímu riskování, než je obvyklé kdekoli jinde na světě. 

S tím se pojí i specifický způsob, jak se na stále 

vyšší a vyšší místa dostat. Tamní writeři tvoří obvykle ve 

skupinách, ve kterých si vzájemně pomáhají při šplhání po 

budovách. Při překonávání větších překážek, které nejsou 

schopni překonat jako jednotlivci - podobně jako mravenci 

– využívají vlastní těla jako žebříky. Objeví-li se nápis pět 

metrů nad zemí na holé stěně, pravděpodobně ho vytvořil 

sprejer, který stál na ramenou druhého, který stál na 

ramenou třetího. Není výjimkou, když se sprejeři k horním 

patrům budov spouští ze střechy a místo lan použijí vlastní 

končetiny. Na internetu je k vidění mnoho záznamů 

z těchto vrcholně nebezpečných akcí. Při sledování se tají 

dech a člověk si říká: „To není možné, teď musí spadnout…“ A taky že ano, čas od času se 

někdo zřítí, někdo zemře, ale vzhledem k tomu, že to jsou často v podstatě neevidovaní 

bezdomovci, tak nikomu moc nechybí, žádný velký problém nevzniká. 

Pointovy zkušenosti z osobní návštěvy Sao Paula dokreslují i celkově zajímavé 

postavení graffiti. Pixacao je dle Jana Kalába vnímáno jako ilegální a po writerech se občas i 

střílí. Na druhou stranu tvořit se sprejem větší barevné piecy je víceméně legální a vnímáno 

jako zkrášlení betonových stěn, na jejichž úpravu nemá nikdo peníze. Graffiti zdi neničí, ale 

naopak zlepšuje. Místní berou takovéto sprejování jako kulturní událost a pro děti 

z nejchudších vrstev je to jedna z mála chvil, kdy mají možnost vidět něco zajímavého. 

Graffiti je pro ně určitou formou výtvarného vzdělávání.
14

 

Po malé brazilské odbočce ještě nahlédneme do dílny dvou euro-amerických 

osobností. Především s ohledem na čtenáře - učitele výtvarné výchovy, který se 

v problematice ne úplně orientuje - představím dva světové zástupce ilegální pouliční tvorby, 

jejichž jména jsou známa často i mezi „laickou veřejností“ i žáky na základní škole, a znát 

alespoň tyto mediálně „profláknuté“ postavy by bylo dobré, stejně jako si na ně utvořit vlastní 

názor.  

Mohl jsem samozřejmě vybrat mnoho jiných jmen, ale myslím, že si prostřednictvím 

těchto dvou příkladů zas o trochu přiblížíme, co to může znamenat street art i graffiti. 

                                                 
14

 http://www.rozhlas.cz/radiowave/pastapoint/_zprava/pasta-point-your-city-bistro--431666 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/pastapoint/_zprava/pasta-point-your-city-bistro--431666
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Obr č. 15:  Jeden z typických Banksyho výjevů 

Obr č. 16:  Basnksyho líbající se strážníci 

bezpečně uchováni za ochranným sklem 

2.4.1 Banksy - street art 

Prvním vybraný je nejznámější a v současnosti stále aktivní streetartista Banksy. 

Pravděpodobně pochází z Bristolu. 

Pravděpodobně proto, že 

Banksyho identita je neznámá a 

málokdo ví, co jsou cíleně 

vypouštěné dezinformace a co 

novináři vyšťouraná pravda. Je 

s podivem, že identita Banksyho, 

je hož tvorba se v současnosti draží 

za statisíce, je stále veřejnosti 

neznámá. Skryt v anonymitě také 

pořádá vlastní výstavy, kukaččím 

způsobem parazituje na výstavách cizích
15

, nebo režíroval světově úspěšný film Exit Through 

The Gift Shop, který se věnuje částečně jeho vlastní tvorbě, ale především otevírá řadu otázek 

skrze obskurní postavu vášnivého dokumentaristy 

street artu, který se po spolupráci s Banksym sám 

vrhá na dráhu „populárního a komerčně 

úspěšného street artisty-rychlokvašky“. Do jaké 

míry jde o mystifikaci a na kolik se jedná o 

dokument, jak je většinou prezentováno, je asi na 

posouzení každého. 

Banksyho tvorba výrazně spoluutváří 

mediální obraz street artu. Jeho rozpětí se 

pohybuje od lepení různých motivů na nálepkách 

či plakátech, přes šablony stříkané výjevy 

obvykle kriticky se vyjadřující se k současným 

společenským problémům, až k objektům 

umístěných do veřejného prostoru a náročnějších 

instalací, které taktéž prakticky vždy nějakým 

způsobem reagují na problematická témata, jako 

jsou například válka, svoboda, kultura, tolerance, 

konzum, stereotypní nahlížení světa, práva zvířat 

i lidí či potlačování kreativity. Nápadité hříčky a parafráze témat ze světa umění a současných 

životních trendů se mnohdy nebojí být politicky konkrétní a nekorektní. 

                                                 
15

 Jde o způsob, kdy vpašuje do prostoru galerie nějaký svůj obraz, který obvykle určitým způsobem parafrázuje 

ostatní vystavovaná díla, a neviděn ho umístí na zeď mezi ostatní, jak tomu bylo například v bristolském muzeu, 

kde Banksyho obraz visel mezi ostatními exponáty nepovšimnut tři dny (viz http://relax.lidovky.cz/graffiti-je-

umeni-uznala-radnice-a-omluvila-se-banksymu-za-smazani-1cq-/zajimavosti.aspx?c=A100428_104008_ln-

zajimavosti_ter) 

http://relax.lidovky.cz/graffiti-je-umeni-uznala-radnice-a-omluvila-se-banksymu-za-smazani-1cq-/zajimavosti.aspx?c=A100428_104008_ln-zajimavosti_ter
http://relax.lidovky.cz/graffiti-je-umeni-uznala-radnice-a-omluvila-se-banksymu-za-smazani-1cq-/zajimavosti.aspx?c=A100428_104008_ln-zajimavosti_ter
http://relax.lidovky.cz/graffiti-je-umeni-uznala-radnice-a-omluvila-se-banksymu-za-smazani-1cq-/zajimavosti.aspx?c=A100428_104008_ln-zajimavosti_ter
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Zároveň se mu daří vyjadřovat s k tomu atraktivní a víceméně srozumitelnou formou, 

a tak nalezl své místo i v oblasti „komerční sféry umění“, kterou sám často ironizuje, a sám 

prodává své umění popovým celebritám, kterou se svým způsobem sám stává.   

Variací na napětí mezi konformitou a nonkonformistou budiž postupná změna vnímání 

Banksyho počínání. Od undergroundového sprejera, který se podílel na vandalství v britských 

ulicích, přes nepříjemně kritického a politicky nepohodlného streetartistu, po plnohodnotného 

představitele současného uměleckého světa. Stejným způsobem se přepólovává hodnota 

Banksym pomalovaných zdí. Z projevu vandalismu se najednou stává hodnotné výtvarné dílo. 

Nejeden dům ve Velké Británii zněkolikanásobil svou hodnotu díky tomu, že byl pojednán 

Banksym – světoznámým street artistou. Dochází k zajímavě paradoxním situacím, kdy se 

Banksyho streetartové výtvory překrývají ochranným sklem, aby nedošlo k poškození, nebo 

se celé kusy zdí vybourávají a následně draží na aukcích současného umění.    

 Ačkoli se po Banksyho identitě pravděpodobně stále pátrá, myslím, že všem jeho 

anonymita vyhovuje, především pak městům, které se díky Banksyho tvorbě stávají turisticky 

atraktivnější, stejně jako všelijaké produkty na Baksyho tvorbě se přiživující.
16

 

 Pokud se rozhodneme zařadit do hodin výtvarné výchovy „něco z oblasti street artu a 

graffiti“, jako poměrně vhodný příklad vidím právě Banksyho, jehož street artová tvorba 

přináší mnoho podnětů k zamyšlení se nad současnými společenskými problémy. V souznění 

s cíli výtvarné výchovy volá po rozvoji a podpoře kreativity, aktivním zájmu o současný svět 

a právu svobodně se vyjadřovat a spolupodílet na utváření společnosti.  O Banksym je na 

internetu napsáno opravdu mnoho, i proto nebudu jeho osobě dále věnovat více pozornosti, a 

tak by bylo možná zajímavým motivačním úkolem, nechat žáky sestavit z dostupných 

informací pokud možno nejucelenější portrét Banksyho. To samo o sobě by mohlo být 

dobrým východiskem pro úvahu nad důvěryhodností informací a možnou mírou záměrné 

mystifikace.  

 

2.4.2 Kidult - graffiti 

Jinou osobností světového významu je Francouz žijící v New Yorku známý pod 

jménem Kidult. Není to sice ukázkový představitel „čistého graffiti“, ale právě díky tomu 

může být pro nás jeho počínání daleko zajímavější. Kidult vystupuje z uzavřenosti graffiti 

scény a komunikuje se společností, chce, aby jeho vzkazy došly k adresátovi. Podle toho 

vybírá prostředky. Jeho vyjadřování je o něco pestřejší než donekonečna opakující se psaní 

vlastního jména, i přestože právě tento základní stavební kámen graffiti obhajuje a v podstatě 

i za zachování v jeho ortodoxní a nezkomercializované podobě bojuje.   

                                                 
16

 Zájem o Banksyho osobu je průběžně oživován i různými falešnými zprávami a mystifikačními informacemi, 

například o odhalení jeho totožnosti. Viz http://betabeat.com/2013/02/bansky-arrested-hoax-paul-william-

horner/ 
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Obr č. 17:  Několik záběrů z jednoho 

Kidultova videa 

 Dalo by se říct, že se vyjadřuje ke 

stejným věcem jako Banksy. A stejně jako 

Banksy to často pojímá ve velkém stylu. Ve 

srovnání s ním, je Kidult o poznání radikálnější a 

má v sobě daleko více nesmlouvavosti, která je 

tak vlastní graffiti. Banksyho „street artovou“ 

hravost a smysl pro vtip nahrazuje Kidult 

agresivitou a smyslem pro nedělání kompromisů. 

Jestliže je pro Banksyho nejčastějšími potřebami 

při tvorbě barva a šablona, tak pro Kidulta je to 

barva a hasicí přístroj.  

Tagování pomocí hasicího přístroje - 

způsobem stříkání barvy na zdi či výlohy lze 

považovat za krajní až extrémní formu graffiti. Je 

tomu tak především kvůli velikosti plochy, 

kterou lze během několika vteřin(!) pokrýt. 

Kidult vybírá vizuální prostředky dle toho, co 

chce sdělit. Hasicí přístroj je dle Kidulta ideální 

nástroj pro vyjádření jeho názorů. Lidé nejsou 

zvyklí na takto brutální zásah do veřejného 

prostoru, což může spíše lidi upoutat, oslovit, 

donutit k přemýšlení. Sám tomu říká „Vizuální 

diktatura“. 

 Svou radikálností, agresivitou a 

bezohledností plně odpovídá duchu současné - 

moderní - doby, především pak v ekonomických 

a politických oblastech.  

 Kidult tvoří obří písmena, ať již klasicky vlastní jméno Kidult či zkráceně Kid, tak i 

slova, která mají přímý vztah ke konkrétní značce, obchodu či určité aktuální reklamní 

kampani. 

 Pro Kidulta je jeho podpis více než jen podpis, zpráva o vlastní existenci. V jeho 

rukách nabírá barva tryskající pod tlakem z nádoby hasicího přístroje povahu zprávy 

v závislosti na tom, na jaký povrch dopadá.  

 Jeho „plátnem“ se stávají nejčastěji výlohy luxusních obchodů. Značky, jejichž 

existence je postavena na okázalém snobství zákazníků. Značky, které za astronomicky 

přemrštěné ceny prodávají věci, které si zákazníci kupují právě kvůli jejich astronomické 

přemrštěnosti. Nejde o věc samotnou, jde jen o její cenu, či spíše o částku, za kterou se 

v obchodech prodává.
17

 

Nemůžeme se domnívat, že by Kidultovy útoky mohly mít nějaký dopad na 

ekonomickou stránku fungování dané firmy, že by se náklady na odstraňování nechtěných 

                                                 
17

 Jde o značky jako například Luis Viton, Dior, JC/DC, Agnès b., Céline či YSL 
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Obr č. 18 a 19:  Kidult a jeho tagování hasícím přístrojem po obchodech s luxusním zbožím 

barevných písmen mohly znatelně promítnout do rozpočtu firmy či do fungování konkrétního 

obchodu. Kidultovo tagování je třeba vnímat jako gesto, jako vyjádření osobního postoje (se 

kterým se jistě může celá řada lidí ztotožňovat - včetně mě), jako vzkaz postiženým značkám 

či jako poselství celému komerčnímu světu, který se snaží vytěžit peníze prakticky z čehokoli, 

v tomto případě z graffiti kultury.  

V jednom internetovém rozhovoru Kidult výstižně popisuje situaci. „Tyto obchody 

využívají  kulturu graffiti jako obchodní image (...) pouze za účelem finančního zisku. Vše, co 

jim říkám, je: „Ahoj“. Jestliže tyto značky mají opravdu rády graffiti, tak jim pouze dávám to, 

co chtějí. (...) Musíme zastavit tyto značky v diktování kultury, která patří nám.“   

 Ve svých vyjádřeních Kidult často zdůrazňuje anarchistický, destruktivní, subverzivní 

a undergroundový základ graffiti. Jeho nepřizpůsobivost a kontrapozici k většinové oficiální 

kultuře. Staví se tak do role jakéhosi ochránce svého pojetí graffiti a v podstatě říká: „Graffiti 

nepatří vám, ale nám, a pokud si myslíte že ne, tak vám ukážu, co to je graffiti doopravdy a 

vám se to líbit nebude.“ 

 Ukázková reakce na komerční vytěžování graffiti je Kidultův útok na výlohy obchodů 

prodávající značku Kenzo, která si pro svou kampaň nové vůně Flower TAG uzmula vizuální 

stránku tagů a sprejů. Netrvalo dlouho a fasádu a výlohy luxusního pařížského obchodu 

pokryl Kidult třemi čtyřmetrovými písmeny T-A-G.  

 S Obřím růžovým nápisem SK8 (Skate) se ráno probudil i obchod prodávající luxusní 

módní značku Céline
18

, která ve své nové kolekci hojně využívá jako módní doplněk pro 

modelky sketeboard. Tedy opět něco, s čím nemá daná značka nic společného, ale pro novou 

reklamní kampaň se to hodí jako cool prvek. 

 Kidult mluví o graffiti subkultuře, ale pokud bychom chtěli důsledně škatulkovat, jeho 

aktivita by se jistě dala označit i jako street art, především v aspektu potřeby komunikovat 

s veřejností, vyjadřovat se ke společenským záležitostem. Přisvojování si atributů graffiti 

módními značkami ale není jediný impulz pro Kidultovy útoky. Například v Paříži předělal 

velké množství reklamních plakátů značky Dior (Modelku obohatil o lebku, hákový kříž a 

bublinu s pozdravem), což byla reakce na minulost této značky a její propojení s nacistickým 

režimem. 

 Není nelogické, že se na Kidultově mušce objevují i takzvaní „streetartoví umělci“, 

komerčně orientované rychlokvašky, jako je například Mr. Brainwash
19

. (Přes Brainwashovo 

                                                 
18

 http://fashiongonerogue.com/celine-spring-2011-campaign-daria-werbowy-stella-tennant-juergen-teller/ 
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rozměrné „dílo“ si Kidult s hasicím přístrojem dovolil trochu zatagovat. Tímto činem (krom 

určitého hodnocení „díla“ na zdi) chtěl Kidult vyjádřit především myšlenku, že graffiti může 

být kdekoli, kde si writer usmyslí.
20

 

 V souladu s principy subkultury graffiti si svou občanskou totožnost udržuje v tajnosti 

a vystupuje vždy s maskou na obličeji. Je u něj ovšem vidět potřeba komunikovat i s okolím, 

které do subkultury graffiti příliš nepatří. Ať už jde o útoky s barvou na výlohy, které jsou 

jasným poselstvím, či vysvětlující komentáře doprovázející videodokumentace a různé 

rozhovory, ve kterých osvětluje svou motivaci a názory. 

 Závěrem představení tohoto graffiti aktivisty si dovolím ocitovat Kidultovu odpověď 

na otázku „Kdo je Kidult?“: „A vandal, a tagger, a writer... Jestliže se jednoho dne bude 

graffiti nazývat uměním, pak budu umělec.“ Ve spojení s jeho vyjádřením v jiném rozhovoru: 

„Až bude graffiti legální, přestanu dělat graffiti“
21

 se nám může hezky naznačit Kidultovo 

vnímání podstaty graffiti a důležitosti oné nelegálnosti a protisystémovosti.  

 

 

 

2.5 Graffiti v souvislostech 

2.5.1 Konformita a nonkonformita 

Konformita je pojem, který označuje jednání, které je přizpůsobivé a podřizující se 

v dané skupině převažujícím názorům a hodnotám. Nad vlastní úsudek staví názor většiny, či 

vládnoucí skupiny. Na jedné straně je „určitá míra konformity nezbytným předpokladem 

existence sociálního řádu. Přesáhne-li konformita určitý stupeň, stává se sociálním 

problémem. Striktně konformní chování neumožňuje jednajícím odstup od jejich rolí, zbavuje 

je osobní odpovědnosti, blokuje možnosti inovativního jednání a zvýhodňuje průměrnosti.“
22

 

 S Konformitou úzce souvisí i další pojmy, jako nonkonformita a antikonformita. 

Antikonformita je v podstatě opakem konformity. Aktuálně uznávané normy jsou cíleně 

porušovány ze samotného principu porušování. Nonkonformita pak označuje jednání, které 

vychází z osobní upřímnosti a pravdivosti. Je to jednání na základě norem a hodnost 

vlastních, kde hlavní roli hraje vlastní úsudek a osobní zodpovědnost. 

V tématu graffiti se různými způsoby objevují všechny tři výše zmíněné pojmy a 

tendence. Jednání sprejerů je ve své podstatě nonkonformní a především v těch prvních fázích 

seznamování se s graffiti hraje zásadní roli většinou antikonformismus, tedy dělání takových 

věcí, které jsou cíleně proti uznávaným normám a hodnotám společnosti. Jak mi mnozí writeři 

sami potvrdili, zprvu bylo pro ně největším lákadlem „ta rebélie, to zakázané“. Tento 

principiálně negační aspekt při tvorbě graffiti obvykle sprejerům nevydrží dlouho, což může 

vést k ustání v aktivitě, nebo k upevňování postoje nonkonformního, tedy posilování 

                                                                                                                                                         
19

 Ten, který odstartoval kariéru díky Banksyho filmu Exit Through the Gift Shop z roku 2010. 
20

 Videodokumentaci z akce naleznete zde: http://vimeo.com/22722163 
21

 http://www.highsnobiety.com/news/2011/07/14/talking-graffiti-with-kidult/ 
22

 Linhart, J., Petrusek M., Vodáková A.,  Maříková H.: Velký sociologický slovník. I., II. díl. Praha: Karolinum. 

1996 
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Obr č. 20 a 21:  Reklamní kampaně, které využívají vizuality subkultur 

uvědomění si vlastního jednání, jako svobodného projevu, který je v souznění s vlastními cíli 

nezávislými na tom, co okolí považuje za vhodné či správné.  

Konformita má v graffiti i šířeji vnímané „pouliční kultuře“ své nezastupitelné místo 

také. Není zcela ojedinělé, když sprejer podléhá iluzi nonkonformního chování, ale v podstatě 

pouze přijímá vzorce chování graffiti subkultury, jeho chování je tak výsostně konformní 

v rámci dané subkultury, o to víc, že si svou konformitu neuvědomuje.  

Současné společnosti a především pak celému spotřebnímu a zábavnímu průmyslu 

může být graffiti i další ostatní i další nonkonformní subkultury velkým „přínosem“, pokud se 

jim podaří vhodně manipulovat s iluzemi opravdovosti, ideovou náplní a celkovým 

významem a smyslem jejich existence. Na mysli mám především všeobecně aplikovaný trend, 

kdy cokoli, co má nádech něčeho zakázaného, protisystémového, exotického a především 

nonkonformního, se zjednoduší a přizpůsobí většinové společnosti. K tomu dochází 

především nenápadným vyprázdněním obsahů a zvýrazněním vizuálních prvků daného 

fenoménu. Myšlenky ustupují do pozadí a cílové skupině se servíruje mainstreamová vizuální 

móda, prezentována jako cosi nonkonformního. 

Dochází k zajímavým situacím, kdy se třeba zrovna graffiti, anarchismus, punková 

kultura či měkké drogy na jednu stranu systémově potlačují, na stranu druhou je to báječný 

obchodní artikl pro děti a mládež. Koupit si v Tescu mikinu s anarchistickými symboly, 

v papírnictví penál s natisknutými tagy, nebo ganjový list na šátku z Kenvela může přispívat 

k iluzi protestu a nonkonformního projevu, a zároveň tak posilovat chování konformní. Jde o 

jakousi řízenou nonkonformitu, nebo jak jsem uvedl již v samotném názvu práce – konformní 

nonkonformitu.  

Myslím si, že graffiti je v současnosti jedním z fenoménů, který v sobě udržuje 

opravdové nonkonformní uvažování i chování, které je pro opravdový vývoj společnosti a 

odolávání totalizujícím tendencí velmi důležité. I přes částečně úspěšné tlaky trhu i oficiální 

politiky udělat z graffiti neškodnou a kontrolovanou vizuální záležitost, podstata graffiti 

tomuto stále vzdoruje a její jádro spočívá v principech neslučitelnými se zákony ČR a tedy 

zároveň i těžko slučitelných s oním konformním chováním.  
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Obr č. 22:  Graffomat na výstavě Metropolis v DOXu 

Zařazením tak nonkonformního tématu, jako je graffiti, do oficiálního systému výuky, 

která by měla vést k rozvoji a upevňování konformních životních postojů, tedy takových, 

které jsou v souladu s hodnotami prosazovanými právě státem, přispíváme k podivné situaci, 

kdy vyšší složky v podstatě podporují něco, proti čemu bojují.
23

 

Snaha uchopit graffiti a propojovat ho s prostředím a principy, které mu nejsou vlastní 

a mnohokrát i jdou proti myšlence graffiti samotného, s sebou přináší řadu paradoxních 

situací stejně jako konformní nonkonfirmita, jako super originální náramek pro vaši 

jedinečnost, který je přiložen k týdeníku vycházejícího v nákladu 50 tisíc kusů.  

Vyprázdnění smyslu může být sice nechtěný výsledek tohoto nesouladu, na druhou 

stranu lze z této paradoxnosti také cíleně těžit. Vynikajícím příkladem je projekt Graffomat od 

pražského „streetartisty“, který si říká Epos 257.  

Společně s Pointem, 

Maskerem, Tronem a Pastou měl 

Epos možnost reprezentovat 

Českou republiku na výstavě 

Metropolis na Expu v Šanghaji. Již 

podle zmíněných autorů lze 

odvodit, že ústředním tématem 

bylo graffiti a street art. Už jen to 

je poměrně paradoxní – nechat 

výtvarně zastupovat Českou 

republiku writery, proti jejichž 

činnosti se stát snaží aktivně 

bojovat. Samotný Graffomat tento nesoulad ještě umocňuje. Graffomat je totiž samoobslužný 

automat na spreje, fixy, černé kukly nebo rukavice, které si můžete koupit stejně jako lahev 

Fanty v klasickém automatu na nápoje. Nejen to, že stát financoval vznik tohoto automatu, ale 

Graffomat samotný nezůstal pouze výstavním exponátem a v několika exemplářích ho nechal 

Epos umístit do Prahy, kde tak nabízí writerům možnost koupit si sprej uprostřed noci a jít 

dělat graffiti. „Buy and Bomb!“, jak zní ústřední slogan fiktivního teleshoppingového spotu. 

Epos – anonymní sprejer a streetartista -  má tedy zisk z provozu Graffomatu, který zaplatil 

stát. Graffomat sám podporuje sprejerství, proti kterému stát soustavně bojuje a na jeho 

potírání vynakládá nemalé částky. Celá tato situace je roztomile paradoxní. 

Občas můžeme zaslechnout láteření „slušných lidí“ nad tím, jak zas nějací vandalové 

něco zničili svými nápisy. Úsměvně ale působí, když se majitel graffiti obchodu Graffneck, 

ve kterém byl Graffomat po nějakou dobu také umístěn, rozčiluje, že „graffomat byl poškozen 

nějakým idiotem, co do něj nastříkal barvu…“.
24

 

 O podobně paradoxních situacích, které s sebou graffiti a jeho propojování s legálním 

světem přináší, se budu zmiňovat i v dalších kapitolách. Non/konformitě jako samostatnému 

tématu se dále již věnovat nebudu. Avšak otázka konformity a nonkonformity ve vztahu 

                                                 
23

 O problematice zařazení tématu do výtvarné výchovy pojednávám v kapitolách 4.2 Využití graffiti ve výuce 

výtvarné výchovy 
24

 http://www.graffneck.cz/view/graffomat-na-trafacce-opet-v-provozu-1352907781 
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Obr č. 23:  Z výstavy Městem posedlí 

Obr č. 24:  A Biorův příspěvek k výstavě 

k povaze graffiti a jeho vazeb na společnosti bude v podstatě rezonovat mnoha následujících 

kapitolách.  

Velkým paradoxem je vlastně obecně graffiti a street art v galerii. Obojí je 

neodmyslitelně spjato s ulicí s venkovním prostředím a konkrétními autentickými místy, 

nikoli uměle vytvořenými kulisami v galerii.
25

 Přestože existence graffiti v galerijním 

prostoru jde proti jeho smyslu, nevidím důvod, proč to někomu rozmlouvat nebo zakazovat.  

2.5.2 Graffiti a galerie  

Na vztah graffiti, galerijních prostor a celé 

komerční sféry jsem se podrobněji zaměřil ve své 

bakalářské práci. Svůj postoj proto shrnu v krátkém 

příkladu, ale pro hlubší rozbor zde bohužel není 

místo. 

 Otázka, zda graffiti do galerie patří či nikoli, 

se během posledních šesti let řešila takřka 

permanentně a většinou debata vedla k tomu, že 

každý trochu jinak chápe pojem graffiti a jeho 

jednotlivé aspekty mají pro různé lidi nestejnou míru 

důležitosti.  

Osobně si myslím, že graffiti či street art 

v galerii je trochu jako zvířata v zoo. Ano, jsou to 

opravdová zvířata, nemusíme medvědovi v kleci říkat 

jinak jen proto, že je v kleci, ale asi cítíme, že je to 

umělé, neopravdové, že je to jen hra na přírodu. 

Stejně jako si může galerijní prostor hrát na ulici. 

Všichni si můžeme medvěda prohlídnout ze všech stran, z bezpečné vzdálenosti, ale jen těžko 

se to asi dá srovnat s tím, když ho 

spatříme v jeho přirozeném prostředí. 

Některým zvířatům pobyt v zoo 

svědčí. Například lvi v zoo si obvykle žijí 

v blahobytu a jejich hříva je krásná, hustá 

a silná, zatímco v přírodě bývá často 

propelichaná a otrhaná. Naopak jiná 

zvířata ve volné přírodě překypují 

zdravím, zatímco v klecích ztrácí srst a 

nedostatek pohybu je postupně ubíjí. A 

stejně tak s „uměním“, některým 

kouskům prostor galerie může pomoci, 

jiným naopak uškodí.   

                                                 
25

 Vztahům graffiti a galerie se podrobněji věnuji ve své bakalářské práci. 
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Obr č. 25:  Výzdoba bývalého 

pražského squatu Milada 

 Osobně vlastně nemám žádný problém s tím, když se street art objevuje v galerii. Je to 

jen otázka nabídky a poptávky, pokud si zboží nalezne svého kupce, je to v pořádku. Pokud se 

někdo dokáže živit prodejem „umění“, které je děláno sprejem, nebo čímkoli jiným, může si 

gratulovat. „Opravdové“ graffiti nebo street art přece nijak nepodléhá tomu, co se děje 

v galeriích. Není tu nikdo, kdo by řekl, jak se věci dělat mají a nemají. Graffiti a street art žije 

vlastním životem, není tu žádný kurátor, každý má možnost podobu ulic spoluutvářet, ačkoli 

třeba zákony tvrdí něco jiného. 

 V podstatě stejný „problém“ se řeší při označování povahy výtvarné práce a zařazení 

jeho autora – kdo je writer, kdo je street artista, kdo je vandal a kdo prostě jen umělec, jak již 

zaznělo v kapitole o škatulkování v analogii s Jaromírem Jágrem.  

2.5.3 Subkultura  

Se vzájemným prolínáním se konformity a nonkonformity výrazně souvisí 

uvědomování si sounáležitosti s určitou subkulturou i existence subkultury jako takové. 

Zvýšený zájem o subkultury a hledání různých „alternativ“ ke konformnímu způsobu života, 

se objevuje ve vyšších ročnících druhého stupně základních škol a především v období studia 

na střední škole. Období puberty, hledání vlastní identity, budování svého pohledu na svět. 

Vymezování se vůči svému okolí a potřeba měnit společenské zvyklosti, na druhé straně 

zároveň hledání místa v tomto světě, zapojení se a přijmutí daných pravidel.    

 Graffiti je možno vnímat jako jeden 

z prostředků, jakým si člověk hledá a ověřuje své místo 

ve světě. V tomto hledání se především v období mezi 

třináctým a sedmnáctým rokem hrají často důležitou 

roli právě různé subkultury a jejich identifikace s nimi.  

Myslím si, že v pohledu na graffiti existují 

mnohá klišé a nepravdivé stereotypy a jedním z nich je 

názor, že graffiti je dílem výhradně „hip-hopové 

subkultury mladých“. Graffiti je označováno za jeden 

ze čtyř elementů, které spoluutvářejí hip hop. Dalšími 

třemi elementy jsou rap, DJing a break dance.  

I přesto, že se především v minulosti na české 

scéně propojovaly tyto elementy a graffiti a hip hopová 

hudební scéna byla silně provázána, graffiti samotné u 

nás vzniklo prakticky bez vazeb na hip hopovou scénu 

(především proto, že tu v podstatě žádná nebyla) a ke 

zmiňovanému provázání došlo až následně, což bylo 

podmíněno i postupným pronikáním informací o 

současné podobě scény jak z okolních států Evropy, tak 

i ze zámoří. K naplnění jednotné scény s aktivním 

zastoupením ve všech elementech hip hopu u nás 

prakticky nikdy nedošlo a současné tendence směřují k určitému oddělování hudební 

produkce, tedy rapu a DJingu. Break dance byl u nás od začátku poměrně okrajovou 
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Obr č. 26:  Neonacistické graffiti – Odpor.org 

záležitostí a svou povahou se spíše než s prostředím ulice a vestibulů metra spojovalo 

s tanečními přehlídkami a „sportovními soutěžemi“. Čtvrtý element graffiti ten si jde také 

svou vlastní cestou a i přestože je setkání s graffiti často doprovázeno kontaktem 

s hiphopovou hudební produkcí, mnoho budoucích writerů se s graffiti setkává jako s jevem, 

který třeba úplně nechápou, jsou fascinováni třeba aspektem rebelie, vytváří si jeho vlastní 

interpretace a od začátku až do konce k nějakému prolínání elementů nedochází.  

Svou povahou
26

 je graffiti v našem prostředí spjato nejen s hiphopovou subkulturou, 

ale své místo má i v subkulturách jiných. Svým opozičním postojem vůči „systému“ se 

v mnohém prolíná s free-tekno komunitou. Pohrdáním autoritami, důrazem na osobní 

svobodnou vůli a přímou akci se 

zas principy graffiti pojí 

s punkovou subkulturou a 

anarchistickým smýšlením. 

Graffiti a street art se staly 

jedním z vyjadřovacích 

prostředků těchto „skupin“. Na 

druhé straně si graffiti jako 

propagační formu, kterou se 

snažili získat sympatie mladých, 

zkoušeli přivlastnit lidé z 

(neo)nacistických seskupení. 

V diplomové práci jsem o tomto 

jevu psal jako o začínajícím 

s perspektivou možného rozvoje. 

Po třech letech se tento proud 

„graffiti“ ukazuje jako slepý, bez vývoje, bez aktivních zástupců. Stejně tak se u nás ani 

nerozvinulo graffiti tvořené fotbalovými fanoušky, kteří se snažili spreji podpořit své vlastní 

kluby. Ačkoli v některých evropských státech je fotbalové graffiti poměrně rozvinuté, u nás se 

fanoušci se spreji v ruce prakticky neobjevují a kreativita a akceschopnost obvykle nachází 

strop při lepení nálepek s Bartem ve sparťanském dresu.     

Ačkoli se občas někdo snaží nárokovat si graffiti, přivlastňovat si ho a říkat, jak má 

vypadat a jak vypadat nemá, kdo ho dělat smí a kdo už ne
27

, domnívám se, že na stříkání 

sprejem po zdech nemá nikdo patent. Nikdo si tuto činnost nemůže vystranit pouze pro sebe a 

ostatním říci, že to dělat nemůžou, protože nedělají to opravdové graffiti. Naopak: sprejem 

může stříkat každý a každý to může dělat tak, jak chce a proč chce. Je na každém, jestli se cítí 

být součástí jakési pomyslné subkultury graffiti, nebo ne. 

                                                 
26

 Určitým jednotícím prvkem je snaha prosadit se, prezentovat sebe, svoje schopnosti, být vidět… Rapeři rapují 

o sobě a writeři píší stále dokola jen své jméno. 
27

 Jako například zmiňovaný Kidult v kapitole 2.4.2. Kidult- graffiti 
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Obr č. 27:  Respekt k propracovaným piecům na barrandovské legální ploše? 

2.5.4 Ilegální graffiti a legální plochy 

Zajímavým způsobem rezonují významy slov konformita a nonkonformita v prolínání 

dovoleného a zakázaného. Jde o legální plochy vyčleněné sprejerům k výtvarnému tvoření. 

Na existenci legálních ploch – takzvaných zón – existuje mnoho různých názorů. Jedni si 

myslí, že legální plochy poskytnou místo sprejerům, oni se tam vyřádí a pak už nebudou mít 

dál potřebu sprejovat nelegální graffiti. Druzí naopak tvrdí, že si začínající sprejeři na zónách 

práci se sprejem naučí a oblíbí a pak to půjdou dělat i na nepovolených plochách. Někdo 

považuje za nesmyslné poskytovat sprejerům místo, kde se pak mohou svým sprejováním 

beztrestně vysmívat slušným lidem. Jiný si zas myslí, že existence zón nemá na takzvané 

nelegální graffiti žádný vliv. Pro někoho může být produkce na legální ploše zpříjemněním 

všedního dne a estetickým zážitkem. Pro jiné zas způsobem, jak identifikovat a dopadnout 

konkrétní sprejery.  

Kdo tedy na zóny chodí sprejovat a jaký to má vliv na existenci toho nepovoleného 

graffiti? Odpověď není nikterak jednoznačná. Některé stěny platí za prestižnější, jiné méně. 

Například pražský Těšnov. Ten je často prezentován jako jakási síň slávy, nebo alespoň jako 

místo, kde je k vidění to „nejlepší“ z pražské produkce. Zde opět narážíme na otázku, co to 

znamená „nejlepší“. Pravdou však zůstává, že se na této ploše opakovaně objevují jména těch 

writerů, kteří rozhodně nepatří mezi začátečníky, naopak by se někteří z nich mohli označovat 

spíše jako pamětníci. Starší a zkušení sprejeři jsou jedním z typů návštěvníků zón. Ať již 

nemají čas nebo síly na noční pobíhání se spreji po městě, nebo to jsou tátové od rodin, 

kterým už nestojí za to riskovat. Někteří prostě už z toho „vyrostli“, ale rádi si o víkendu 

zavzpomínají se starými známými, lahváčem a sprejem v ruce. Samozřejmě na zónu nechodí 

jen „vysloužilí veteráni“, ale i veteráni v ulicích stále aktivní, stejně tak i mladá krev. Takové 

plochy mohou být vhodným způsobem, jak konfrontovat vlastní počin s názory ostatních, ať 

už přímo na místě, tak krátce poté na internetových fórech, kde se aktuální stav legálních 

ploch pravidelně hodnotí a komentuje. Zóny jsou i místem, kde se občas konají graffiti jamy, 

tedy společné malování, někdy obohacené o hudební produkci, možnost nakoupení na místě 

levnějších barev či dokonce barvy zdarma (to spíše pokud je jam součástí nějaké větší akce). 
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Obr č. 28:  Pointovo místo na legální zóně Těšnov – již poznamenané bujarým sprejováním  

 V každém případě jsou zóny velmi dobrým místem pro navazování nových kontaktů, 

získávání zkušeností i typů a triků z oboru. Legální zdi jsou i místem, kde v podstatě probíhá 

jakási „vizuální diskuze“ o tom, co je pokrok, co je stagnace a co úpadek. Co je objevné, a co 

je naopak vyčpělá nuda. Jedním ze zlomových přispění do této diskuze byla akce pražské 

CAP crew (tedy Crew Against People), která se začala od roku 2004 programově odmítat 

představu o „správném piecu“ a naopak záměrně malovala naivně infantilním stylem, se 

všemi chybami a nedokonalostmi, čímž poukazovali na stagnaci a nulový posun uvnitř scény. 

Tato skupinka se roku 2006 rozhodla pro ráznou akci. Přetřeli latexovými kládami většinu 

pieců na Těšnově. (Malá kláda u piecu znamenala varování, velká kláda přes celý piece byly 

výrazem naprostého pohrdání). Tehdy tento radikální akt v podstatě rozdělil graffiti scénu na 

dva tábory. První, který tvorbu CAP vnímal jako úpadek, degenaraci a výsměch graffiti 

samotnému, a druhý tábor, který v jejich činnosti spatřoval spíše kritické pošťouchnutí a svěží 

vítr do stojatých vod tehdejšího graffiti. Ale zpět k legálním plochám… 

 Teoreticky platí, že piece respektovaného writera by měl na daném místě vydržet 

dlouho a překrývat by se měly piecy méně kvalitní. V praxi ale toto pravidlo naráží na fakt, že 

slova jako „respektovaný“ a „kvalitní“ mohou pro každého znamenat naprosto rozličné věci. 

Názor a hodnocení vychází samozřejmě nejen ze znalostí graffiti scény a schopnosti 

rozpoznat, co je čí práce, ale především z osobního vkusu a umístění jednotlivých kritérií na 

pomyslném preferenčním žebříčku.  

Na legálních plochách se leckdy vyřádí i děti, které dostříkavají barvy, které třeba 

zůstanou na místě po writerech (nebo si i jeden sprej koupí a jdou ho vyzkoušet). A tyto děti 

si obvykle nevybírají vhodné místo na základě zkušeného posouzení jednotlivých pieců. 

Někdy pak dochází k paradoxně vtipné situaci, kdy se sprejeři rozčilují nad tím, že jim někdo 

„přestříkal kvalitní nový věci úplnýma kravinama“. Sami se ocitají v roli těch, kdo se cítí být 

poškozeni „nějakým blbečkem se sprejem“.  

I to je pro některé writery jeden z důvodů, proč na legální plochy nesprejují - velice 

krátká životnost. Piecy na nelegálních plochách - tedy prakticky všude jinde - obvykle vydrží 

velmi dlouho (neprosazuji-li ale město či správce objektu strategii, že vše je třeba okamžitě 

odstranit, aby sprejeři pochopili, že se jim na dané místo nic stříkat nevyplatí). Z tohoto 
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Obr č. 29:  Místa na Těšnově, která již legální plochou nejsou. 

důvodu na legálních plochách tvoří minimálně například Bior
28

, který se k tématu legálních 

ploch vyjádřil takto: „Já v legálních zónách už v podstatě nemaluju, protože zaprvé to furt 

ničej toyové a zadruhé mě to vlastně nebaví. Je to taková zoologická zahrada, jako když 

zavřeš divoký zvířata do nějakýho výběhu a řekneš jim, že tady si můžou běhat v tý ohradě, ale 

dál už nesměj. To mi přijde jako popření toho nejlepšího, co na tom graffiti je. Že je v tom ta 

svoboda, že ty si zvolíš to místo a je to jenom na tvým svědomí a na tvým rozhodnutí, kde 

budeš malovat.“  

Velmi zajímavé je sledovat, když se tyto ohrádky zaznamenají první vylámané laťky, 

když se hranice legální plochy posunují. Obvykle je přesně vymezen prostor, kde je sprejovat 

povoleno a kde už ne. Po čase ale často tato hranice mizí a graffiti se rozlézá i na okolní stěny, 

vzniká tak jakási šedá zóna. (Dobré je prohlédnout si okolí těšnovské legální plochy, nebo 

například okolí Barrandova mostu.) 

Problém pak může nastat ve chvíli, kdy si sprejer myslí, že dělá na legální ploše, ale 

přitom je již za hranicemi povoleného
29

. V Praze existují lokality, o kterých by si člověk řekl, 

že to musí být přeci legální plocha (soudě podle propracovanosti a množství pieců), ale 

sprejování na takových místech je stejně trestné, jako jinde. Často jsou to lokality, kam 

v podstatě nikdo jiný než sprejeři nechodí, nebo to mohou být plochy, které dříve legální byly, 

pak se povolení sprejovat zrušilo, ale tato zpráva se k writerům již nedonesla.  

Legální plochy tu ovšem nebyly vždy. Prví se v Praze a vlastně i v celé ČR objevili 

v prvním roce nového tisíciletí, chvíli po tom, co se Splash, dříve též Cakes, později Point a 

dnes především Jan Kaláb vrátil z prázdninového graffiti výletu v USA a s úřady vyjednal 

první legální plochy, na kterých mohl realizovat své rozměrné vize. V tu samou dobu se ale 

graffiti stává též trestným 

činem, čímž stát jasně dává 

najevo, že „tady, tady a tady 

si můžete stříkat to svoje 

graffiti, ale o to přísněji 

budete postihováni, když vás 

načapáme tak, kde jsme vám 

to nedovolili“.  

Od té doby vznikla 

řada nových legálních 

ploch, jiné zase legálními 

být přestaly. Jejich existence 

je výrazně podmíněna tím, jaký má ke graffiti vztah vedení dané městské části a především, 

co si – mnohdy poměrně naivně – myslí o jejich funkci. Myslím si, že legální plochy 

rozhodně nemají tu sílu, aby nějakým zásadním způsobem ovlivnili existenci toho „pravého a 

zakázaného“ graffiti. Možná bude o trošku více sprejerů a možná jejich počet v ulicích trochu 

                                                 
28

 Více informací o Biorovi naleznete v kapitole 4.4.2 Bior – abstraktní expresionismus  
29

 Jako například na jedné ploše v Praze 4, o které město prohlásilo, že je to legální zónou, ale policie takový 

názor neměla.  
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Obr č. 30: Tag – radost pohledět, I. P. Pavlova 

Obr č. 31: Písmo na výstavě Městem posedlí 

zmenší. Vznikání legálních ploch snad většinu sprejerů spíše potěší, ale některým to třeba 

bude úplně jedno…  

2.5.5 Graffiti - poslední způsob ručně udržované typografie 

To, co většina 

veřejnosti považuje za 

klikyháky a čmáranice, v sobě 

skrývá něco opravdu 

hodnotného a s postupem času 

stále vzácnějšího. Mluvím o 

zájmu o ručně psanou 

typografii. V době, kdy je 

ručně psané písmo stále více 

vytlačováno počítači, mobily a 

tablety, kdy většina lidí píše 

rychleji i častěji přes klávesnici než tužkou či perem, je graffiti unikátním případem. Jelikož 

písmo samo je hlavním pilířem graffiti. Psaní jména je v podstatě jedinou činností, která 

graffiti tvoří.  

Jedna věc je tagování na ulici a druhá je skicovní do bloku. Snad každý writer popsal 

kvanta stránek - mnohdy i kvanta bloků - při hledání těch správných tvarů. A když je ten 

správný tvar nalezen, je také třeba ho dostat do 

ruky, „naučit se ho“. Přístupů ke jménu může být 

mnoho. Jeden se snaží o tvarovou rozmanitost, o 

neustálý vývoj a změnu v podobě tagu, jiný piluje 

stále dokola tentýž tvar, tentýž piece, tentýž způsob 

psaní písmen. Někdy se toto může přiblížit skoro až 

k rituálu čajového obřadu, kdy jsou přesně dané 

postupy, následnosti, pravidla a v podstatě jde o 

dovedení k dokonalosti jednoho aktu, jedné 

činnosti. To na poli graffiti může být právě tag. 

 Tagování považuji za úplný základ a 

zároveň „královskou disciplínu“. Ač jde na první 

pohled o jednoduchou věc - jednou barvou napsat 

několik písmen vedle sebe – tak se ukazuje, že 

právě zdánlivá jednoduchost v sobě skrývá řadu 

nástrah. Každá čára je definitivní, nic se neopraví, 

každá nejistota i zaváhání je ve výsledné linii vidět. 

V tomhle má graffiti společného s čínskou 

kaligrafií více než by se mohlo zdát. 

 V ulicích Prahy můžeme vidět tagy nejrůznější kvality. Od tragických neúspěchů až 

po kaligrafické skvosty. Není to jen ve tvaru písmen, ale i o způsobu, jakým je využita barva, 

jak je zvoleno místo, jak se pracuje s povrchem… Spreje, válečky i fixy nabízejí nespočet 
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Obr č. 32: Vizualizace plánovaného 

„zkrášlení“ Nuselského mostu 

možností, jak s nimi psát. Je na každém, jestli chce vnímat nápisy na zdech jako čmáranice 

vandalů a být rozmrzelý z toho, že tam stále jsou, nebo přistoupit na to, že i nezúčastněným 

můžou něco nabídnout. Pokud na to přistoupíme, každá naše cesta může být naplněna radostí 

z hledání a nalézání nových, zajímavých, vtipných nebo typograficky kvalitních tagů… 

2.5.6 Nuselský most - Graffiti Bridge 

 

V srpnu roku 2012 se na internetu objevily články o novém projektu Jana Kalába, 

který spočíval v pokrytí osmi pilířů Nuselského mostu 

velkoformátovými malbami. O ty se měli se svými 

spreji a válečky postarat známí „graffiti a street-artoví“ 

umělci Pasta, Point, Xdog, Tron, Zedz, Hofre, Obic a 

Geno. Tento opravdu velkoformátový projekt byl zprvu 

nadšeně prezentován jako vznik „svébytné mostní 

galerie“ a sama radní hlavního města Prahy Aleksandra 

Udženija, pod jejíž záštitou se celá akce měla konat, 

vyjádřila názor, že „Praha se tímto projektem začleňuje 

mezi světové metropole, které podporují moderní 

streetartové umění. Dáváme prostor mladým umělcům, 

kteří přemění šeď Nuselského mostu v nevšední 

podívanou.“ Následně připojuje populární, leč naivní a 

konkrétně v tomto případě zcela nereálnou myšlenku: 

„Věřím, že pokud mladým lidem vymezíme zajímavá 

místa pro tvorbu, eliminujeme ničení fasád nechtěnými 

malbami.“
30

 

Během několika dnů se okamžitě ozvaly hlasy pro
31

 i proti
32

 „vyzdobení“ Nuselského 

mostu. A tak vzniky dvě internetové petice. Ta první za pomalování mostu, ta druhá za 

zachování jeho stávající podoby. Podle počtu podpisů na internetu měla varianta barevného 

mostu přibližně pětkrát větší podporu a jedním z nejčastějších komentářů byl názor, že cokoli 

barevného je lepší, než ten šedivý beton.  

V druhém táboře bylo slyšet celou řadu architektů, teoretiků, umělců a v neposlední 

řadě i samotného autora Stanislava Hubičky, kteří naopak obhajovali krásu betonu i celkovou 

monstrózitu mostu. Zajímavé ovšem je, že jedním z iniciátorů petice i polemického článku NE 

proměně Nuselského mostu
33

 je Vít Svoboda, známý spíše jako Mosd, tedy především 

v minulosti velmi aktivní pražský writer a člen CAP crew. Mosd obhajoval kvality mostu 

samotného a nesmyslnost jeho nabarvování a zároveň ostře zkritizoval i účast a ochotu 
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 http://www.phatbeatz.cz/nuselak-aka-graffiti-bridge 
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 http://www.petice24.com/forum/38000 
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 http://www.petice24.com/forum/37815 
33

 http://www.biggboss.cz/news/2135 
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Obr č. 33: Jeden z hrůzných výjevů v podchodu 

vybraných street artistů, kteří tímto potvrzují vyprázdněnost českého street artu, který se stal 

svým pravým opakem - „jakýmsi městem dotovaným okrašlovacím dekorem“.
34

 

Myslím, že je tohle velice důležitá zpráva, že sprejeři nejsou jednou homogenní 

skupinou, která nekriticky přijímá vše, co má „obarvit“ město. Tento akt vnímám podobně, 

jako seškrábání polystyrenových mrkví a kačenek - jde o uvědomělou kritiku.
35

 

Dovolím si pro ilustraci citovat dva kritické názory od českých umělců. První citace 

patří Hynku Altovi a ta drůhá - kratší - Krištofu Kynterovi. 

„Nuselský most je ve své syrové radikalitě jednou z důležitých dominant naší 

kolektivní paměti. Záměr pomalovat jeho pilíře (...) degraduje základní myšlenku i 

architektonické řešení mostu (brutalismus je překrýván dekorací), povaha této akce pak 

devalvuje pojem Street Art. Jakkoli se tak děje ve veselých barvách, ve výsledku přináší 

Grafitti Bridge do veřejného prostoru další vizuální smog bez zásadního poselství.“  

„Nechte, kluci, Nuselák Nuselákem. Je to krásný a ztepilý velikán. Natřít nepotřebuje. 

Tam, kam ruka dosáhne, už posprejovanej je, a tak mu to i sluší. Méně je více.“
36

 

Objektivní zhodnocení situace na sebe nenechalo dlouho čekat, a tak se 

v závěru tiskové zprávy Národního památkového ústavu ze dne 29. 8. 2012 se dozvídáme, že 

„Navržený barevný nátěr celé vnější plochy pilířů se dle dosavadních informací jeví jako 

invazivní zásah, a to jak vůči prostředí památkové zóny a širšímu okolí, tak vůči vlastní 

stavbě.“
37

 A tak to vypadá, že Nuselský most zůstane tím Nuselákem, jak ho známe. Je na 

každém, zdali to vnímá jako prohru, nebo úspěch.
38

 

 

2.5.1 Podchod nad Václavským náměstím 

O podobu Prahy se bojuje různými 

způsoby. V případě Nuselského mostu by 

to asi jinak než oficiální cestou 

prostřednictvím petic a rozpoutání 

diskuze ani nešlo. Plně v souladu 

s duchem graffiti se skupina pražských 

writerů rozhodla vyjádřit svůj názor na 

legální „graffiti výzdobu“ podchodu u 

Národního muzea.  
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 http://www.biggboss.cz/news/2135 
35

 Někteří jsou ale toho názoru, že Mosdova kritika vychází z osobních nesympatií a z pocitu křivdy, že on sám 

nebyl osloven, aby se na „výzdobě“ Nuselského most podílel. 
36

 http://biggboss.cz/news/2151 
37

 http://biggboss.cz/news/2151 
38

 Pro doplnění ještě připojuji odkaz na Pastovu reakci na úrovni deníku Blesk, ve které upozorňuje na to, že 

Mosd - obhájce Nuselského mostu - sám sprejoval například na Negralliho viadukt z roku 1850. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4610481588016&set=a.1650828838547.2093805.1471770608&typ

e=1&permPage=1 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4610481588016&set=a.1650828838547.2093805.1471770608&type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4610481588016&set=a.1650828838547.2093805.1471770608&type=1&permPage=1
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Obr č. 34: O mnoho lepší „druhý pokus“ o výzdobu 

Mimopražští sprejeři zde od městské části dostali prostor, aby „zkrášlili“ nevzhledný 

podchod. Dovolím si tvrdit, že výsledek byl otřesný.
39

 Graffiti bylo technicky naprosto 

nezvládnuté a dovolím si tvrdit, že kdyby se sprejerům podařilo vše tak, jak by si přáli, i po 

tom by byl výsledek na úrovni dekorace domu hrůzy na Matějské pouti. Úprava podchodu 

byla spíše ostudou, na kterou se koukat nebylo zrovna dvakrát příjemné. 

Podobný názor sdílelo pravděpodobně více lidí, mezi nimiž byli i pražští sprejeři, a 

mezi nimi se nalezli i tací, kteří se rozhodli na onu vizuální změnu podchodu zareagovat. 

(Celá akce je mimo jiné zachycena na 

graffiti videu Kick the shit - Wild 

style.) Jak jsem již předeslal, vše 

proběhlo tak, jak je pro graffiti 

přirozené. Skupina asi deseti sprejerů 

naběhla do průchodu a během 

chvilinky ho „přezdobila“ hromadou 

tagů k původnímu podkladu tak 

necitlivě, jak to jen šlo. Nejde o to, že 

by byl podchod poté příjemnějším a 

krásnějším místem, bylo ale jasně 

dáno najevo, co považují za 

nekvalitní kýč a že ve výsledku to 

jsou ti opravdoví sprejeři, kdo určuje, jak bude vypadat ulice. 

Nedlouho na to došlo k další legální úpravě, tentokrát byli osloveni pro změnu jiní 

pražští výtvarníci a je třeba přiznat, že tentokrát měla městská část Praha 2 při výběru 

rozhodně šťastnější ruku.
40

 Poměrně příznačný je fakt, že se za posledních šest měsíců, co je 

podchod přemalován, neobjevil snad jediný tag. Vnímám to jako uznání kvality nové 

produkce. Zdá se, že nemusí záležet jen na tom, zda je to zakázka, nebo „partizánská akce“, 

ale možná je daleko důležitější, zda je výsledný produkt kvalitní, či nikoli. 

 

2.5.2 Prevence proti graffiti 

Nabídnutí ploch k posprejování či přímo placená zakázka pro sprejery má je velice 

často motivováno myšlenkou, že ono legální graffiti bude paradoxně sloužit jako ochrana 

proti graffiti nelegálnímu. Vyhází přitom asi z představy, že sprejeři se snaží město zkrášlit a 

obarvit a pokud bude určitá plocha dostatečně „krásná“, nemají již potřebu na ní stříkat. 

Takové názory můžeme často slyšet z úst iniciátorů těchto akcí, jako je například již 

citovaná radní hlavního města Prahy Aleksandra Udženija či zastupitelka Lucie Michková, 

která iniciovala pod čarou zmíněnou změnu vestibulu metra Budějovická na Praze 4. Ta se 

vyjádřila takto: „Věřím, že sprejeři budou ctít autorské dílo a nebudou dokončený obraz 

                                                 
39

 Otřesných výsledků městskou částí zadané graffiti zkrášlení je k vidění více. Jednou z nejtragičtějších 

produkcí je zcela jistě vestibul zastávky metra Budějovická, kde se o první místo v kýči uchází panorama 

Vyšehradu a jinými výjevy z Prahy, jako je třeba Karlův most nebo Orloj.  
40

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4738081494564.2190344.1370673258&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4738081494564.2190344.1370673258&type=3
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Obr č. 35 a 36: „Graffiti výzdoba“ na ZŠ Kuncova v Praze 13 

Obr č. 37: „Streetartová“ výzdoba vinohradské kavárny 

přemalovávat a poškozovat, protože jinak se uznání od obyvatel nikdy nedočkají. A naše 

snaha povýšit jejich umění vyjde vniveč.“
41

 Dovolím si tvrdit, že toto je opravdu naivní názor, 

který vychází z celkového nepochopení graffiti jako takového. 

Nicméně graffiti jako ochrana před graffiti se objevuje na mnoha místech s různou 

mírou úspěchu. Značnou roli může hrát i následující úvaha: Pokud nedokážeme vzniku 

graffiti zabránit a nejsme schopni proti němu úspěšně bojovat, pak budeme alespoň ti, kdo ho 

povolí. Pokud něco nedokážeme zničit, je třeba to zahrnou oficiálního do systému a 

nenápadným oklešťováním a postupným odpoutáváním od protisystémové podstaty graffiti 

prakticky vyprázdnit a zbavit jeho síly. Jde o vytvoření jakési kontrolované revolty – 

konformní nonkonformity. 

Cestou nabídnutí ploch pro graffiti šla například sídlištní základní škola Španielova. 

Většinu venkovních zdí školy nabídla sprejerům, kteří po předložení návrhu a následném 

schválení mohli sprejovat na přízemní plochy a na některých místech i v úrovni prvního patra. 

Na jednu stranu to lze vnímat 

jako vstřícné gesto ze strany 

školy, na stranu druhou jako 

nenápadné ochočování 

potenciálních nepřizpůsobivců.    

Proti graffiti se bojuje i 

jinými a ne tak rafinovanými 

metodami. Za posledních deset 

let například prošly velkou 

změnou veškeré povrchy uvnitř 

vlakových souprav pražského 

metra, jejichž materiál je daleko 

snadněji omyvatelný, ale i jeho struktura se změnila (toto je zase výsledek poměrně intenzivní 

nálepkovací reklamní strategie). Hladká plocha se proměnila v povrch plný drobných 

výstupků, které velmi znesnadňují na něj cokoli přilepit, a naopak odlepení maximálně 
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 http://praha.idnes.cz/graffiti-ve-stanici-metra-c-budejovicka-d9t-/praha-

zpravy.aspx?c=A121016_154944_praha-zpravy_ab 
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Obr č. 38: Pražská kamera 

Obr č. 39: Street art z Německa 

zjednodušuje. (Na místě je dodat, že o to více se dnes všechny nálepky lepí na místa, která 

zůstala hladká, tedy především skleněná okna.)  

 Povrch zhrubl například i na velkém množství lamp (tedy alespoň do výšky přibližně 

150 centimetrů), což opět znesnadňuje výlep reklamy, ale především v podstatě znemožňuje 

tagování fixou, jelikož při střetu hrotu fixy s ostrými hrudkami na povrchu lampy dochází 

k opravdu destrukčnímu opotřebení. Hrotu fixy samozřejmě.  

Stejným způsobem mají vliv na podobu ulic například všelijací bezdomovci a jiné 

bytosti žijící více na ulicích, než v obchodech, práci a svých domovech. Na lavičkách vznikají 

nepříjemné kovové přehrazení znemožňující jejich využití jiným způsobem, než k sezení ve 

stejnoměrných rozestupech. Před výlohami se objevují ozubené kovové pásy nebo přímo 

špičaté bodáky. Tam se přeci nesedí! Tam sedět není povoleno! 

2.5.1 Kamerový systém, svoboda, bezpečí a soukromí 

I přesto, že se Česká republika řadí mezi jednu 

z nejsvobodnějších zemí „civilizovaného“ světa, i zde se více či 

méně projevují současné světové tendence v oblasti kontroly lidí. 

Mám na mysli především neustálé rozšiřování a zkvalitňování 

různých monitorovacích systémů. Ať jde již o instalace dalších a 

dalších kamer, které sledují 24 hodin denně veřejný prostora čím 

dál častěji i soukromý prostor, nebo snaha vytvářet stále 

komplexnější databáze informací. 

 Graffiti a jiná 

drobná kriminalita je velice často využíváno, jako 

zdůvodnění potřebnosti nainstalování již 

zmiňovaných kamer či zpřísnění zákazů a rozšíření 

pravomocí represivních orgánů. Často je zavádění 

takovýchto změn doprovázeno tvrzením, že slušného 

člověka se tyto změny vůbec nedotknou, jen to zvýší 

jeho bezpečnost. Proti tomuto v podstatě nelze nic 

namítat. Slušný člověk přece nedělá nic zakázaného a 

protizákonného, tak proč by byl proti zvýšení svého 

bezpečí. Jenže takto se na problém díváme dnes. Jak 

se na to ale budeme dívat ve chvíli, kdy se změní 

pohled na to, kdo je slušný, a kdo ne? Jaký bude náš 

názor na propracovaný všudypřítomný sledovací 

systém ve chvíli, kdy bude využívat ke sledování a následnému postihu z jakéhokoli důvodu 

nepohodlných osob?   

 Je to samozřejmě jen úvaha směřující do budoucnosti, ale rozhodně není na škodu 

zamyslet se nad tím, jestli si nenecháváme ukrajovat ze svých svobod pod záminkou 

posilování všeobecného bezpečí. 
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Obr č. 40: Úspěšný lovec kamer 

 Graffiti je fenomén, který mnohdy prezentován jako jedno z těch nebezpečí, proti 

kterým se musíme bránit, zároveň je ale také tím, co neustále jitří právě otázku osobní 

svobody, bezpečí, soukromí a soukromého a veřejného majetku. Není to sice primární funkcí 

graffiti, ale spíše jeho vedlejším důsledkem, který ale vnímám jako jeden z nejzásadnějších 

vkladů, který graffiti do našeho světa přináší.  

Kamerový systém a celý princip monitorování, získávání a uchovávání informací je 

téma, na které streetartová či graffiti tvorba velice často naráží. Ať už v obrazném slova 

smyslu, tak i doslova, někdy až nebezpečně fyzicky. 

 Jeden z nejradikálnějších způsobů vyjádření 

názoru na všudypřítomnost kamerového systému 

představuje „hra Camover“
42

, která byla započata 

v Německu na začátku roku 2013. Došlo 

k nekompromisnímu ničení kamer ve veřejném 

prostoru. Metody byly různé: strhávání kamer pomocí 

lan a háků, zastříkávání spreji a zatírání latexem či 

prosté rozmlácení snímače. Svou radikalitou se v očích 

naprosté většiny veřejnosti zařadili mezi „debilní 

vandaly“.  

Vandalismus je ovšem samoúčelné ničení. 

Ničení pro ničení bez jiného smyslu a cíle. Tato akce 

měla cíl jasný, což deklarují i na svém blogu, kde 

vyzývají i ostatní k zapojení se do hry. Jde o protest 

proti stále sílícímu systému dozoru a kontroly. Kromě 

základního ideového prohlášení a rad, jakými způsoby 

lze zlikvidovat bezpečnostní kameru, nalezneme na webu i fotodokumentace jak 

samotných akcí, tak ukořistěných trofejí – tedy kamer.
43

 

Vraťme se ještě na chvíli k otázce, co je zesilování kontroly tak špatného. Pokusím se 

odpovědět příkladem. Nedávno jsem viděl v televizi reportáž, kde si pražští strážníci náramně 

pochvalovali akci, kdy zvýšený počet policistů sledoval na Karlově náměstí, jestli někdo 

neodhodí cigaretu na zem, poté že je možné ho pokutovat. Pochvalovali si, jak se počet 

odhozených nedopalků během akce snížil. Lidé teď prý odhazují méně nedopalků proto, že za 

to mohou být pokutováni. 

 Je sice báječné, že lidé budou méně odhazovat vajgly na zem, ale zásadní zůstává 

motivace, proč… Pokud je tou motivací strach z trestu, není to v pořádku. Rozhodnutí o tom, 

zda něco udělám, či ne, musí pramenit z mého vlastního přesvědčení o správnosti věci. Vajgly 

neohazuji na zem, ale do koše, ne protože bych se bál potrestání, ale proto, že jsem 

přesvědčen, že obtížně rozložitelné materiály nepatří na trávník, ale do koše. 

 Pokud se budou lidé chovat jen tak, jak jim někdo přikáže či dovolí, a ze strachu 

z potrestání se neodváží projevovat svobodně, protože budou permanentně sledováni 
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 Sestřih naleznete na:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9GCsd2TJKjQ#! 
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 http://camover.noblogs.org/ 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9GCsd2TJKjQ
http://camover.noblogs.org/
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Obr č. 41: Kluci v akci – pražské Karlovo náměstí 

centrálním monitorovacím systémem, který spolehlivě zajistí důkazy o „nepřizpůsobivém“
44

 

chování, je to špatně. Vlastní vzorec chování musí vzejít na základě osobního svobodného 

rozhodnutí, k čemuž kamerové systémy rozhodně nepřispívají. 

2.5.1 Ten vlak je úplně zničenej! 

Název kapitoly odkazuje k výroku jednoho zaměstnance pražských drah, který tak 

zareagoval, když viděl poctivě potagovaný interiér vagonu jednoho z nových vlaků. 

Nevěřícně kroutil hlavou a prohlásil, že vlak je „úplně zničenej“, že takhle prostě nemůže 

vyjet a že se všechno bude muset vyčistit a opravit a vše bude stát hromadu peněz.  

V reportáži nazvané 

„Muži v maskách“ se zase 

jedna paní rozčiluje u stěny 

jednoho z jihlavských 

domů, na kterém se objevilo 

několik tagů: „ Jak vidíte, 

že máme tři odstíny barvy, 

tak tahleta zima nás 

poznamenala v tom, že se 

nám vyřádil někdo ve všech 

třech odstínech,  tahleta 

zima nás přijde draho, 

protože co barva, to tak dva 

tisíce, aby nám ji namíchali, 

protože nikdo nám ji nenamíchá půl litru, že jo...“
 45

 

Ve večerní porci televizních reklam jsem se ten den ještě dozvěděl, že oblečení 

vybledlé je v podstatě nepoužitelné, že normální vzduch obsahuje příliš pachů a je třeba ho 

vyčistit a navonět, že všechny bakterie a mikroby, které žijí všude kolem nás, je nejlépe 

postříkat nějakým smrtijedem a že by všechno mělo být nejlépe čisté, voňavé a sterilní.  

Kolben, paní z Jihlavy a televizní reklamy mě dovedli k úvaze, zdali tím, že popíšeme 

prázdnou plochu jinou barvou, ji opravu zničíme. Jestli je to opravdu tak strašné, že se musí 

uvádět do původního stavu. A jestli to nesouvisí i se současnými mediálními trendy, tedy 

budování strachu z věcí „nečistých“, starých, poškozených a posprejovaných a podporování 

postojů, které vedou častějšímu nakupování věcí a jejich rychlého vyhazování.
46

   

Myslím, že odpověď na otázku, zda je něco zničeno, nebo ne, se dozvíme po zvážení 

toho, jestli došlo ke ztrátě funkce. O ztrátě funkce můžeme mluvit například, jsou-li 

přesprejovány nejrůznější informační cedule či značky. Pokud se na dopravní značce, která 

udává nejvyšší povolenou rychlost či zakazuje odbočení na nějakou stranu, objeví například 

barevný obličej, který překrývá původní sdělení, pak jde jednoznačně o ztrátu funkce a já se 
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 Což může v budoucnu znamenat nejrůznější věci. Například to, že si někdo bude na zahradě pěstovat vlastní 

jídlo, nebo nebude dostatečně utrácet své peníze u „doporučených“ prodejců… 
45

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/213562222000005-polosero-muzi-v-maskach/ 
46

 Na tuto myšlenku navazuji v kapitole 2.5.1 Přijmout svět takový, jaký je. 
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Obr č. 42: Je tato značka nesrozumitelná? Hamburg 

společně s většinou lidí zlobím také, jelikož si myslím, že původní informace, kterou daná 

značka nesla, je podstatná a pro lidi obecně přínosná. Přetřením či přestříkáním sice může 

vzniknout něco zajímavého, ale zcela jistě zmizí něco podstatného.  

Zde se opět dostáváme k tomu, že ve výsledku vždy záleží na tom, jak danou situaci 

vyhodnotí konkrétní sprejer, o čem soudí, že je vhodné, či není - pokud v onu chvíli vůbec 

něco posuzuje. 

Trochu jiným – streetartovým - zásahem do informačních ploch je předělávání 

původního sdělení značení hravým a nedestruktivním způsobem. Do značek se přidává jen 

něco málo, dotváří se, či se drobně zakrývá, aby mohla vzniknout nová hříčka, vtip, ale přesto 

je ze značky nadále možné dešifrovat její původní informaci. Je-li zastřen význam, 

komplikuje-li se jeho pochopení, asi 

můžeme mluvit o poničení.  

Dojde-li ale k pokreslení zadní 

prázdné strany značky a na radnici se 

rozhodne, že je nutné vyčlenit nemalou 

částku na „opravu poškozeného 

dopravního značení“, myslím, že o 

nějakém navrácení funkce nemůže být 

řeč. Motivací může být vytvoření 

„nových pracovních příležitostí“ nebo 

soustavný a taktický boj proti 

sprejerům, kdy je snaha všechny tagy 

okamžitě odstraňovat, aby jim bylo 

jasné, že sprejeři nejsou těmi, kdo určuje podobu tohoto majetku.  

Tato strategie by mohla fungovat při systematickém přetírání nákladnějších pieců – to 

dokáže odradit stejně, jako když umisťujete do ulice objekty, se kterými se dáte práci, a někdo 

je běhen druhého dne vždy ukradne. Ovšem opakované přetírání tagů může vnímat writer 

spíše jako výzvu, pozvání ke hře, vyhlášení války… Přeci jenom je daleko snazší vykouzlit 

během několika vteřin tag přes půlku stěny, než ho pak jít přetřít tak, aby stěna vypadala, jako 

před tím. 

Pokud jde o cílenou strategii, jak bojovat s graffiti, pak je to v pořádku. Horší je, když 

lidé ani nepřemýšlí nad tím, proč něco přetírají, jestli to opravdu něčemu vadí a třeba 

zbytečně plýtvají vlastními silami. 

2.5.2 Anti-graffiti ošetření 

V současnosti existuje celá řada soukromníků a firem, které mají z graffiti velkou 

radost, především proto, že jim dává práci. Na internetu najdeme desítky firem, jejichž 

pracovní náplní je graffiti odstraňovat a plochy graffiti „nezničené“ ošetřovat takzvaným anti-

graffiti nátěrem či postřikem. Ten obvykle funguje tak, že se nanese na nasákavé plochy a po 

zaschnutí tam vytvoří kompaktní vrstvu, která zabrání proniknutí dalších vrstev barev do 

hmoty fasády či jiného povrchu. Tagy nastříkané na takovýto povrch jdou obvykle snadněji 

omýt. 
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Pro tyto firmy je graffiti nepřítelem, se kterým dennodenně bojují, a paradoxně 

zároveň i největším požehnáním, které jim dává práci. Pokud se některé firmy umně napojí na 

vedení města, může z toho mnohdy vzejít velmi plodná spolupráce.   

2.5.3 Kouzlo nechtěného 

Odstraňování graffiti ale nemají na starosti pouze specializované firmy, ale často se 

toho chopí aktivní majitelé či správci daného objektu. Kombinace neprofesionality a 

aktivního přístupu mnohdy dává vzniknout novým barevným plochám a obrazcům. 

Nechtěné tagy jsou překryty novými barevnými útvary (jen velmi zřídka se podaří 

chytnout stejnou barvu, jako měl původní podklad), které někdy kouzlem nechtěného 

nabývají nových estetických hodnot. Pokud je daný „zamazávač“ dostatečně aktivní - a 

writeři také - a zároveň dost šetrný na to, aby vždy přetíral celou zeď, mohou někdy vznikat i 

barevné mozaiky a pokud někdo chce, lze je vnímat jako nová výtvarná díla, která hezky 

zpestřují náš průchod městem. 

Někdy dochází k až grotesknímu „přetření“, kdy rozhořčený majitel přetře nápis či 

obrázek tak, že ho v podstatě jen obtáhne jinou barvou, která se sice více podobá původnímu 

podkladu, ale bohužel se pouze podobá.  

Nádherné barevné kompozice si můžeme vychutnat také, když odhlédneme od tagů či 

pieců jako takových a zaměříme se pouze na námi zvolené detaily, barevné plochy a přechody 

ve spolupráci se strukturou povrchu. Krásným příkladem mohou být například série vstupních 

vrat v Ječné ulici.  

Zajímavý estetický moment může poskytnout zeď, ze které opadává nová omítka a 

odkrývá staré a dávno již zapomenuté graffiti. Člověk se zájmem může zažívat pocity, jako 

když archeolog odkrývá historii. Staré barevné plochy vyvstávající zpod opadávající omítky 

vlastně působí, jako by tohle byla ta správná a původní podoba dané zdi.  

Podobně zajímavé pohledy se někdy naskytnou při částečných demolicích, nebo 

odstranění mnohaletých reklamních ploch, zpod kterých vykouknou tagy a piecy dávno 

zapomenuté.  

(O znovuobjevování starých pieců ví svoje i jeden z writerů, se kterým jsem v rámci 

výzkumu provedl rozhovor. Ten - aby se vyhnul problémům s policií - přetřel jeden svůj piece 

- přetřenou plochu nafotil a dodal majiteli poškozené stěny - pražskému dopravnímu podniku. 

Stěna byla po dlouhé době opět šedá, vše bylo tedy v pořádku, škoda nevznikla - naopak byla 

jednolitě šedivá - mnohem čistší než po mnoho předešlých let. Pointa přichází ve chvíli, kdy 

během týdne několik dní propršelo, levná interiérová šedivá barva opršela a na povrch 

vystoupil opět onen piece.) 

2.5.4 Odstraňování „nazi graffiti“ 

Když jsem se ve svém okolí ptal, jak si představují „normálního sprejera“, naprostá 

většina odpovědí popisovala mladého kluka/muže mezi 15 a 25 lety. Málokoho napadne, že 

by se chopila spreje paní v důchodovém věku a v souznění s graffiti vnímáním veřejného 

prostoru šla do ulice utvářet podobu města, ve kterém žije. Šla vyjádřit svůj názor. V tomto 

případě vyjádřila nesouhlas. Nesouhlas s (neo)nacistickou symbolikou v berlínských ulicích. 
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Obr č. 43: Vitální důchodkyně právě seškrabuje 

neonacistickou propagandu. 

Obr č. 44: Graffiti produkce, která krásně doplňuje atmosféru místa v pražských Vršovicích 

Pochopila, že nečinnost nic nevyřeší, že když se jí něco nelíbí, je třeba dělat něco pro to, aby 

se situace změnila. 

 S igelitovou taškou s několika 

spreji prochází ulicemi a jezdí vlaky, a 

když spatří nějaké nacistické či 

rasistické symboly či hesla, 

nekompromisně je překryje dávkou 

barvy. 
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 Na rozdíl od writerů svou 

identitu neskrývá v anonymitě a neběhá 

po městě v noci, na druhou stranu 

sprejuje barvu na cizí majetek a na rozdíl od firmy zjednané na odstranění graffiti, paradoxně 

riskuje pokutu za poškozování cizího majetku. 

 Zde je na místě připomenout fakt, že writeři v podstatě nejsou postihováni za ničení 

cizího majetku, ale za sprejování jako takové - uvážíme-li, že velmi často sprejují na zeď již 

na několikátou vrstvu barvy - tedy na zeď, která byla hned několikrát poničená. V tuto chvíli 

mě napadá: Je s každou další nastříkanou vrstvou zeď zničenější a zničenější?   

2.5.1 Přijmout svět, jaký je 

Nikdo neběhá po lese a nesnaží se z kůry stromů sedřít lišejníky a z kamenů mechy. 

Možná bychom mohli i město vnímat jako takový les se svými mechy a lišejníky. Přijmou, že 

je přirozené, že domy obrůstají graffiti. Na některých místech jsou pro graffiti lepší 

podmínky, jinde trochu horší a jinde se graffiti prostě neudrží, nepřežívá. 

Co když graffiti patří k městu stejně jako domy, silnice a dopravní značení a pouliční 

osvětlení, ale stejně tak i třeba určitá míra anonymity, bezdomovectví či zakázaných způsobů 

vydělávání peněz.  

Stejně jako dokáže být krásná hospoda právě díky kouřem zežloutlým závěsům, 

omšelým štamgastům a jejich opileckému tlachání, i město samo třeba získává svou osobitou 
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 Videoreportáž naleznete například na Youtube.com pod názvem  Rentnerin gegen Neonazis: 66-Jährige 

entfernt rechte Graffiti - http://www.youtube.com/watch?v=eYevC6fCeHA 
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Obr č. 45: Pro někoho vtip, pro jiného pohroma 

Obr č. 46: Nákup? 

poezii právě díky popsaným výtahům a podchodům, posprejovaným stěnám na sídlištích či 

jménům vyškrábaných na sklech tramvají. 

Zkusme se oprostit od představy, že dům by měl vypadat tak, jako když byl právě 

postaven, čistý, jednotný, prostředím neovlivněný, okolními podmínkami netknutý. Co 

kdybychom přijali proměnlivost světa a stejně tak i proměnlivost stavu věcí, v tomto případě 

budov. Myslím si, že nelze neustále popírat působení a vzájemné ovlivňování se všeho kolem. 

Pokud přijmeme, že každým dnem se věci mění, že je to přirozené a přestaneme lpět na 

neměnném stavu věcí, ohromně se nám uleví a zároveň nám to poskytne prožívat radost 

z každodenní proměny. 

Před lety jsem slyšel jeden vtip: 

Venuše povídá Zemi: „Co že jsi tak napruzená?“ 

 Země: „Ale, ani se neptej... chytla jsem lidi.“ 

 Venuše: „Z toho si nic nedělej, to přejde...“ 

I přestože se tento vtip vztahuje především k relativitě času a jeho vnímání a prožívání, 

poskytuje zároveň náhled na lidstvo nikoli jako na pány Země, potažmo světa. Pohlíží na 

lidstvo jako na nějakou nepříjemnou, ale pouze přechodnou kožní chorobu. Sesazuje lidstvo 

z vrcholu potravinové pyramidy kamsi mezi mechy, plísně a lišejníky. 

2.5.2 Vnímání životního prostoru - Město jako hřiště 

Odstup od věcí, které 

nejsou tak důležité, nás může 

přiblížit k tomu, abychom je 

vnímali jen jako součást hry. 

Město jako prostor na 

hraní, hřiště. Místo, které čeká na 

to, až v něm začneme realizovat 

svoje nápady. V podstatě nás 

vším vybízí k aktivitě. S tímto by rozhodně souhlasil český a jediný pravý explosionalista 

Vladimír Boudník, který právě ke spontánní tvořivé aktivitě vyzýval a všem šel příkladem. 

Skvrny na zdech, popraskané omítky a v podstatě 

cokoli, co v něm vyvolávalo nějaké asociace, 

dotvářel, bral jako rozpracované plátno. Toužil po 

splynutí života a umění.  

Myslím, že tento přístup – vnímat město jako 

prostor k vlastnímu vyjádření bez ohledu na to, komu 

vlastně daná zeď patří – se určitým způsobem znovu 

zhmotňuje v tvorbě současných streetartistů a 

writerů. Je to spontánní hra. Myslím, že hra je pro 

domácí scénu jedním ze základních principů. U nás 

se proti ničemu moc nebojuje, lidé se spíše jen chtějí 

bavit. A každý to dělá po svém. 
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Obr č. 47: Boris z berlínské crew 1UP vyhrál nad Teckem.  

„Proč to tak počmárali? Proč to zase zničili? Proti komu tím bojují?“ Možná právě že 

proti ničemu. Je to jen zábava (i když pro někoho nepochopitelná, či přímo debilní). Proč 

udělal za svým podpisem desetimetrovou vlnovku, kterou zničil celou fasádu? Možná že jen 

tak. Ne vždy jednání writerů vychází z rozumové úvahy o příčinách a následcích. Ne vždy má 

smysl přikládat takovému chování nějaké sofistikované cíle a motivy. Někdy je to jen zábava. 

A pro někoho může zábava znamenat i to, že bude dělat bordel, občas něco zničí a 

věci bude dělat spontánně bez řešení dopadu svého jednání. Jako malé dítě. 
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3 SONDA 

3.1 Sonda do světa výtvarné výchovy 

V následujících kapitolách se budu věnovat graffiti a jeho roli ve výtvarné výchově na 

druhých stupních základních škola a středních školách. Informace jsem čerpal od vyučujících 

na daných školách, writerů samotných i z vlastní zkušenosti jak studentské i tak učitelské. 

3.1.1 Výběr metod sběru dat 

 Pro prvotní orientaci jsem zvolil formu online dotazníků. Dotazníky umožňují oslovit 

poměrně velké množství respondentů bez nutnosti osobního kontaktu. Pomohou vytvořit 

základní přehled v problematice. Ze získaných dat je také možno vytipovat si konkrétní 

vyučující výtvarné či estetické výchovy, kteří mají zajímavé názory na využití graffiti ve 

výtvarné výchově, popřípadě přínosné zkušenosti. 

 Pro konkretizaci některých informací a celkově možnosti rozvinout zajímavá témata 

využiji u dvou vybraných vyučujících metodu rozhovoru. 

3.1.2 Výběr respondentů 

 Výzkum jsem se rozhodl provádět na teritoriálně vymezeném vzorku, tedy mezi 

vyučujícími výtvarné/estetické výchovy, kteří působí na škole na území Prahy. Prahu jsem 

zvolil jednak z důvodu, že graffiti vnímám jako lokální fenomén, kterému je vlastní prostředí 

velkého města, a také proto, že Praha je mým domovem a situaci spojenou s graffiti sleduji 

většinu svého života. 

 Dalším kritériem pro výběr respondentů byl typ a stupeň školy, na kterých vyučující 

působí. Volba, která padla na druhý stupeň základní školy, čtyřletá, šestiletá a osmiletá 

gymnázia, vycházela z věkového rozmezí žáků a studentů. Jak vychází z provedených anket, 

rozhovorů a průzkumů v některých diplomových pracích i jiných internetových článcích, 

zájem mladých o graffiti - a případné aktivní zapojení se do tvorby graffiti - se obvykle 

objevuje ke konci základní školy a na začátku školy střední.  

3.1.3 Způsob vyhodnocování dat 

 Data získaná z dotazníků, nebudu vyhodnocovat podle procentuálního zastoupení 

jednotlivých názorů, ani nijak přesně sčítat a rozřazovat nejčastější myšlenky do skupin. 

Pokusím se spíše přiblížit co možná největší pestrost názorů, dát důraz na jednotlivé 

odlišnosti. Důležitá pro mě nebudou pouze data, která se dají dobře zobecnit, ale stejný 

prostor věnuji i zjištěním, která by se dala označit jako ojedinělá či nestandardní. Stejně jako 

samo graffiti je menšinovou až okrajovou záležitostí, tak i menšinový a okrajový názor mě 

bude zajímat o to více.  

Oba uskutečněné rozhovory s vyučujícími uvádím v zestručněné, ale souvislé podobě, 

bez dalšího komentáře. Nad diskutovanými otázkami ať se zamyslí každý sám. 
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3.1.4 Dokreslení situace 

Pro přiblížení se k celistvějšímu obrazu situace dále připojím souhrn postřehů a 

vlastních zkušeností, které jsem nasbíral během praxe na základní škole v hodinách 

výtvarné výchovy a na základní umělecké škole v rámci výtvarných kroužků. Tyto postřehy 

uvádím na samém konci tohoto oddílu. 

 

3.1.5 Dotazníky a jejich návratnost 

V úvodu elektronických dotazníků jsem zjišťoval jen několik základních 

identifikačních údajů, abych mohl případně vysledovat u jednotlivých skupin podobnosti 

v jejich odpovědích. Šlo o rozlišení, zda jde o ženu, nebo muže, jaký je jejich věk, jak 

dlouhou mají praxi jako vyučující výtvarné výchovy a na jakém typu školy učí. 

V druhém oddílu dotazníků bylo cílem zjistit základní postoje vyučujících k tématu a 

jejich konkrétní zkušenosti z výuky. Tyto převážně otevřené otázky jsem formuloval 

následovně: 

Jak Vy osobně rozumíte pojmu graffiti? 

Zařadili jste někdy téma graffiti do výuky výtvarné výchovy? 

Jakým způsobem a s jakým cílem? 

Jaká byla odezva ze strany žáků? 

 Jak takovou hodinu hodnotíte? 

Uvažujete o tom, že v budoucnu zařadíte téma graffiti do výuky výtvarné výchovy? 

Proč? 

Jaká vidíte úskalí a rizika zařazení tématu graffiti do výuky výtvarné výchovy? 

Jaké vidíte klady v zařazení tématu graffiti do výuky výtvarné výchovy? 

 

Dotazníky byly rozeslány učitelům výtvarné výchovy většiny výše již zmiňovaných 

pražských škol. Vyplněných se jich vrátilo zpět ke čtyřiceti. Není to číslo nijak závratné, 

přesto pro vytvoření základního obrázku o situaci dostačující. Na následujících odstavcích 

nastíním základní charakteristiku respondentů a následně z každé otázky to typické i 

zajímavé. 

 Učitelé jsou přibližně ve stejném množství zastoupeni na gymnáziích i základních 

školách. Mužů bylo mezi odpovídajícími šest, zbytek byly přirozeně ženy. Věkové zastoupení 

bylo víceméně rovnoměrně rozvrstveno od 26 do 63 let, přičemž o trochu výraznější 

zastoupení se objevuje kolem pětatřiceti let. Praxe odpovídá věku, a tak se od praxe 

několikaměsíční setkáme i s více jak třicetiletou. 

 

Jak Vy osobně rozumíte pojmu graffiti? 

 V této záměrně velmi otevřeně formulované otázce se objevilo široké spektrum 

odpovědí, ve kterých je možné sledovat, co kdo vnímá jako zásadní. Od šalamounské 

odpovědi „Pojmu rozumím tak asi jako většina lidí.“ a jednu jedinou negativní „Nezajímá mě 

to.“, se přes stručné nebo nejisté odpovědi typu „Obrázky sprejem? Na zdech?“ a „Umělecký 
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směr.“ dostáváme k různým vztahováním se k pojmu street art „Je to jedna z forem 

streetartu.“ či přímo „Je to street art.“ a složitějším popisům různých aspektů graffiti.  

Někteří zdůrazňovali formu, tedy využívání spreje a umístění – veřejný prostor, další 

připomínali, že „jde o formu sebevyjádření“, „umělecký výraz jedince a jeho potřebu se 

vyjadřovat, něco sdělovat“. Vícekrát zazněla myšlenka, že pro graffiti je velice důležité písmo 

a práce s ním, jeho stylizace. Jednou i zaznělo, že to jsou především „znaky, které jsou 

srozumitelné pouze určitému publiku“. Přibližně v pětině odpovědí se objevilo buď přímo či 

jen zmínkou připomenutí toho, že „jsou graffiti kvalitní i nekvalitní“, že je ale „bohužel 

většina graffiti reprezentována nevzhlednými tagy“, „může to být umění, ale také 

vandalismus“ a na závěr „Jsou i pěkná graffiti, ale většina je nevkusná, nebo nevhodně 

umístěná.“ Třikrát jsem se setkal s názorem, že to jsou „pouliční malby sprejem velkého 

formátu“ a občas je nějaký popis doplněn informací, že „je to formou zviditelnění se“, 

„projevem vzdoru, výrazu neúcty k autoritám“ či „specifický projev chování mládeže moderní 

doby“. 

 Tato výrazná nejednotnost názorů, místy přílišná obecnost a občas odpovědi, které 

signalizovaly, že pisatel má o graffiti velmi zkreslenou představu, signalizuje, že je graffiti 

fenomén, který vidí každý svou vlastní optikou a sám si vytváří náplň tohoto pojmu. Myslím 

si, že si mnoho odpovídajících graffiti svým způsobem trochu idealizuje, snaží se z něj brát to 

přínosné, zatímco jeho „negativní stránku“ mají tendenci označovat jako to druhé graffiti, to 

nepovedené, nevkusné. Na druhou stranu je jistě dobré zjištění, že se nesešlo čtyřicet 

odpovědí typu „Je to vandalismus a nesmyslné čmáranice!“, ale že si většina učitelů 

uvědomuje možné souvislosti. 

 

Zařadili jste někdy téma graffiti do výuky výtvarné výchovy? 

Na rozdíl od předešlé otázky, kde se odpovědi výrazně různily, zde panovala až na 

jednu jedinou výjimku shoda. Na otázku o zařazení tématu graffiti do výuky odpověděli 

kladně – kromě jednoho – všichni. Jedním faktorem je, že řada z dotazovaných 

pravděpodobně za graffiti považuje něco jiného, než graffiti je, a druhým faktorem – troufám 

si soudit – je, že na tento dotazník odpovídali takřka pouze učitelé, kteří mají s tématem dobré 

zkušenosti a na tématu samotném spatřují něco využitelného. Zatímco ti, kteří mají opačný 

pohled na věc, nepřistoupila ani k vyplňování dotazníků. 

 

Jakým způsobem a s jakým cílem? 

Hodně vyučujících zde uvádí, že vytvářeli nejprve návrhy, poté šablony, přes které na 

závěr výjevy nastříkali sprejem, či jiným způsobem. Cílovou plochou byl nejčastěji 

připravený karton, v několika případech přímo vytipovaná zeď ve škole nebo „zašlé dveře, 

které potřebovali zrenovovat“. Častá byla také odpověď, že graffiti využívají při probírání 

stylizace písma, a podoby znaku. Jindy je uvedena spojitost například s pop artem, pravěkými 

jeskynními malbami či středověkými iluminacemi. Často byl způsob zařazení do výuky, 

popřípadě jednou z fází hodiny, spíše teoretický – reprezentovaný diskuzí o tématu. V té 

učitele sledují především otázku vhodnosti a nevhodnosti umístění, vztah mezi uměním a 

vandalismem, otázky svobody a zákona. Několikrát bylo i přímo vyřčeno, že učitel má 
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potřebu připomenout, že „ne každé graffiti je opravdu vhodné“ a že na „některé místa se 

graffiti nehodí“. 

Pro jednoho vyučujícího byla motivací jen prostá potřeba „vyzkoušet zase něco 

jiného“. Jiní v tomto tématu viděli spíše výtvarně praktické výzvy jako „pokus o pojednání 

velké plochy vlastním stylem.“ či o trochu ambicióznější „zachycení vlastní identity grafickou 

formou“ 

Jak jsem již uvedl, ti, co tvořili prakticky, využívali jako podklad většinou nějakou 

imitaci, jako jsou lepenková krabice či karton, jindy nějaká poškozená či ošklivá část školního 

majetku jako třeba staré dveře či oprýskaná špinavá školní zeď. Z některých odpovědí nešlo 

zjistit, kde, popřípadě zda vůbec došlo k realizaci. Někteří řešili situaci pomocí fotomontáží. 

Do reálného prostoru, který není součástí školního pozemku, se podle odpovědí vydala jen 

jediná paní učitelka ze čtyřletého gymnázia. Zamířila na nejprestižnější legální plochu v Praze 

– na Těšnov u stanice metra Florenc.
48

 

Dalo by se říci, že naprostá většina těch, kteří přistoupili k praktické výrobě šablon a 

návrhů se snažila nějakým způsobem imitovat prostředí ulice nebo zvolené místo či objekt 

v podstatě zkrášlit, dotvořit, ozvláštnit. 

 

Jaká byla odezva ze strany žáků? 

Zde se odpovědi víceméně shodují a prakticky se liší jen v míře rozsáhlosti. Od 

úsečných odpovědí typu „Úžasná.“, „Kladná.“ nebo „Byli nadšeni.“ se občas připojuje dílčí 

informace, že „se vždy najdou takoví, co nemají kladný vztah k výtvarné výchově“ nebo 

„Většině se to líbilo.“ a asi pětkrát vyučující zmiňují, že „Hodina se líbila hlavně klukům.“, a 

někteří přikládají i vlastní vysvětlení „Měli pocit, že dělají něco zakázaného.“ nebo 

„Prostorové písmo se jim líbí, takže si ho rádi vyzkouší povoleně.“. 

Na základě předcházejících i následujících rozhovorů s vyučujícími jsem nabyl dojmu, 

že učitel přeci jenom vnímá třídu jako celek a registruje tedy především jakýsi průměr, 

nejpočetnější naladění, nejčastější reakci, a jednoho nebo dva, kteří se do práce o hodině 

zrovna dvakrát nehrnou, ani neregistrují, takže na otázku, jak vnímá takovou hodinu školák, 

který je v ulicích města opravdovým writerem, asi nedozvíme. Tyto odpovědi jsou výrazně 

zprůměrované a pro úplnější dotvoření obrázku o tom, jak je to se sprejerem na takovéto 

hodině doporučuji pročíst si níže uvedené rozhovory jak s vyučujícími, tak se samotnými 

writery.  

 

 Jak takovou hodinu hodnotíte? 

Uvažujete o tom, že v budoucnu zařadíte téma graffiti do výuky? Proč? 

Stejně jako žáci a studenti přijali hodinu kladně, i učitelé z toho mají podobný pocit. 

Všichni uvažují o opětovném zařazení tématu, dokonce i paní učitelka, která ho zatím ještě 

nevyužila a o graffiti napsala, že jí nezajímá. 
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 Blíže o jejím počínání v rozhovoru v kapitole 3.2.1 Marie B. – Se studenty na těšnovskou zónu 
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Ve třech případech se objevují připomínky, že „ač je to téma zajímavé, není stěžejní“, 

nebo že „ne v každé třídě to tak dobře funguje“. Jako přínos vnímají především fakt, že to 

žáky bavilo a že byli aktivní.  

Jako důležitý vnímám fakt, že není nikdo z dotazovaných, kdo by během své praxe 

získal jakoukoli natolik negativní zkušenost, že by ho odradila od dalšího zařazení tématu, 

nebo alespoň že by se o ní zmínil ve své odpovědi. To připisuji především tomu, že – jak se 

zdá – učitelé přistupují k tématu graffiti tak, aby se do žádných konfliktů například se 

zákonem nedostávali.  

Důvody, proč budou v takovýchto hodinách pokračovat, shrnují především 

v odpovědích  na dvě následující otázky.  

 

Jaká vidíte úskalí a rizika zařazení tématu graffiti do výuky výtvarné výchovy? 

Zde jsem se setkal s poměrně pestrou škálou možných úskalí. Někteří odpovídali 

velice jasně, že „žádná“ úskalí nevidí, popřípadě o nich nevědí. Dalším typem odpovědi bylo 

připomenutí spíše materiálních nároků, tedy: „Chybí nám barvy a volné zdi.“ nebo „Smrdí 

to.“ a jedna velmi zdařilá odpověď výtvarníka: „Budeme špinaví.“. Pár vyučujících uvedlo, 

že vidí problém ve větším počtu žáků, popřípadě, že se dá téma dělat jen s žáky ukázněnými. 

Několikrát zazněla obava z toho, jak si žáci hodinu vyloží, co si z ní vezmou. „Může dojít ke 

špatnému pochopení tohoto uměleckého vyjádření, které se lehce zvrhne ve vandalismus a 

(…) čmárání na všechno kolem sebe“ a „Aby si to žáci nevyložili tak, že je v pořádku 

sprejovat cokoli a kdekoli.“. Problematičnost ilegality byla také zmiňována. „Není kam dílo 

prezentovat. Vtip je umístit jej na veřejné místo. Škola je ale svázána pravidly, a takto bychom 

je porušovali.“ Jednou zazněla obava z reakce rodičů a vedení školy. Další obavou z reakce 

okolí byla obava z toho, jak to přijmou místní writeři na legální ploše.  Padl i názor, že „téma 

pro studenty již není tak atraktivní jako například před deseti lety“. Jako oprávněnou obavu 

vnímám i nebezpečí toho, že „by to mohlo sklouznout do kýče“. 

Zajímavé a řekl bych i poměrně příznačné je, že ani v jedné odpovědi jsem se nesetkal 

s obavou, jak toto téma budou vnímat opravdoví writeři, kteří jsou součástí třídy. 

 

Jaké vidíte klady v zařazení tématu graffiti do výuky výtvarné výchovy? 

Na tuto otázku nikdo z dotazovaných neodpověděl „žádné“ či „nevím“, naopak měli 

učitelé poměrně jasno, co na graffiti (a vlastně spíše street art) může pozitivního přinést. Za 

velmi přínosné považují především vzniklou diskuzi, ve které se střetávají různé názory, a 

žáci by si tak měli vytvořit svůj postoj k tématu nebo „dojít k porozumění, co za graffiti 

stojí.“  Učitelem vedené hodiny by měli působit vlastně preventivně. „Žáci si uvědomí, jaký 

je rozdíl mezi vandalismem a uměním, což by mohlo pomoci k tomu, aby vandalismus 

neprováděli. V hodině by se mohli dostatečně realizovat.“. Taková hodina by mohla být i 

cestou, „jak rozpoznávat vkus a nevkus“, „rozvíjet vztah k typografii“ či „podporovat zájem 

o prostředí, ve kterém žijí“. Více učitelů poukazovali na fakt, že „graffiti projev je moderní 

doby a žáci by o tom měli něco vědět“ a „ač je graffiti diskutované či kritizované, do výtvarné 

výchovy prostě patří“, je třeba „jít s dobou“, a tato cesta by mohla být „cestou k současnému 

umění“. Opakovaně se objevovaly odpovědi, že graffiti „je pro ně lákavé, lehce motivuje“ a 
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jednou i zkušenost, že „velmi často se kreativně projeví dítě, které nemá talent na kresbu a 

malbu“. 

Snad všechny vyučující výtvarné výchovy sjednocuje to, že každý v tomto tématu 

spatřuje něco, co se v hodině dá smysluplně využít pro rozvoj a výchovu žáků a studentů. 

Největší přínos vidí ve třech bodech: Pro žáky to je atraktivní téma. Téma umožňuje snadnější 

přiblížení současného umění. Diskuze funguje jako prevence proti „vandalismu“.  

 

3.2 Rozhovory s učitelem Vv  

Na základě odpovědí z dotazníků, jsem si vytipoval dvě učitelky výtvarné výchovy, 

abych se blíže doptal na jejich zkušenosti se zařazením graffiti do výuky.  

Mezi všemi dotazovanými učiteli se jich našlo jen pár, kteří uvedli, že při zařazení 

graffiti do výuky došli až k realizaci se sprejem. Jedna z nich, osmadvacetileté paní učitelka 

se čtyřletou praxí na čtyřletém gymnáziu, Marie B., napsala, že se svými studenty byli 

malovat se spreji na zónu na pražském Těšnově. Rozhodl jsem se zjistit blíže, jaké má s touto 

formou realizace zkušenosti a jak to vnímají její studenti.  

Druhou dotazovanou – v pořadí ale první - je dvaatřicetiletá paní učitelka Markéta V., 

která učí na 8 let na pražském víceletém gymnáziu. Výhodou je jistě fakt, že není „pouze“ 

učitelkou výtvarné výchovy na víceletém gymnáziu. Markéta V. je též, lektorkou v DDM, 

aktivní výtvarnicí a kurátorkou v jedné osobě. Je zvyklá přistupovat k umění různými 

způsoby a zprostředkovávat ho různým skupinám lidí, což nemůže být na škodu. 

 

3.2.1 Markéta V. – Než na nástěnku, to radši nic… 

 

Jak vy osobně rozumíte pojmu graffiti 

Graffiti je jedna z forem street artu. Obojí je určité forma komunikace. Graffiti je ale víc 

propracované, pracuje s písmem, každý si buduje svůj styl. Tvoří se ve veřejném prostředí, je 

závislé na místě svého vzniku. V současnosti pronikají prvky graffiti do jiných odvětví jako 

například reklamy. Graffiti mapuje pouliční dění. Má své charakteristické znaky, pro které je 

obdivováno. 

 Zařadila jste někdy téma graffiti do výuky výtvarné výchovy? 

Ano, myslím, že by si studenti měli upevnit postoj k výtvarnému projevu v prostředí města, ať 

už je kladný, či záporný. Měli by si uvědomit celý kontext problému. Na jedné straně by to 

mělo být akceptováno jako jedna z forem demokratického projevu, na druhou stranu i to, že tu 

je možnost postihu. Měli by přemýšlet o tom, graffiti do prostředí města zapadá, kde jsou 

hranice umění a vandalismu. 

 Snažili se vysledovat jisté typické znaky graffiti. Důležité byly ukázky přímo v kontextu 

prostředí. Studenti si zkoušeli techniku práce například s fixy, sprejem… 

Jaká byla reakce ze strany žáků na takovou hodinu? 

Byli nadšení. Všude kolem slyší, že to je vandalismus. Teď měli pocit, že dělají něco 

zakázaného, ale vlastně nedělali. Uvědomili si náročnost techniky a odkrývali další spojitosti 
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například s prostorem a tématem, či proměnou graffiti zdi na jednom místě. Byli překvapeni z 

formy komunikace mezi jednotlivými tvůrci a prostředím. 

Myslím, že je lepší si to vyzkoušet, než se o tom vůbec nebavit. Po hodině si také začali více 

všímat ulice a celkově prostoru, kde žijí. Třeba za mnou přišli a říkali, že tam a tam viděli 

dobrou nálepku. 

 Měl někdy nějaký student s tímto tématem problém? 

Myslím, že ne, spíše naopak. Třeba i ti, co na všechno normálně pečou, se začali zapojovat. 

A vy hodnotíte takovou hodinu jak? 

Velmi přínosně, jelikož díky "netradičnímu projevu" graffiti - jeho výraznosti - se studenti 

otevřeněji vyjadřovali a přemýšleli nad samotnou povahou výtvarného umění. Dále se 

zamýšleli, kde a proč by graffiti umístili, což je velmi pozitivní. 

Také je důležité vyzkoušet si tu techniku, zjistit, že dosáhnout dobrého výsledku není 

jednoduché. 

My ve třídě používáme sprej na téma graffiti a street art, ale graffiti vlastně neděláme. K tomu 

patří práce v konkrétním prostoru venku. Bez toho to nemá význam. Je to jako tetování, které 

se už neudělá na tělo.  

 Co byste vyzdvihla, jako nejvýraznější klady tohoto tématu?  

Studenti nemají žádný vztah k současnému umění a graffiti a street art jim k němu můžou 

otevřít cestu. Když se o graffiti bavíme, utvářejí si na to názor. Je to zároveň prevence proti 

vandalismu.  

Myslíte si, že to má i nějaká úskalí?  

Jediné úskalí vidím v tom, že někdo, kdo má problém s chováním, by se mohl v mých hodinách 

zdokonalit, naučit něco nového a jít to pak dělat ven.  

Myslíte, že se to děje? 

Vyloučit to nemůžu. Jestli to je tak 5 procent? Ale nevím o tom, že by se to stalo. 

Když děláme ve výtvarce šablony, pracují se sprejem a stříkají přes ně na papír, který je 

podložený kartony. Jejich šablony si pak nechám u sebe, aby přes ní nesprejovali venku. A 

taky jim říkám, že jestli se něco objeví nasprejovaného ve škole, tak všichni ví, za kým mají jít. 

Oni mě samozřejmě zkouší a říkají, že půjdou malovat na školu, ale vědí, že to je špatně. 

Přišli někdy sami žáci s tím, že by se chtěli ve výtvarné výchově zabývat graffiti? 

Ano, přišli, myslím, že to je pro ně graffiti vizuálně zajímavé. To je ten věk kolem patnácti, 

šestnácti. V tomhle věku je hodně důležité vzbudit u nich zájem o věci kolem sebe. Myslím ale, 

že je to spíš pro kluky. Je v tom to rebelství, svoboda… Holky se ke graffiti dostávají až přes 

kluky. Holek rebelek je míň, a ty to řeší hlavně vzhledem. Výstřední náušnice, barevné vlasy… 

Nemusí dělat graffiti.  

Jak jste se tedy ke graffiti jako tématu přistoupila? 

Přinesla jsem třeba dva články. Jeden byl o graffiti jako o vandalismu a ten druhý byl o 

jednom graffiti umělci, který dostal od města grant na legální výzdobu města. Pak jsme o tom 

diskutovali. Ta diskuze je hrozně důležitá, donutí je to přemýšlet o tom, vytvořit si na to svůj 

názor. 

Shodují se studenti v té diskuzi na něčem? 
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Většinou na tom, že jsou místa, kam se něco hodí, a kam zase ne. Že by se neměla ničit jiná 

kultura, která na tom místě už je. A když tam kultura není, tak právě street art upozorní na to, 

že by se tam něco mohlo dít.  

A kromě diskuze nad články… 

Taky mám nafocené streetartové věci od nás i ze světa. Řešili jsme hlavně jejich umístění a 

celkový kontext. Pak jsme se věnovali osobnostem. První byl Point a druhý Banksy.  

 Proč zrovna tyhle dva? 

Je o nich nejvíc informací. (smích) U pointa mě zajímá ten přesah. Třeba tím, jak barvil 

chodníky a vypadaný dlažební kostky, vlastně i poukazoval na nějaký problém. U Banksyho je 

ten přesah zase politickým směrem.  

 Zaměřili jste se tedy spíše na street art? 

Ano. Graffiti taky může říkat něco na víc, ale já ty autory neznám.  

 Setkala jste se někdy s tím, že by toho nějaký žák věděl o graffiti více než vy? 

Nemyslím si, že by měl více znalostí. Ale měl určitě více zkušeností. Byl takový suverénnější 

něž ostatní. 

Na začátku jste říkala, že zkoušeli i různé techniky. Co jste realizovali? 

Studenti si třeba vytvořili šablony, kterými se rozhodli reagovat na kamerový systém, který je 

ve škole. Zjistili, že pomocí šablon se dá dobře zjednodušovat a zmnožovat motiv. Rozmístili 

tedy po škole červené symboly kamer. Chtěli upozornit na kamery, které jsou na chodbách 

v podstatě skryté. Jiný si dělali legraci z panáčka běžícího k únikovým vchodům. Pracovali 

jsme vlastně s prostorem školy, jako s ulicí. 

Jaké byly reakce od ostatních učitelů a vedení? 

Hned druhý den mi volala ředitelka, že studenti udělali průser na chodbě. Ale oni nic 

neudělali. Nic se nestalo, vedení to vůbec nepochopilo.   

Bylo by super, kdybychom si mohli udělat graffiti projekt, ale vedení by bylo určitě proti. Mají 

strach, že by děti akorát posprejovali školu. 

 Ale i tak jste graffiti do výtvarky opětovně zařadila, je to tak? 

To jsme pomocí šablon vytvářeli různé motivy a nálepky v duchu street artu a pak jsme je 

nalepili na zdi kolem schodiště, aby to trochu ožilo v tý kostnatý komunistický škole, vedení to 

vůbec nepochopilo. Mysleli si, že tam byl nějaký vandal, co poškozoval školu. 

Ředitelka mi sdělila, že jestli chci vystavovat, tak na nástěnku, nebo ať to dám do rámů. 

Rozhodla jsem se, že to radši nic… To jde úplně proti tomu principu - svobody umístění… 

  

3.2.1 Marie B. – Se studenty na těšnovskou zónu… 

Jak rozumíte pojmu graffiti? 

Je to streetartové vyjádření esteticky pojatých textů a jiných námětů. Může jít o nepříliš 

propracované a nepříliš zdařilé tagy, které spíše asociují očůrávání domů psími podpisy, ale 

stejně tak může jít o krásná díla s autorským písmem… 

 A co třeba tohle? (procházíme zrovna ulicemi za Novou scénou) 

Takovéhle tagy já neuznávám, nerozumím tomu, pro mě jsou důležité věci, které něco sdělují. 

Jako učitelka se na to dívám podle toho, jestli to něco přináší… 
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Já jsem v tomhle asi takový idealista. Že to dělají s nějakým smyslem, nějakým 

plnohodnotným cílem. 

Máte se sprejerstvím nějaké osobní zkušenosti? 

Vlastně ani ne, ale mám oči a koukám kolem sebe. 

Využíváte někdy téma graffiti ve výuce? 

Ano, většinou tímto tématem navazuji na probírání iluminovaných rukopisů ve středověku. I 

zde je výrazně stylizované písmo v podobě iniciál a zapojení jiných výjevů v podobě miniatur. 

Připadá mi zajímavé propojit středověk se současností a postavit vedle sebe esteticky 

propracovaný středověký text a zdařilé graffiti.  

 Jde o teoretické hodiny, nebo graffiti i nějak realizujete? 

Dělali jsme různé věci, vyrábíme šablony a různé návrhy. Většinou to pak jdeme zrealizovat 

na legál na Těšnově kousek od školy. Studenti třeba dostanou za úkol společně vytvořit nápis 

charakterizující jejich třídu. 

 Jak na takovou hodinu studenti reagují? 

Bývají nadšeni. Pro většinu z nich je to první setkání se sprejem. Myslím, že by si to nikdy 

jindy v životě nezkusili.    

 Myslíte si tedy, že je pro ně graffiti atraktivní? 

Myslím, že ano. Pro ty, kterým je mezi dvanácti a patnácti lety, má graffiti i street art takovou 

auru čehosi hustýho. Ty se ale taky dokážou pěkně urvat. Bývají nadšení. Já mám hlavně ty ve 

věku mezi patnácti a šestnácti. U nich mě překvapilo, jak hrozně moc z nich je hrozně 

usedlých a konzervativních. Takový starý mladý. Ty mladší jsou rádi, že můžou dělat něco 

zakázaného. Mezi staršími se hodně holek jakoby bojí, aby se něco nestalo a mezi kluky je 

zase hodně „šampůnů“, a ty se třeba báli, že se ušpiní. Mezi sedmnácti a devatenácti v tom 

někdy jedou, ale pro ty bych byla možná spíš směšná… (smích)  

 Došlo během sprejování na Těšnově k nějakým zajímavým situacím? 

Je to trochu riskantní, protože street-arteři na Těšnově nemají vždycky pochopení pro 

zelenáče z gymnázia. Vždycky si vybereme místo, kde nic zajímavého není, a tam malujeme. 

Jednou za námi přišel jeden místní, že jsme přestříkali nějaký důležitý jméno, že jsme si to 

vůbec neměli dovolit. Jindy nás přišli vyhodit se slovy: „Tyhle svý trapný obrázky si nechte na 

pískoviště a necpěte se do velkýho světa“. A jednou za mnou přišli zase jiní dva místní street-

arteři, že mi tam sprejujou studenti za rohem, kde už není zóna a že kvůli takovýmhle 

blbečkům ty legální plochy pak policajti ruší. 

 A taky je Těšnov v podstatě legální plochou jen o víkendu…  

To jsme se pak taky dozvěděli, ale stejně jsme tam chodili. Říkala jsem, že to prostě zkusíme a 

uvidíme…  

 Jak se na tyhle akce dívá vedení? 

Náš ředitel je dost flegmatik, povolí všechno, dokud není problém. Jednou se mu sice nelíbilo, 

když jsme bez povolení pomalovali jednu zeď ve výtvarně, ale pak jsme mu nějak vysvětlili, že 

to je vlastně taky pěkný…  Taky na určitou dobu platil zákaz malování po zdech. Ředitel si 

myslel, že to ve studentech probudí touhu nekontrolovatelně čmárat i jinde. To bylo v době, 

kdy se na lavicích, na šatnách, záchodech, všude objevily tagy. A hlavně nápisy, že někdo je 

gay.  
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 Přišlo se na to, kdo to dělá? 

Ne, nepřišlo. Ale já jsem to věděla. Dělali to dva kluci, co psali i normálně venku. Vím, že 

bych to měla nahlásit, ale řešila jsem to přímo domluvou jenom s nimi.  

 Přestali potom? 

Ani nevím, tenkrát to bylo opravdu všude. (smích) 

 Reagovali na vaše hodiny výtvarné výchovy s graffiti nějak rodiče? 

 Ne, rodiče se mnou obecně komunikovali minimálně. 

 Kromě drobných „konfliktů s domácími“ prožívala jste na Těšnově s tímto 

tématem nějaký vnitřní konflikt? 

 Vlastně ano, hodně jsme vnímala, jak mi bylo nepříjemné, že musím spoustu věcí 

obrousit. Na graffiti mě láká ta živelnost, která z toho ale mizí. Místo toho řeším, aby se nic 

nestalo. Už tam pan není ta dobrodružnost. Ten konflikt s graffiťákama byl takový dotek 

opravdovosti. Naše gymnaziální třída vs. reálný svět. Ale uvědomila jsem si, že je to potřeba 

brát s nadhledem. Počítala jsem s tím, že budeme spíš srandovní. 

Jednou jsme tam šli i s několika kluky z hudebky, kteří graffiti dělali. Brali to dobře. Myslím, 

že byli rádi, že se můžou předvést, holkám dodělávali v jejich výtvorech detaily… Od začátku 

jsem jim ale taky dávala najevo, že půjde spíš o takový srandovní dobrodružství, než o „velký 

graffiti“. 

 Máte ve třídě aktivní sprejer? 

Jo, je tam třeba jeden, ale ten se o tom nikdy nechtěl bavit. Na rozdíl od těch dvou, byly asi 

spíš polichocený, když jsem se jich ptala na věci z graffiti, které třeba neznám. 

 Měli o graffiti lepší znalosti než vy? 

Já o tom zas tolik nevím. Já jim spíš můžu říct o vazbách na historii a jsem ráda, když se od 

nich dozvím něco ze současnosti. Když se třeba rozpoutala o graffiti a streetartu debata, byla 

jsem spíš v roli toho, kdo o tom tolik neví, ale chce se dozvědět. Myslím, že je důležité 

nepředstírat, že toho víme víc, než je pravda. 

 K čemu v takové diskuzi se studenty dojdete? 

Názory jsou často různé. Někteří jsem překvapivě konzervativní. Co se týče tagování, tak od 

holek většinou slyším, že je to hnus. Občas se někdo odkope, že s tím má něco společného, 

většinou, když něco z toho obhajuje. 

 Co tedy na tomto tématu vidíte jako největší přínos pro výuku? 

Většinu dospívajících tohle téma zajímá a baví, takže se na to dají dobře nachytat. Estetické 

řešení písma je zajímavá věc, stejně tak umění ve veřejném prostoru obecně. 

  A nějaká úskalí? 

Jak jsem psala výše, možné problémy s „opravdovými writery“ zóně. A pak to, že to děláme 

v rámci výuky, takže se musíme hodně omezovat. Tak si říkám, že tom Těšnově dělal největší 

graffiti ten, co stříkal za rohem mimo legál, i přes to, že tam udělal, co tam udělal.
49
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 Byl to nápis „Lucka je Píča“, ale mělo to ten punc zakázanosti. 
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3.3 Rozhovory se sprejery 

Za posledních pět let jsem otázku graffiti ve výtvarné výchově probíral s celou řadou 

writerů. Myslím, že nebude na škodu, když připomenu dva krátké rozhovory, které jsem 

provedl v tomto roce.  

V současnosti je nejen na internetu k dohledání celá řada prací a samostatných článků, 

které se věnují sprejerovu vztahu ke graffiti především v oblasti motivace. Otázky motivace a 

cílů jsem se jen dotkl. Zajímalo mě především, jak writeři vnímají graffiti ve školním 

prostředí, jaké mají svoje osobní zkušenosti ze školních lavic. 

Z těchto dvou rozhovorů sice nemohu vyvozovat všeobecně platné závěry, nicméně 

přinášejí zajímavé myšlenky a postřehy, které pěkně doplňují výzkum mezi učiteli, a 

poskytují pohled na problematiku i z druhé strany. 
50

  

 

3.3.1 Rozhovor s writerem K 29 

Kdy ses začal o graffiti zajímat? 

To bylo na základce, asi v osmý třídě. S tím přišel spolužák. Přinesl tagovací fixu, stříbrnou, 

lakovku. Dělali jsme s tím tagy v šatně... Bylo to super. (smích) 

 Byl z toho nějaký problém? 

Tohle se, myslím, nijak neřešilo. Ta šatna byla stejně už taková hnusná. Ale jednou jsme 

potagovali záchody a to byl průser. Ve čtyřech jsem zprasili omítku na celejch záchodech. Já 

jsem měl fixu a kámoši měli voskovky. Vzpomínám si, že se to řešilo i s ředitelem, ale nakonec 

z toho nic nebylo, jen jsme to museli pak se školníkem přetírat.  

 Bylo vás teda víc? 

No, v jejich případě nešlo vlastně ani tak o tagy. Bylo to takový období v osmičce, kdy měl 

každej nějakej svůj podpis nebo obrázek. Tenkrát to začali zkoušet skoro všichni. Většina 

kluků ze třídy. 

Holky ne? 

Ne. Holky celkově málokdy malujou. 

 Kupovali jste si tenkrát spreje? 

Jak jsem říkal, někdo používal voskovky, většina kluků měla lihový fixy z papírnictví, ale já 

jsem si koupil fixu přímo na tagování, s širokým hrotem. Spreje jsem kupoval ze začátku jen 

výjimečně. Tenkrát to bylo daleko dražší, kena
51

 stála 130, dneska máš dobrej sprej i za 80. 

Každopádně během prvních pár týdnů všichni odpadli a aktivní jsme ve třídě zůstali jenom 

dva. Já a ten kámoš, co s tím poprvé přišel. 

 Věděli o tom učitelé? 

Nevím. To nám bylo jedno, nějak jsme učitele neřešili.  

 A co na střední, pokračoval jsi v tom. 
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 Podmínkou pro zveřejnění těchto rozhovorů se sprejery bylo, že nebudou uvedena žádná konkrétní jména ani 

fotografie. Toto přání respektuji, uvádím je pod pracovními jmény „K 29“ a „R 27“ – číslice zde odkazují k věku 

writerů v době rozhovoru. 
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 Kena - jiné označení pro sprej 
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Jo, na gymplu jsme se spojili asi v pěti lidech z různých tříd na základě toho, že jsme všichni 

malovali, a většinou jsme měli už nějaký zkušenosti. Dali jsem dohromady crew. 

Ostatní spolužáci o tom věděli? 

Nevím, co ostatní. Graffiti jsme řešili jenom mezi sebou v crew. Bylo nám tak nějak jedno, co 

dělali ostatní. Samozřejmě nejbližší kamarádi to věděli, ale nějak jsem to s nimi neřešil. 

 A co učitelka výtvarky, věděla to, že děláte graffiti. 

Jo, ta to tušila. Viděla moje skici a pokreslený lavice. Jednou to i vytáhla na hodině a chtěla, 

abysme každej nakreslili svoje jméno jako ve stylu graffiti. Tenkrát mi přišlo, že jde spíš o 

pokus, jak zjistit, kdo počmáral záchody.  Přišla s Bravíčkama, a v těch byly nějak piecy. Dala 

nám to jako předlohu. Přišlo mi to divný... (pauza) ...koukat na graffiti hned vedle 

fotorománu. Spoustě lidí to vůbec nešlo, vůbec to nepochopili a celý to bylo divný takhle ve 

škole. 

 Zažil jsi ještě jindy na výtvarce graffiti nebo street art jako téma hodiny? 

Od tý doby už ne.  

Myslíš, že má graffiti svoje místo na hodině výtvarky? 

Já nevím... (pauza) Ve škole mi to přišlo zbytečně nucený. A chyběla tomu ta atmosféra. Asi 

hlavně zaleží na tom, jakým způsobem to ten učitel pojme.  

Kdybys byl ty ten učitel, zařadil bys graffiti do výuky? 

Určitě bych ho tam zařadil... Ale to teď myslím spíš na sebe... (smích) 

Ale když mám něco někomu sdělit, tak by to mělo bejt něco, co mě osobně zajímá, co mě baví, 

a to je graffiti. Blbý je, že ale graffiti do tý školy tak nějak nepatří. Ale já nejsem učitel a 

nemusím tohle řešit. 

 Proč si myslíš, že do školy nepatří? 

Prostě tomu chybí ta atmosféra. Když jsi venku, a sám se rozhoduješ, co budeš dělat. Graffiti 

nemůžeš dostat za domácí úkol. 

 S čím by měl přijít učitel výtvarky, aby tě to oslovilo? 

Asi by toho měl o graffiti hodně vědět. Nejlíp se osobně znát s někým ze scény nebo by to moh 

sám dělat. Nebo kdyby přines na hodinu nějaký graffiti video. Asi bych moc nechtěl slyšet: 

„Graffiti bylo už v pravěku... blá blá... první byl TAKI... blá blá...“  Spíš by to chtělo nějaký 

novinky, anebo řešit graffiti ve vztahu k současným výtvarným směrům. 

 Říkal jsi, že se na gymplu zase řešily počmáraný záchody. To byla tvoje práce? 

Ne, s tím jsem neměl nic společnýho. Jednou jsme potagovali šatny. To se taky řešilo, ale zase 

se na nic nepřišlo. 

 A co rodiče, věděli o tom? 

Myslím, že to tušili, ale opravdu se to provalilo asi v sedmnácti, kdy si rodiče pro mě přijeli 

na policajty. Chytli nás s kámošem, když jsme malovali u jedný tramvajový zastávky. Rodiče 

nebyli ani moc překvapený, spíš nasraný. To jsem jim slíbil, že toho nechám. 

 Myslel jsi to vážně? 

Jo, taky jsem toho na dost dlouhou dobu nechal. 

 Na jak dlouhou? 

Ilegály jsem nachal - s malejma návratama - asi navždy. 

 A legály? 
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Ty mě bavěj pořád. 

 Co pro tebe graffiti znamená? 

Je to spíš pro mě, jde o tu atmosféru, je to spojený se strachem, nebezpečím a ten smrad 

barev. Spíš než nějaký sdělování ostatním mě spíš zajímá, jestli jsem schopnej zrealizovat 

svoje nápady. A taky se rád koukám ráno na výsledek. A celkově hodně pozoruju tagy 

v ulicích. Pro mě to nejsou tagy, ale lidi. Představuju si, jak to dělali. Jsou to skoro příběhy, 

takový indicie, který ráno zbydou v ulicích... 

 

3.3.2 Rozhovor s writerem R 27 

Jak ses ke graffiti dostal? 

Na základce, asi tak šestá, sedmá třída. Kamarád přines plechovky, že den před tím byl 

malovat svastiky a orlice. Že je to super. A taky jsem to už před tím chtěl zkusit. Hned ten den 

jsme šli odpoledne na sídliště. Dělal jsem nějaký pajduláky a ten kámoš ty hákový kříže, no 

strašný.  

Měl jsi s tím nějaké problémy? 

No jasně, hned ten den jsme museli zdrhat. Hrozně mě to nadchlo, to utíkání, ta rebelie. 

Zároveň mě ale sraly ty svastiky. On toho rychle nechal, ale vděčím mu za úvod. Pak jsme 

s jedním spolužákem a dalším starším kámošem založili crew. Začínali jsme se sprejema, ale 

nebyly prachy, tak jsme si sami vyráběli různý fixky, kindervejce
52

 a tak. Celkem brzo jsem 

pochopil, že i s válečkama a štětcema se dá udělat hodně parády. (smích) Ty vejce byly dobrý, 

dalo se to schovat, bylo to hodně tajný, to bylo důležitý, ze začátku o nás nikdo nevěděl… 

Odtajnilo se to tagovačkama na hajzlech a lavicích. (smích)  

To bylo kdy? 

Asi v osmý třídě. To už lidi ve třídě věděli snad všichni. 

A co učitelé? 

To nevim, ale asi jim to někdo nabonzoval… neřešili jsme to. 

Využil jsi na základce někdy něco z graffiti ve výtvarce? 

To asi ne. Taky jsem v tu dobu chodil do lidušky, tam to trochu probublávalo… Třeba když 

jsme dělali koláže, já jsem řešil písmo, fonty… Ale že bych dělal přímo piecy nebo tagy, to 

ne…  

Rodiče o tom věděli? 

Věděli, že dělám (měl jsem potagovanej celej pokoj doma), ale mysleli si, že dělám jenom 

legály. Žádnej problém jsem v podstatě neměl, vždycky se mi podařilo utéct. Jednou jsem 

dostal blokobou pokutu za tagování v metru. Pak na gymplu si pro mě museli přijet rodiče na 

bengárnu
53

. To nás chytli, když jsme odpoledne malovali na mostě u školy. Já měl ortézu, tak 

jsem si říkal, že když by se náhodou objevili policajti, tak bych to uhrál na to, že jsem se 

jenom díval, jak někdo sprejuje, že nejsem přeci blázen, abych s ortézou sám něco dělal. A 

taky to tak dopadlo. Ten kámoš utek a já jsem řek, že jsem se jen díval. Policajtům i rodičům.  

Učitelé na gymnáziu to o tobě tušili? 
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 DIY miniverze tlusté fixy, která je vyrobena z hrotu a zásobníku barvy z malého kindervajíčka.  
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 Na bengárnu  = Na policejní stanici. 
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Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Asi jo, ale neznám ten rozsah. Že se o to zajímám, asi věděli. 

Když o tom zpětně přemýšlím, tak to muselo být evidentní. Měl jsem popsanou celou lavici, 

tagy byly na šatnách, na hajzlech… No a hlavně moje zápisky, většinou jsem skončil u 

nadpisu, ale zato byl pěkně baravnej. 

Ve výtvarce se to nějak projevovalo? 

Já myslim, že moc ne. Témata, co jsme dělali na hodině, se s tim moc neslučovaly. 

Nikdy nepřišla učitelky výtvarné výchovy s něčím, co by se týkalo graffiti? 

Ne, nepřišla.  

A kdyby jo… 

V tu dobu by mi to asi přišlo směšný… To, že vůbec neví. Určitě bych to necenil. A asi bych 

s tím měl problém. Jak to udělat, aby tam nebyl můj rukopis.  

Přišlo by mi hrozně trapný, že se mi snaží za každou cenu přiblížit… Když chceš rebelovat, 

tak tohle vlastně vůbec nechceš… 

S čím by musela do výtvarky přijít, aby tě to oslovilo? 

Musela by přijít s něčím ze subkultury. Tenkrát se prodávaly v Sametu A4 s předtištěnýma 

vagónama, na který jsi kreslil piecy… Tak třeba kdyby tohle přinesla. Taky kdyby dokázala 

využít ten slang. Když by řekla „udělajte graffiťácký nápisy“, tak bych se jí vysmál, ale kdyby 

místo toho řekla „udělajte chromy“, to by byla jiná… Ale chápu, že ostatní by byli úplně 

mimo. Dobrý by bylo nějaký video jako je Kick The Shit nebo Quality Control… 

Zkus se představit v roli učitele výtvarky. Zařadil bys graffiti do výuky? 

Spíš street art, ten má smysl pro veřejnost, tam se může zrealizovat každej. A hlavně město 

ožívá a myslím, že veřejnost to ani nevnímá jako nějakej kriminální akt. To graffiti je hodně 

klukovský. Hrát o to, kdo má většího pinďoura, značkovat si svoje teritorium… 

Asi bych jim promítnul fotky věcí, co mě baví, ukázal nějaký knížky. Ať si každej najde nějaký 

místo a řešili bysme, co je v pohodě a co ne. Pak bych udělal workshop, asi bych si to lajsnul, 

že by to mohlo bejt vnímaný jako přestupek. Co se týče graffiti, tak určitě je super řešit font, 

dalo by se toho dotknout, ale nevim, jestli by to všechny bavilo. Nemyslím si, že je to moc 

ženská záležitost. To je spíš pro kluky, co si značej rajóny. 

Ke konci gymplu jsi ale své zkušenosti s graffiti ve škole uplatnil, pojednal jsi 

přibližně patnáctimetrovou stěnu na školním dvoře. 

To už ani nevím, jak se to stalo. Byla to závěrečná práce z výtvarky. Za učitelkou jsem s tím 

přišel sám. Vím, že byla nadšená, že to je něco jinak. Ředitel to schválil a zaplatil mi barvy. 

Udělal jsem tam svoje jméno, co jsem normálně tagoval i ve škole, ale myslím, že to nikdo 

nepoznal. 

Co pro tebe graffiti znamená, jak ho ty sám vnímáš? 

Je to jako když hraješ nějakou počítačovou hru, vytvoříš si druhou identitu, kterou prezentuješ 

na daným místě. Píšeš svoje jméno všude, kde tě napadne. Je to takový alter ego, se kterým jsi 

ale zároveň plně identifikovanej, takovej tvůj stín… Důležitý je to vědomí, když jedeš metrem 

se stovkou lidí, že ty nejsi stejnej… Když tam vidíš vyškrábaný jméno pilníkem a víš, že je to 

tvoje, a nikdo jinej to netuší. Hrozně důležitá je sounáležitost s dalšíma lidma, co malujou. 

Normální lidi netušej nic, ale ty prostě víš. Svým způsobem si připadáš, že jsi trochu víc. A 

samozřejmě je to fet, ten adrenalin prostě frčí… 
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Děláš graffiti pořád? 

V podstatě jo, na legály chodím pořád. A do streetu?  To mám vždycky takový období, vždycky 

třeba měsíc, dva, kdy mě to fakt baví. Jinak v podstatě všechny moje poznámky a zápisky 

v diáři jsou tagy a piecy. Furt řeším tvary, typografii. To písmo je s tebou pořád. 

Změnilo tě graffiti ještě v něčem? 

Určitě! Město vnímám úplně jinak. Hodně záleží na úhlu pohledu a způsobu, jak se po něm 

pohybuješ. Neustále sleduju, kde se co novýho objevuje. Město mě baví mnohem víc. Baráky a 

stěny řeším jako spoty, jako plochy k pojednání. Zároveň jsem se díky tomu poznal spoustu 

podobně uvažujících lidí…  

Myslíš, že mají writeři něco, co je spojuje. 

Graffiti… (smích) Myslím, že je to jako každej jinej sociologickej vzorek. Jsou tam lidi, co to 

berou vážně, debilové, frajírci, blázni i lidi vlažný… Jako se vším, nedá se to moc průměrovat 

a zobecňovat… 

 

3.3.3 Zhodnocení rozhovorů 

Jak pěkně shrnula poslední věta druhého z writerů, nechci z těchto dvou rozhovorů 

vyvozovat žádné závažné důsledky, které bych převedl do obecné roviny. Připomenu jen 

některé zajímavé momenty, které se u obou writerů v podstatě shodují.
54

 

Doba prvního kontaktu s graffiti přichází na druhém stupni ZŠ a hned od počátku to 

oba writery opravdu nadchlo. Graffiti vnímají spíše jako osobní věc a „laická“ veřejnost pro 

ně nepřestavuje komunikačního partnera. O to, co si myslí učitelé či ostatní, se moc 

nezajímali. Zakázanost (spojená s útěky a adrenalinem) a určitá uzavřenost graffiti je vnímána 

jako důležitá a pozitivní hodnota. Zkušenosti s graffiti ve výuce výtvarné výchovy v podstatě 

nemají a to málo (hodina na gymnáziu – writer K 29) je vnímáno spíše negativně. Pokud by 

mělo být graffiti tématem výuky, nejvíce pak záleží na znalostech a zkušenostech učitele. 

Učitel musí graffiti „chápat“ a nejlépe i „zažít“, musí být uvěřitelný a autentický. Jako writeři 

nespatřují pro sebe samotné v tématu graffiti na hodině výtvarné výchovy přínos, takovou 

hodinu chápou spíše jako zkoušku učitele samotného, jestli dokáže projevit dostatečný vhled a 

znalosti v oboru (jestli bude přijat, nebo naopak vysmán). Oba writeři vyjádřili názor, že 

graffiti vnímají jako v podstatě klučičí záležitost. 

Graffiti pro oba znamenalo a stále znamená hodně. Ačkoli již nepíšou tolik jako dřív, 

oba se dívají na město jako na prostor nabídnutý pro písmo, pro realizaci vlastních nápadů a 

řešení. Zájem o tvary, linky a typografii celkově se díky zkušenosti s graffiti stal doslova 

každodenním aktivitou. Graffiti pro oba znamená – mimo jiné – trvale změněné vnímání 

města, ve kterém se každodenně pohybují. Nutno dodat, že tuto změnu oba hodnotí 

jednoznačně pozitivně. Díky ní cesta městem není nikdy nudná. Naopak. Je plná příběhů, 

vzkazů, výzev, poučení i zábavy. 
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 Výše uvedené dotazníky byly samozřejmě zestručněny a nebyly využity všechny odpovědi. V následujících 

odstavcích vycházím nejen z finální podoby rozhovorů, ale i z dalších informací, které zůstaly nezveřejněné. 
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3.3.4 Poznatky z praxe na základní škole 

Uvědomuji si, že oba dotazovaní na dobu, kdy chodili do školy, museli vzpomínat. A 

možná tak úplně nereflektují současnou situaci. Pro doplnění považuji za přínosné zařadit i 

poznatky z praxe na ZŠ Kunratice, kde jsem měl možnost uskutečnit několik lekcí výtvarné 

výchovy na téma graffiti a street art.  

V deváté třídě, která měla přibližně rovnocenné zastoupení dívek a chlapců, jsem 

nejprve nechal žáky vyplnit krátký dotazník. V tom jsem zjišťoval, jak chápou pojmy graffiti 

a street art, jaký mají ke graffiti vztah a jak vnímají svůj životní prostor. Po vyplnění 

dotazníků následovalo krátké uvedení do kontextu graffiti a street artu a vysvětlení souvislostí 

se značkou/logem. Následně si každý žák vytvořil vlastní značku a převedl ji do šablony a 

poté si zkoušeli prostřednictvím šablony své „logo“ multiplikovat. Zkoušeli také stylizaci 

písma a jeho prostorové a jiné variace. Na konec praxe jsem zařadil hodinovou částečně 

řízenou skupinovou diskuzi o graffiti a celé to uzavřel další krátký „dotazníček“, ve kterém 

měl každý možnost ohodnotit proběhlou výuku a vyjádřit své názory především na hlavní 

téma, kterým bylo graffiti a street art. 

Pokusím se shrnout důležité poznatky, které jsem získal jak z dotazníků, tak 

z rozhovorů a pozorování. V celé třídě se nenašel nikdo, kdo by vnímal zařazení tématu 

graffiti do výtvarné výchovy jako negativní a nadpoloviční většina toto téma jednoznačně 

uvítala. Hodiny byly vnímány jako „zábavné, nové či plné zajímavých informací“. Žáci 

ocenili aktuálnost tématu a několikrát zazněl i názor, že graffiti vidí všude kolem sebe, ale že 

o něm vlastně nic nevěděli a jsou rádi, že se dozvěděli něco o novodobé historii graffiti i o 

aktuálních souvislostech. 

Do diskuze se jednoznačně více zapojovali kluci (jak ve sdělování vlastního názoru, 

tak i v kladení otázek), zatímco děvčata spíše pasivně poslouchala. Svou pozornost jsem 

zaměřil hlavně na dva chlapce, o kterých jsem se dozvěděl od jejich učitele výtvarné výchovy, 

že sami graffiti dělají. Zatímco ten první se do diskuze moc zapojovat nechtěl, tvářil se 

nepřístupně a v podstatě neprojevoval vlastní názory, ten druhý kladl jednu otázku za druhou 

a radost z nových informací z něj přímo sálala.  

Oba žáci si při návrhu loga, výrobě šablon i stylizaci jména počínali jednoznačně 

nejlépe ve třídě a zároveň (oproti obvykle běžně výrazně rušivé aktivitě) byli po celou hodinu 

plně zabráni do své práce - bylo vidět, že je činnost opravdu zaujala. 

Den před tím jsem si ověřil, jak snadné je zjistit, co který kluk píše za jméno, do jaké 

patří crew a které tagy v okolí školy jsou jejich práce, aniž bych se s nimi o tom bavil. Stačí se 

kouknout na lavice, ve kterých sedí, do jejich zápisků (často v jakémkoli sešitě) nebo na jejich 

podpisy pod obrázky z výtvarné výchovy a pak se projít po bezprostředním okolí. (Obvykle 

nezklamou míst jako nejbližší autobusová zastávka, trafostanice či zapadlý kout školního 

pozemku). 

Musím říct, že po této výtvarné výchově se jejich přístup ke mně - jako k učiteli - 

určitě změnil. Jednoznačně se zvýšila jejich snaha komunikovat a spolupracovat, a to nejen 

v hodinách výtvarné výchovy, ale i českého jazyka a literatury. 

 Proběhlou výuku, kdybych vyplňoval vlastní dotazník pro učitele VV, bych hodnotil 

jako úspěšnou. Téma žáky bavilo, většinou se v nich podařilo vyvolat aktivitu a potřebu 
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vyjádřit a obhájit své názory a předat nové informace, které žákům pomohou se v současné 

vizuální společnosti lépe zorientovat. Prokázaná orientace v graffiti a street artu a zároveň i 

nenápadné dání najevo místním sprejerům, že o jejich činnosti vím, mi jako učiteli mírně 

zlepšilo pozici.
55

 

3.3.5 Poznatky z praxe na základní umělecké škole 

Mapování situace jsem prováděl i v prostředí základní umělecké školy
56

 na výtvarných 

kroužcích, které mi nabídly velice zajímavou možnost, a to mimo jiné i pracovat se skupinou 

ve věkovém složení od pěti do padesáti let. Mezi dospělými byly jak jednotlivci, kteří „k 

nikomu nepatřili“, tak i rodiče od těch nejmenších dětí. 

V několika setkáních jsme tvořili šablony, osobní podpisy/razítka a také velkou 

kolektivní malbu na několikametrový podklad ala Lennonova zeď. Jako motivační materiály 

jsem si připravil nejrůznější podoby graffiti a street artu - v podstatě všeho možného, co 

vizuálně zajímavého lze vidět v ulicích města, i přesto, že při jeho výstavbě se nic takového 

neplánovalo a ona tvorba nebyla nikým povolena. 

Poměrně brzy po prvních reakcích, že je to či ono pěkné, nebo vtipné, přišly i názory, že 

je to ale nezákonné a je to v podstatě ničením cizího majetku. O to větší váhu měly tyto 

názory, když zazněly z úst maminky, která měla ve třídě i své malé dítě a - jak jsem se od ní 

po hodině dozvěděl - tomu by měl jít učitel příkladem a mělo by být vedeno k hodnotám, 

které jsou v souladu se zákony a slušným chováním. 

Učitel by měl být schopen na tyto podněty reagovat. Problém nastává ve chvíli, kdy si 

má vyučující obhájit svůj názor na graffiti, ale základní argumenty staví na názorech, které se 

neslučují se zákony České republiky, školním řádem a v tomto případě vlastně ani se slušným 

chováním. Je to nepříjemná situace, na kterou by měl být učitel připraven. Měl by mít 

připravenou argumentaci takovou, která není napadnutelná („učitel nabádá žáky ke graffiti a 

tuto trestnou činnost obhajuje a aktivně propaguje“) a zároveň ovšem není v rozporu s jeho 

přesvědčením (aby žákům, vedení školy a ani sám sobě prostě nemusel lhát). 

Učitel má právo si své názory nechat pro sebe, nikdo ho nemůže nutit k tomu, aby si 

vymýšlel „politicky korektní“, a zároveň tedy obvykle nic neříkající formulace vlastního 

názoru na toto téma. Učitel může zůstat pouze u prostého popisu situace. Zaměřit se na 

graffiti jako takové bez osobního postoje. Zůstat u konstatování, že se děje to a to a že jeden si 

o tom myslí tohle a druhý něco jiného. Může zůstat v roli nestranného moderátora diskuze ve 

třídě. Tento přístup mi přijde - pokud se tedy rozhodneme ve škole téma graffiti otevírat - jako 

nejschůdnější varianta, která učiteli dává dostatečný prostor pro vedení hodiny a zároveň ho 

nemusí tlačit ke kompromisům nebo dokonce k sebezapření a lhaní. 

Tato zkušenost na ZUŠ mi potvrdila, že graffiti a street art je téma, které dokáže v lidech 

poměrně dobře vzbudit potřebu zaujmout k problematice nějaký postoj, popřípadě se zapojit 

do diskuze. 
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 Zároveň bych se ale při případném řešení toho, kdo potagoval školní zeď, dostal do situace, kdy bych 

pravděpodobně musel lhát. 
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 ZUŠ V Šáreckém údolí 187/38, Praha - Dejvice, 160 00 
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4 DIDAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Úvod k didaktické části 

Jedním z hlavních cílů této části je poskytnout učitelům a dalším lidem, kteří se 

zajímají o výtvarno ve spojení s výchovou, více pohledů na fenomén graffiti. Píši „v této 

části“, ale v podstatě se o toto snažím v celé práci. Stejně jako je mnohdy obtížné a kolikrát až 

kontraproduktivní přesně rozdělovat, co je graffiti, co je street art a co je oficiální umění, i při 

psaní diplomové práce často řeším, které informace a myšlenky zařadit do jakého oddílu. 

Přestože jsem se didaktické aplikace tématu graffiti a street art dotkl již mnohokrát, zde půjde 

o koncentrovanější úvahu nad způsobem uchopení tohoto tématu ve výtvarné výchově. 

Spíše než stanovit nějaký návod, ve kterém bych rozhodl, jestli a případně pak jakým 

způsobem se má ke graffiti ve výuce přistupovat, bych daleko radši vyvolal ve čtenářích 

otázky. Byl bych rád, aby se tento text stal podnětem k zamyšlení nad vlastním postojem ke 

všemu, co graffiti a street art může znamenat - především pak pro čtenáře, který je v roli 

učitele. 

 

4.2 Využití graffiti ve výuce výtvarné výchovy 

4.2.1 Přehodnocování vlastního názoru na vhodnost a způsob využití 

Jak jsem uvedl již v samotném úvodu, můj názor na to, jakým způsobem k tématu 

graffiti přistupovat jako učitel výtvarné výchovy, prošel docela zajímavým vývojem. 

V počátečních fázích - tedy někdy v době ještě přede psaním bakalářské práce - jsem 

měl pocit, že graffiti a street art jsou perfektní a zajímavé záležitosti, která musí přeci každého 

zajímat, a čím více se bude toto téma ve výuce a výtvarných činnostech objevovat, tím lépe. 

Během psaní bakalářské práce, kdy jsem se otázkou - jakým způsobem zařadit graffiti 

do výtvarné výchovy - začal zabývat konkrétněji a promýšlet přípravy hodin, jsem viděl 

v graffiti nepřehlédnutelný vizuální fenomén, ke kterému by měli žáci zaujmout stanovisko, 

vytvořit si na problematiku vlastní názor. Zároveň by pak writerská tvorba sloužila jako 

materiál, na kterém by se daly řešit otázky vhodnosti a nevhodnosti, estetické kvality, smyslu 

této tvorby a tak dále. 

Po dopsání oné práce ve mně sílil pocit, že graffiti vlastně není to hlavní, co by měli 

žáci na druhém stupni, popřípadě středních školách řešit, ale že by právě graffiti mohlo sloužit 

jako odrazový můstek pro zkoumání vlastního vztahu k životnímu prostoru, svému okolí a 

v podstatě tak nasměrovat žáky k aktivnímu postoji k jejich životnímu prostředí v duchu 

ekologického uvědomění, vlastní tvorby na základě recyklace a celkově uvědomění si dopadu 

lidského chování na planetu Zemi. 

Přišlo mi, že toto by byla vhodná varianta uchopení graffiti a street artu pro výchovné 

a výukové účely, ovšem čím dál tím víc, jsem v sobě cítil, že mě graffiti vlastně přitahuje 

něčím odlišným, v podstatě opačným. I přesto, že jsem si to možná zprvu nechtěl připustit, 

vábila mě právě ona „temná stránka“ graffiti. Najednou jsem si uvědomil, že mě nejvíce 
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přitahuje jakási neučesanost, ilegalita, mnohdy až destruktivní brutalita, která se neptá, jestli 

to či ono může udělat, jestli to někomu nebude vadit, ale jednoduše to udělá, protože prostě 

chce. Toto hulvátství, egomaniactví, sobectví a neohleduplnost promíchané s opravdovostí, 

upřímností a dostatečnou dávkou tajemnosti a zakázanosti vytváří koktejl, který může být 

fascinující a je v podstatě základním stavebním kamenem graffiti, je ovšem už z principu 

nepřenositelné do oficiálního prostředí školy. A pokud k přenosu dojde, myslím si, že vždy 

musí dojít k výraznému vyprázdnění graffiti samotného, nebo k velkým problémům 

s vedením školy, rodiči a majiteli budov v okolí školy. 

Tento fakt mě vedl až k poměrně radikálnímu stanovisku, že graffiti již ze své podstaty 

v žádném případě do oficiálního školního vzdělávání nepatří, že by mělo zůstat ukryto v 

ulicích jako něco tajemného a zakázaného, škola by to neměla kazit nějakým „hraním si na 

graffiti“, ať již z jakéhokoli důvodu. Škola by měla přenechat graffiti těm, kteří ho opravdu 

dělají. V podstatě můj názor vystihuje na internetu poměrně populární série několika 

fotografií, na kterých je kniha s názvem Vše, co potřebujete vědět o graffiti. Když tuto tlustou 

knihu její držitel otevře, najde v ní prostor, ve kterém se ukrývá sprej. A to je vše. Můj názor 

byl takový: Chceš se něco dozvědět o graffiti? Vezmi si sprej a jdi to v noci zkusit. 

Tento názor - že by se o graffiti ve škole vůbec mluvit nemělo a učitelé by ho měli 

nechat pouze sprejerům samotným - je ovšem problematický, pokud je potřeba na toto téma 

napsat celou diplomovou práci. 

V současnosti jsem názoru, že každý z výše zmíněných přístupů, je možný, že je lze 

kombinovat, ale především, že se podmínky na každé škole a v každé třídě liší. Učitelé jsou 

různí, stejně jako jsou různí žáci a studenti. Vždy se liší vedení i rodiče a jejich postoje. 

Tato nekonečná rozrůzněnost a proměnlivost podmínek pro výuku výtvarné výchovy 

mě přivedla k názoru, že každý konkrétní učitel si musí najít tu svou osobní cestu, která je mu 

nejblíže, či ještě lépe, která je v úplném souznění s jeho přesvědčením a postojem k této 

problematice. A svůj přístup musí vždy proměňovat a aktualizovat podle konkrétní situace ve 

škole a podle stále se měnících žáků a studentů. 

V následujících kapitolách proto trochu konkrétněji přiblížím jednotlivé možné 

přístupy a pokusím se vystihnout jejich možné klady i úskalí. 

 

4.2.2 Graffiti a street art jako přiblížení se žákům a studentům 

V dotaznících adresovaných učitelům výtvarné výchovy se mezi klady zařazení 

graffiti do výuky velice často objevoval názor, že je pro žáky a studenty graffiti blízké a je to 

pro ně aktuálním tématem, a tak se učitelům podaří spíše zaujmout, popřípadě se i ke 

konkrétním sprejerům přiblížit a upevnit vzájemný vztah třeba právě díky sdílenému 

„tajemství“. Tuto zkušenost mám i já z již zmiňované praxe na základní škole. 

Toto může fungovat, ale je důležité, aby vyučující působil „věrohodně“ a zároveň je 

zásadní, aby měl v oblasti graffiti a street artu dostatečné znalosti. Je důležité, aby učitel 
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dokázal žákům sdělit něco nového. Aby byl schopen dát jevy, které žáci již znají, do 

správných souvislostí.
57

 

 Využitím graffiti ve výuce ve spojení se snahou přiblížit se žákům, popřípadě 

poznáním jejich zkušeností v této oblasti se ovšem učitel automaticky dostává do nepříjemné 

pozice, kdy ví o něčem, co by se dít nemělo (a ještě lépe: mělo by se to hlásit). 

 Bylo by ale chybou, kdybychom automaticky předpokládali, že pro každého žáka je 

graffiti ve výtvarné výchově tématem roku a bude nadšen jen z tématu samotného. Stejně jako 

u jiných témat je potřeba mít důkladně promyšlenou přípravu, nespoléhat pouze na atraktivitu 

tématu a možná o to více si zjistit dostatečné informace, popřípadě si i práci se sprejem 

vyzkoušet. 

 Naprostá většina dotazníků potvrzuje, že žáci přijali toto téma s nadšením. Dovolím si 

tvrdit, že se vyučující většinou zaměřovali na třídu jako na celek, ve kterém se ale jednotlivec 

lehko ztratí. Rozhovory a osobní zkušenost na druhou stranu připomínají, že stejně jako je 

graffiti samo vyloženě menšinová až okrajová záležitost, tak i tyto „okraje“ ve třídě, ten jeden 

či dva žáci, ono nadšení sdílet nemusí a přiblížení se žákům vůbec proběhnout nemusí. 

4.2.3 Graffiti a street art jako východisko pro estetické vnímání světa 

Neoddiskutovatelným faktem je, že obyvatelé Prahy se vyhnout graffiti prostě 

nemohou. Se zavřenýma očima se po městě prostě cestovat nedá. A proč taky? Současná 

podoba pražských ulic – pokud budeme ochotni vnímat – nám nabízí nepřeberné množství 

estetických podnětů. Na graffiti lze dokládat a zkoumat pestrost výrazových prostředků. Lze 

sledovat práci s linií, tvarem, barvou, zkoumat kompozici, prostorové i plošné vztahy 

s okolím. Graffiti do sebe samozřejmě vstřebává nejrůznější vlivy současného výtvarného 

umění a obráceně to funguje také tak – postupy a techniky z graffiti ovlivňují současné umění. 

Mezi mladými českými výtvarníky se občas prosazují i bývalí či stále aktivní writeři. 

Tohle, si myslím, stejně jako mnoho dotazovaných učitelů, je dobrým způsobem, jak 

vzbudit zájem žáků a studentů a tento zájem následně nasměrovat na současné výtvarné 

umění a vlastně umění obecně. Tomu nahrává i současný trend, kdy se graffiti i street art 

určitým způsobem více zpřístupňuje „laické veřejnosti“ především pořádání tematických 

výstav v galeriích, podporou „zkrášlovacích“ zakázek a legálních ploch. Jak jsem se dozvěděl 

od paní učitelky Markéty V. například pro seznamování se s prostorem galerie, jsou výstavy, 

jako byla výstava Městem posedlí v Městské knihovně, ideální příležitostí.
58

  

Při vnímání estetických kvalit je mnohdy obtížné uvědomovat si kritéria, na kterých 

svá hodnocení zakládáme. Je třeba si uvědomovat rozdíl mezi „Mně se to nelíbí, protože je to 

na soukromém majetku, a tak to tam nemá co dělat.“ a „Mně se to nelíbí, protože tvary 

jednotlivých písmen nepůsobí jednotně.“ 
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 Schopnost předat nové informace vnímá i dotazovaný K 29 jako zásadní moment. Učitel by měl vědět víc než 

žák, nebo zařadit do výuky něco ze „subkultury“, ať již to je slang, video či nějaký artefakt. (Viz kapitola 

Rozhovor s writerem K29) 
58

 Markéta V. například říkala, že například od žáka, který o výtvarnou výchovu ani o umění nejevil zájem, 

slyšela až poprvé na výstavě věnované graffiti výrazy jako „geometrický, linie či objekt“, což se jí v rámci 

žádného jiného tématu nepovedlo. 
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Zajímavým tématem by mohl být záměr autora. Zaměřit se na to, čeho asi chtěl autor 

dosáhnout a jaké k tomu využívá prostředky. Pro mnohé je velkým objevem, že například ne 

vše rozteklé, musí být nepovedené. Nebo že deformace „krásného“ tvaru může být záměrem, 

stejně jako navrácení se do infantilních fází výtvarného projevu, jak krásně dokládá tvorba již 

několikrát zmiňované CAP crew. Zde občas vzniká problém, že vyučující se v záměrech 

writerů příliš neorientují, a tak k mylným interpretacím, či přílišnému zobecňování. 

Jedním z nejdůležitějších problémů, který s sebou graffiti a street art nesou, je otázka 

vhodnosti umístění a celkového vztahu k vizuálnímu kontextu daného místa. Zde 

nepředpokládejme jednotnou shodu už jen z toho důvodu, že v tom hraje naprosto zásadní roli 

subjektivní vkus každého, z čehož lze jen těžko vytvářet nějaké objektivní pravdy. Naopak 

pestrost názorů na jeden problém je vždy přínosem.  

4.2.4 Graffiti a street art jako podnět pro ekologicky a sociálně 

uvědomělé uvažování 

Od posuzování estetické vhodnosti umístění je jen krůček k diskuzi o vhodnosti a 

v podstatě i právu na „umístění“ obecně. V diskuzích o umění a vandalismu se od estetických 

hodnot přesouvá pozornost ke tvůrčí motivaci writerů a umělců, ale především k obsahu děl 

samotných. Příkladem budiž v úvodních kapitolách představení Kidult a Banksy. 

Pokud nám může street art něco důležitého nabídnout, pak je to především jeho 

schopnost náhodně komunikovat s kýmkoli na ulici. Není jako ostatní umění uzavřeno 

v galerii, a tím pádem se okruh potenciálně oslovených výrazně zužuje pouze na ty, kdo jdou 

cíleně za uměním do prostor pro něj určených.  

Velké množství streetartových umělců vkládá do své tvorby určité sdělení, poselství, 

vlastní názor na současný svět… Často jde o okamžitou reakci na společenskou či politickou 

situaci. Díla tak určitým způsobem promlouvají i na ty, kteří by sami od sebe nikdy na 

výstavu, která například kriticky reaguje na dění v Sýrii, do galerie nikdy nešli. Nikým 

neschválené umístění na ulici také zaručuje, že street art nepodléhá žádné cenzuře, nikdo ho 

nemůže zakázat kvůli nekorektnosti. To je velkou výhodou, protože sdělení se k nám dostane 

nefiltrové a především v daleko pestřejší škále, než nabízejí například oficiální média.  

Obsah sdělení bývá většinou kriticky zabarven, streetartová díla obvykle představují 

menšinový pohled na situaci a pokud budou žáci vnímaví, vzkazy a výjevy z ulic i graffiti 

samotné mohou být výborným odrazovým můstkem pro rozvíjení názoru na současné světové 

problémy. To, čeho by si měli žáci všímat, začíná u hákových křížů, anarchistických symbolů 

či hippie znaků míru. Jsou to sdělení schovaná pod symboly. Další skupinou jsou pouliční 

obrazy, výjevy, jejichž obsah je obvykle jasně srozumitelný. Evergreenem je již mnohokrát 

zmiňovaný Banksy, jehož výtvory často narážení na otázku svobody, tolerance, tvořivosti, 

války, konzumu a neudržitelného rozvoje. Stěny města jsou tak jednou z mála platforem, 

která velkému množství lidí přináší nepohodlné pohledy na současnou společnost. 

Maximální potřebou předávat myšlenku a která je ještě zvýrazněna v podstatě 

nulovým zájmem o grafickou stránku, se vyznačují různé věty, verše, citáty, které přímo 

volají po tom, aby se o nich v hodině výtvarné výchovy přemýšlelo a diskutovalo. Ať už jde o 
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anarchistické „Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali.“, či na současné trendy 

žití narážející „Work, comsume, be silent, die!“. 

 Internet je plný světového streetartu s ekologickou a sociální tématikou, lokální situace 

je ale daleko chudší. Přesto lze i v ulicích Prahy mnohé vypozorovat. Vzbudit zájem o 

bezprostřední životní okolí a zároveň i lokální problémy by mělo být asi prioritou. Zpětně je 

možné oživit například Eposův projekt 50 m² veřejného prostoru či jeho ostřelování 

reklamních ploch.
59

 

 Důrazem na sdělení při tvorbě a schopnost toto sdělení následně dešifrovat se 

prohlubuje komunikační role streetrtové tvorby a v podstatě se i rozšiřují žákovy komunikační 

možnosti. Myslím, že by se mělo podporovat vědomí, že právo vyjádřit se ke společenským 

problémům by měl mít každý, přičemž hodnota a smysluplnost názoru by měla být potvrzena 

v následné diskuzi. V prostředí školy by mohlo být trochu problematické, pokud by se 

studentské vyjadřování orientovalo konkrétními politickými směry. Rodiče či vedení by to 

v tom horším případě mohli vnímat jako politickou agitaci v místě, kam nepatří. 

 Kritizovat a poukazovat na problémy je jedna věc, nabízet řešení je věc druhá. Do 

streetartu by se v podstatě dalo zahrnout i partizánské zahradničení, což je vysazování rostlin, 

keřů a stromů na veřejných či soukromých pozemcích, které ale partizánskému zahradníkovi 

nepatří, který má ale dojem, že je lepší, budou-li tam růst rajčata nebo kopretiny než nic. Od 

partizánského zahradničení je jen krůček od spolupodílení se na vznikání komunitních zahrad, 

které jsou jednoznačně přínosem v navracení zdravé a smysluplné lidské propojenosti a 

funkčním mezilidským vztahům v daném místě. 

 K čemu by tento přístup měl vést? Především k vytrhnutím žáků a studentů z pasivity 

a nezájmu o problémy současného světa i lokální situace. Zároveň přináší určitou nabídku, jak 

transformovat svůj získaný aktivní postoj v činy. Myslím, že v rámci uvažování i vyjadřování 

by mělo platit heslo „Mysli globálně, jednej lokálně!“.  

 

4.2.5 Graffiti a street art jako věc zakázaná a tajemná 

Na rozdíl od předešlých kapitol, ve kterých vyzdvihuji graffiti a street art jako 

prostředek pro upoutání pozornosti, přiblížení se žákům a rozvoj jejich vnímání světa i 

schopnosti se k němu vyjadřovat, v této kapitolce dám prostor názoru, který se sice nedá moc 

považovat za didakticky vhodný. Tento názor vyvstává ze zásadní odlišnosti, že graffiti zde 

není prostředkem k dosažení výukových cílů. Není to graffiti nazíráno pohledem učitele 

výtvarné výchovy, který z něho vybírá věci přínosné pro rozvoj žáků. Je to graffiti viděno 

optikou writera. Není to omalovánka ani učebnice, je to sprej v ruce a barva na cizím majetku. 

Není to pěkné a barevné graffiti, které krášlí město. Je to čistě soukromá kriminální činnost, 

kterou nemá smysl snažit se přikrášlovat, vysvětlovat a obhajovat a tím, že se přenáší do 

školního prostředí, popírá v podstatě učitel její podstatu. 

Graffiti by mělo zůstat věcí zakázanou a zároveň tajemnou, „široké veřejnosti 

nepřístupnou“, zasvěcení do problematiky by neměl zprostředkovávat učitel, a brát tím tak 
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 O Eposových projektech více na http://www.epos257.cz/blog/ 
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těm, které to naplňuje, jejich osobní svět, otvírat ho pro kohokoli. Je to samozřejmě těžké – 

v době, kdy je skoro vše na dosah několika kliknutí – ale právě i proto spatřuji veliký rozdíl 

mezi tím, když žáci naplňují jakousi iluzi o rebelství a svobodě, když v počítači vytvářejí 

fotomontáž  - fiktivní realizaci na konkrétním místě, a mezi tím, když se seberou a jdou do 

města reálně udělat něco zakázaného. Toto je asi ten zásadní problém graffiti ve škole: 

Vytváření iluze opravdovosti. Stejně jako Facebook vytváří iluzi opravdového života, která 

nás ale od budování reálných vztahů a sdílení spíše oddaluje, ale v rámci žité iluze jsme 

přesvědčeni o opaku. Graffiti je připomínkou opravdovosti, odvahy porušovat pravidla a 

individuální aktivity, která je v současné společnosti stále vzácnější. 

 Pokud graffiti do výuky nebudeme aktivně zařazovat, znamená to tedy, že o tom ani 

nebudeme diskutovat? Jak reagovat, pokud se na toto téma žáci budou ptát? Myslím, že je to 

všechno otázkou míry a schopnost argumentace. Zarytým mlčením a neochotou diskuzi vůbec 

připustit se možná tajemnost a uzavřenost graffiti podpoří, ale všemu ostatnímu to spíše 

uškodí. Myslím ale, že problémem není sama diskuze, ale spíše co konkrétně vyučující 

sděluje a jakým způsobem se snaží tématu zhostit prakticky. Snaha o napodobování 

„graffiťáckých nápisů“ často propojená s mylnou interpretací motivace vzniku i smyslu 

nápisů samotných
60

 je určitě slepou uličkou, která pozici učitele ve třídě spíše znejišťuje. 

 Možná nebude tolik nadšených dětí, kteří si ve škole vyzkouší to graffiti, na druhou 

stranu opravdoví writeři jistě ocení, že se v hodinách nemusí účastnit této parodie. 

 Řekl bych, že přítomnost tématu graffiti a street art v hodinách výtvarné výchovy je ze 

strany vedení školy hodnocena kladně a přínosně, ovšem základní podmínkou zůstává, že 

učitel musí mít k tématu ten „správný“ postoj. Pokud ten správný názor nemá (tedy že se musí 

v první řadě respektovat soukromý majetek a zákony obecně a pokud se vyřídí všechny 

formality a někdo nám to dovolí, tak se můžeme svobodně vyjádřit), automaticky se dostává 

do nelehké situace, především pak sám v sobě. 

 

4.3 Mezipředmětové vztahy 

 

Graffiti ani street art v současném Rámcovém vzdělávacím programu přímo uvedeny 

nejsou. Přesto se v RVP objevuje řada obecnějších formulací, které se dají vztáhnout právě na 

graffiti a street art. K rozvoji klíčových kompetencí může docházet především v diskuzích o 

tématu v jeho souvislostech v dnešním světě.  

V rámci vytváření mezipředmětových vztahů lze výtvarnou výchovu propojit - někdy 

více, někdy méně přirozeně – s většinou předmětů. Tomuto tematickému propojování jsem se 

již věnoval ve své bakalářské práci
61

, proto zde uvedu jen stručný nástin možností. 

V českém jazyku se nabízí práce s writerským slangem, argotem a poezií ulice, která 

se na zdech Prahy objevuje také. S dějepisem dochází ke společné řeči tam, kde streetartová 
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 Na mysli mám především tak časté rozdělování graffiti na kvalitní a hezké, které město zkrášlují, a na ošklivé 

čmáranice – tagy, které jsou vysvětlovány jako něco podřadného, práce začátečníků, vandalů, prostě neumětelů, 

přičemž zcela opomínají fakt, že tag je hlavním a nejdůležitějším stavebním kamenem celého graffiti. 
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 Hübner, P.: Graffiti a street art jako specifické projevy současného umění, 2009 (bakalářská práce) str. 39 
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Obr č. 48: Epos při práci ve stanici pražského metra 

díla odkazují k různým významným politickým a historickým událostem, stejně jako 

k problematické situaci naprosto aktuální. Otázku zákonů, roli policie a fungování soudů lze 

zařadit do hodin občanské výchovy. Z druhé strany lze na graffiti nahlížet v chemii, biologii 

či ekologické výchově, kdy žáci mohou zkoumat jak problémy, ke kterým výtvory odkazují, 

tak i škodlivost barev, principy a podmínky rozkladu, jejich recyklace i vztah ke znečištění 

města. V cizích jazycích je to zas vhodné téma pro rozpoutání diskuze. V hudební výchově by 

mohlo dojít ke spojení s výchovou výtvarnou tak, jak se často prolíná graffiti, rap a DJing.  

Kdo chce, může vymýšlet do hodin matematiky slovní úlohy o tom, jakou plochu je 

možné pokrýt s jednou plechovkou spreje, který je plný ze 70%, nebo se na tělocviku učit, jak 

nejrychleji utéct před hlídačem, ale to rozhodně není ten hlavní potenciál graffiti  

 

4.4 Zajímavé a inspirativní osobnosti  

Tato kapitola by mohla být zařazena v teoretické části, hned za vyložením stručné 

historie graffiti a street artu, ovšem uvádím ji zde, jelikož nejen nastíním základní 

charakteristiku vybraných autorů, ale jejich tvorbu doplním o možné propojení s vizuální 

kulturou a možnými tématy využitelné ve výuce výtvarné výchovy.  

Snažil jsem se vybrat několik nejosobitějších autorů, kteří jsou na domácí kulturní scéně 

zároveň i poměrně vidět, a různými způsoby přesahují typ „klasického writera“. Rozhodně 

tím neříkám, že „klasičtí writeři“ si nezaslouží takovou pozornost, jen si myslím, že pro 

čtenáře těchto textů bude daleko přínosnější a případně ve výuce využitelnější přiblížit 

pestřejší tvorbu. Již v samotných nadpisech - kromě autorova jména - uvádím oblast či směr, 

ke které má daný autor nějakým způsobem blízko - pro jaké téma by tedy mohlo být pouliční 

tvorba z Prahy východiskem.  

 

4.4.1 Epos - angažované umění 

Epos 257 je fascinující tím, jak široký záběr má jeho práce. Jak pestrou škálu 

výrazových prostředků 

využívá, jak se plynule 

pohybuje mezi formami 

a materiály, jak 

přeskakuje z jedné 

škatulky do druhé. (Či 

spíše tyto škatulky 

nerespektuje a svou 

tvorbou dokazuje, že 

snaha ocejchovat 

někoho jako writera/street-artistu/umělce/vandala/konceptuál-ního, politicky nebo sociálně 

angažovaného umělce, je nepřesné a vlastně i zbytečné). 
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Obr č. 49: Graffiti, nebo 

land art? 

Obr č. 50:  Epos se svým bramborovým dělem při akci 

Navzdory velikému rozsahu Eposovy tvorby (až teď si uvědomuji, jak příznačné 

jméno si zvolil), má všechno něco jednotícího, něco, co jednotlivá „díla“ spojuje, tmelí 

dohromady. 

Jednou z kvalit, kterou má snad vše, co Epos realizoval, je vysoká míra preciznosti. 

Projekty, na kterých pracoval, jsou vždy dotažené až do úplného závěru. Z toho vyplívá i 

výsledná prezentace, která se uskutečňuje v reálném času a prostoru ulice, tak i na webovém 

rozhraní stránek www.epos257.cz, kde je možné se o jeho tvorbě leccos dozvědět.  

 Překvapením pro nás nebude asi ani to, že každý projekt, každá práce má svůj koncept, 

svou myšlenku a záměr, který většinou přesahuje touhu po zviditelnění sebe sama, a naopak 

až překvapivě často v sobě nese sdělení společensky angažované, lidsky aktivní a sociálně 

kritické. Tyto tendence sílí v průběhu času. Dalo by se říci: čím je Epos starší, tím více se 

angažuje. 

 Stejně jako všichni v této kapitole uvedení, i Epos začínal jako „klasický writer“ a 

dělal „klasické graffiti“. Svou tvorbu postupem času obohacoval o různé výrazové prostředky, 

pracoval na dalších projektech, ale také zůstával věrný starému 

dobrému graffiti, což potvrdil například v roce 2006, kdy se mu 

podařilo - v té době již ve velice dobře hlídaných prostorách 

pražského metra - udělat kvalitní piece přímo v kolejišti na 

stanici Skalka.  

V Eposově tvorbě bychom našli přesahy i do landartu a 

prostorové instalace. Využívá pestrou škálu materiálů. Jeho 

aktivity jsou velmi pestré, ale názorově poměrně konzistentní. 

Aktivním způsobem se vyjadřuje ke společenským otázkám, tyto 

otázky klade, nebo je chce vyvolat v náhodném kolemjdoucím.  

O Eposově Graffomatu jsem již psal v kapitolách 

věnovaných paradoxům spojených s konformitou a nonkonformitou. Kromě tohoto 

unikátního projektu má Epos na svém kontě ještě další, neméně zajímavé a podnětné. Myslím 

si, že pokud chceme ve třídě rozpoutat diskuzi o zajímavých tématech, jako je třeba 

všudypřítomná reklama, využívání 

veřejného prostoru či kontrastu 

umění a vandalismu, je Epos asi tou 

nejlepší volbou. 

Otázku významu a smyslu 

reklamních ploch a jejich vztahu 

k našim životům dozajista podněcuje 

Eposova akce nazvaná Urban 

Shooting, kterou provedl víceméně 

ve dvou vlnách. Nejprve velké 

billboardy podél silnic ostřeloval 

painballovým samopalem, později si 

vyrobil vlastní zbraň - známou jako bramborové dělo – během dne přetřel reklamy na 

billboardech bílou barvou a v noci je takřka třímetrovým dělem ostřeloval „nábojnicemi“ 

http://www.epos257.cz/
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Obr č. 51: Omezený pohyb po ploše náměstí 

naplněných barvou. Sám se v jednom rozhovoru k této akci vyjádřil: „Střelba z pistole na 

veřejnou komerční plochu ve veřejnym prostoru je sám o sobě dost silnej akt, kterej v sobě 

nese gesto a názor a není potřeba psát „prcat“ a podobně. Spíše naopak náhodná abstraktní 

kompozice posunuje celou věc ještě  dál k pouliční urbanistické akční malbě, kdy prázdný 

billboard postrádá svojí funkci a je mnou chápán jako čistá plocha, jako výzva ve veřejném 

prostoru.“
62

 

„Přijde mi, že nejenom dobrý věci by se měly v tom veřejným prostoru objevovat, ale že by 

spousta věcí mohla taky zmizet… Ideální by bylo, kdybych moh všechny ty billboardy 

postřílet.“  A na závěr vše shrnuje jasnou větou: „Jde o to vzít si ten prostor zpátky“
63

 

 Vztah člověka k veřejnému prostoru je Eposovým častým tématem. V českém 

prostředí ojedinělý projekt s názvem 50m2 veřejného prostoru - zrealizoval Epos v roce 2010 

na Palackého náměstí. Na místě, které by mělo být teoreticky nejsvobodnějším místem 

v České republice. Uprostřed velké plochy náměstí ohradil kovovým opocením čtvercový 

prostor o ploše 50 metrů čtverečních. Plot byl na několika místech zabetonován do země, 

neměl žádný vstup a jediná jeho funkce byla, že zamezoval komukoli vstoupit do 

ohraničeného prostoru. Zdánlivě nesmyslná 

instalace však otvírá zajímavé otázky v oblasti 

využití veřejného prostoru, našich občanských 

svobod i ochoty podřizovat se omezením a 

zákazům bez znalosti smyslu. Jak dlouho 

myslíte, že tam vydržela tato nesmyslná 

překážka, která znemožňovala to, co je výsadou 

pouze tohoto jediného místa? 54 dní.
64

 

 Spíše než podobnosti s konkrétními 

současnými umělci bych Eposovu činnost 

propojoval obecně s angažovaností a kritickou složkou v umění obecně. Eposovy projekty 

jsou skvělým příkladem toho, jaké podoby na sebe může brát ono populární slovo „street art“. 

Ve výuce by bylo pro mnohé jistě zajímavé zjištění, jakým způsobem se lze výtvarně 

vyjadřovat a upozorňovat na společenské problémy. Že onen street art nejsou jen mrkve a 

ovečky. 

 

 

4.4.2 Bior - abstraktní expresionismus 

Další výraznou osobností  - s velmi osobitým výrazem - je writer, který si říká Bior. 

Před několika lety sám sebe představil jako „autora všech možných ploch pokrytých barvou, 

obrazci, písmem…“
65
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 http://www.asdlabs.com/blog/2009/05/08/epos-257-urban-painting 
63

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319060206-prostory/311294340030014-nacerno-verejne/ 
64

 http://www.epos257.cz/?lng=cz&s=works&t=/50m2 
65

 http://www.namesfest.net/content2810.html?content.70 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319060206-prostory/311294340030014-nacerno-verejne/
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Obr č. 52: Vzpomínka na raná léta writerského počínání 

Obr č. 53: Písmo i barva opouští plátno a obsazuje prostor galerie 

Patří mezi ty, 

kteří již něco pamatují, a 

na poli graffiti jeho 

jméno opravdu něco 

znamená. Nezůstává 

pouze legendou, ale jeho 

věci jsou vidět v ulicích 

stále a další přibývají. 

Jako každý jiný, kdo se 

něčemu věnuje dlouho a 

intenzivně, si také Bior prošel určitým vývojem a jak sám říká, ty „klasické druhy, které 

v graffiti jsou“ se ho již vlastně netýkají.  

 Biorův výtvarný projev se posunul směrem k abstraktnímu vyjádření výrazně 

expresivního charakteru. Písmena postupně podléhají deformaci a stává se z nich expresivní 

plocha barev, změť linií, které se vzdaly čistoty, jemnosti i nároku na eleganci. Myslím, že 

bychom nalezli mnoho shodného ve škatulkách art brut, akční malba či abstraktní 

expresionismus. Nejednou Bior 

vstupuje do plochy i dalšími 

materiály a formou koláže 

dotváří výraz celého díla.  

Biorovy práce lze 

spatřit na mnoha místech po 

Praze, velice často je najdeme 

například na zdech kolem 

vlakových koridorů v blízkosti 

pražských, ale i jiných nádraží. 

Kromě ulice se objevuje 

Biorova tvorba i v galeriích. 

Účastní se jak výstav a exteriérových projektů určeným „jakési špičce českého graffiti“, tak 

má za sebou i několik samostatných výstav pod svým občanským jménem Matěj Olmer.  

Je zajímavé sledovat, jakým způsobem se ten či onen sprejer s prostorem galerie 

vypořádá. Na výstavě „Hledání obydlených planet“ v roce 2004 šlo o vystavení expresivních 

pláten v netknutém bílém prostoru bílé galerie, později se barvy, linie, obrazce a písmena 

rozlézají z pláten na stěny galerie (Čáry - 2009, a Srdce bledly - 2010), a propojují se tak 

s okolním prostorem. Poezie slova se mísí s poezií barev a linií. 

V tuto chvíli posledním počinem v galerijních prostorech - na výstavě Městem posedlí 

- která představila řadu významných jmen z české i světové graffiti a street artové scény, byl a 

dramaticky pojednaná celá místnost, kde se na všech čtyřech zdech rozlézalo deformované 

autorovo jméno podpořené ozvučenou videoprojekcí, která umocňovala pochmurný výraz až 

do agresivních poloh. 

 V Biorových piecech často najdeme slova a útržky vět, které lze také v podstatě 

vnímat jako verše či specifickou formu aforismů. Sám Bior na téma, do jaké míry je malířem, 
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Obr č. 54: Velkoformátová malba na Černém mostě v rámci NAMES festivalu 

básníkem, writerem, reaguje: „Už ani nevím kolik je ve mně z toho či onoho. Vlastně jsem za 

tuto nevymezenost rád. Rámec writera v tom konzervativním pojetí jsem asi už dávno 

překročil. Zároveň definice graffiti a writerů jako takových nikdy nekončí a možnosti jsou 

otevřené. Postupně se smiřuji se symbiózou těchto zdánlivě odlišných disciplín. Vždyť i 

malování na zeď je svým způsobem poezie. A nakonec proces malování a psaní jsou totožné, 

jen forma se liší. Hlavní je být kreativní, procházet onou katarzí když v Tobě něco vzniká a 

následný odraz v zrcadle na zdi, na papíře, kdekoli…“
66

 

Myslím si, že v galeriích - stejně jako na ulicích - se mu daří zůstat osobitým 

nepodřizujícím se 

poptávce a současných 

trendů. Jeho tvorbu 

vnímám jako 

autentický výraz 

člověka, který má 

potřebu se vizuálně 

vyjadřovat a i přestože 

se mnohým může zdát, 

že se od graffiti 

samotného stále vzdaluje, jsem přesvědčen, že je ho součástí daleko více než naprostá většina, 

která si to o sobě myslí. Zásadní je způsob uvažování, vztah k prostoru, k městu a především 

osobité prožívání svobody a výsledky vzešlé z toho postoje. 

Před médii zůstává jeho obličej – stejně jako Eposův - skrytý za maskou a hlas mu 

deformuje digitální zkreslení, což je ovšem trochu úsměvné, když dohledat Biorovu pravou 

identitu – na rozdíl od té Eposovy - dokáže poměrně snadno každý průměrný uživatel 

internetu. 

 Biorovu tvorbu chápu jako vynikající příklad opravdového graffiti – se vším, co to 

znamená -  které si zachovává svojí základní myšlenku, ale zároveň svůj výraz posouvá nikoli 

k vyprázdněné čistotě, ale naopak živé plnosti. 

 

 

4.4.3 Point - geometrická abstrakce 

Point je v současnosti asi nejznámější postavou českého street artu. Jako ostatní 

začínal jako klasický writer. Ke graffiti se dostal během studia na Gymnáziu Na Pražačce, kde 

studoval ve třídě s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Dokázal si vypracovat obdivuhodný 

styl a hned po maturitě vyrazil ještě společně s Romeem a Keyem do USA. Přes prázdniny tak 

vytvořili spousty pieců na zdech i vlacích v samotné kolébce graffiti - v New Yorku - a stali 

se tak navždy prvními, kdo to z České republiky dokázal. 
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 http://www.namesfest.net/news7f1e.html?extend.39 
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Obr č. 55: Cakes na těšnovské legální ploše 

Obr č. 56: Plátno a autor 

Po návratu se Pointovi podařilo 

vyjednat s úřady několik legálních 

ploch pro jeho velkoformátové vize. 

Graffiti jako téma se dařilo Pointovi 

uplatnit i na Akademii výtvarných 

umění v Praze. Zároveň i kritická 

zpětná vazba z akademického prostředí 

napomohla Pointově výtvarnému 

rozvoji. Velkým krokem mimo formu 

klasického graffiti představuje 

v Pointově tvorbě jeho rozšíření do reálného 3D prostoru. Zatímco do té doby graffiti na 

zdech maximálně vytvářelo iluzi třetího rozměru, Point začal pracovat s reálnými písmeny-

objekty v reálném prostoru. V podstatě respektuje základní myšlenku graffiti – pracuje 

s písmeny, ze kterých utváří své jméno, které následně rozmisťuje po městě.  

 Pointovo neustálé hledání a zkoušení nových forem a způsobů práce s písmem bylo 

opravdu pestré. Ve své době výrazným způsobem oživoval pražskou streetartovou scénu a 

v podstatě má i dnes má jeho jméno velkou váhu. V současnosti má za sebou přes třicet 

oficiálních výstav doma i v zámoří a sám byl 

iniciátorem historicky prvního mezinárodního 

festivalu graffiti a street artu v ČR – NAMES Fest, 

který proběhl za výrazné spolupráce s městem. 

Podobným počinem v trochu menším měřítku byla 

výstava s bohatým doprovodným programem 

Městem posedlí v roce 2013. To jen dokládá 

Pointův kladný postoj k propojování graffiti, street 

artu a oficiální umělecké scény i v galerijních 

prostorách, což je samo o sobě zajímavé téma 

k diskuzi. 

 Otázku identity připomíná i další Pointovo 

prvenství, a to jeho přiznání svého občanského 

jména a propojení ho se jmény writerskými, tedy 

Splash, Cakes a Point. Ne že by před tím byl Point 

tak tajemnou osobou jako třeba Banksy, ale tím, že 

své writerské jméno nahrazuje svým civilním – Jan 

Kaláb – se podepisuje i prezentuje v rámci svého 

výtvarného působení, opouští další stavební prvek 

graffiti – své writerské jméno.  

 Ostatně i jeho tvorba se od písma přesouvá 

daleko více k abstraktním geometrickým tvarům a 

tělesům, od zdí se přesouvá na malířská plátna, od 

nelegálního graffiti směřuje k legálním zakázkám.  
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Obr č. 57: Pastův piece v blízkosti Těšnova 

 Pokud bychom ve světě výtvarného umění hledali umělce, k jejichž tvorbě by mohla 

díla Jana Kalába fungovat jako přibližující prvek, pak by bylo jistě dobré zapátrat v oblasti 

geometrické abstrakce.  Jistě lze najít mnoho společného se suprematismem či 

neoplasticismem, ať jde o postupné směřování k základním geometrickým tvarům a čistým 

barevným plochám v plošném vyjádření, nebo jeho zájem o budování prostorových objektů, 

které se svou geometrickou čistotou i celkovým charakterem blíží konstruktivistickým či 

minimalistickým dílům. 

    Myslím si, že Pointova tvorba je v každém případě zajímavá a pro většinu mladých i 

atraktivní a srozumitelná. Pokud někdo hledá současného mladého českého umělce, který 

vzešel z graffiti kultury, jejíž podobu sám výrazně spoluutvářel, Jan Kaláb je vhodným 

příkladem pro zařazení do výtvarné výchovy.  

 

4.4.4 Pasta Oner – pop art  

Společně s Pointem se asi nejvíce projevuje na „oficiální scéně“ Pasta Oner, vlastním 

jménem Zdeněk Řanda. Patří mezi první writery, kteří v české republice začali vytvářet 

„street art“.
67

 V době, kdy o světovém graffiti, natož pak street artu, byly v České republice 

velmi sporadické a zahraniční vliv znamenal především berlínskou produkci, měl Pasta 

výraznou východu. Díky své mámě, která 

dělal letušku a z USA mu vozila knihy a 

časopisy o tamější pouliční tvorbě, se mohl 

seznámit s tím, čemu se tehdy říkalo post-

graffiti. 

Kromě klasického tagování a 

malování pieců se zároveň věnoval tvorbě 

nálepek, plakátů a různých polystyrenových 

výjevů. Byl taky prvním iniciátorem 

„streetartových výstav“ a v současnosti se 

jeho výtvarné aktivity stále více propojují se 

světem oficiálního umění, což se propojuje i s jeho snahami o „popularizaci“ a obhajobu 

graffiti a street artu jako jedné z forem současného uměleckého projevu. Výrazně se podílel 

na vzniku knihy In Graffiti We Trust
68

, byl výtvarným poradcem zatím v jediného hraného 

filmu s tematikou graffiti Gympl a v současnosti figuruje i jako spoluautor scénáře volného 

pokračování filmu Vejška. Zároveň je vydavatelem a šéfredaktorem v jedné osobě časopisu 

Clique, který je zaměřen nejen na street art a graffiti, ale zahrnuje i širší spektrum z celé 

„streetsulture“. 

                                                 
67

 Asi o čtvrt roku před Pastou začal lepit po Praze nálepky dnešní fotograf a designér Radek Brousil, ke kterému 

se tato forma dostala také ze zahraničí ve spojení s rodiči, kteří byli diplomaté. 

viz: http://www.rozhlas.cz/radiowave/pastapoint/ 
68

 In Graffiti We Rtust je první kniha, která mapuje vznik a vývoj graffiti v České republice. 
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Obr č. 58: Pastova velkoformátová 

realizace v rámci výstavy Městem 

posedlí 

 V jeho tvorbě můžeme sledovat mnoho 

společného s americkým pop artem, ať už jde o vizuální 

stylizaci či využívání technik, jako je například 

serigrafie, nebo to jsou četné odkazy a citace 

v jednotlivých výtvorech. Svým parafrázováním 

výrazových prostředků a vlastně celého světa reklamy 

se zas přibližuje japonskému výtvarníkovi jménem 

Takashi Murakami, který taktéž výrazně pracuje 

s estetikou současné reklamy a v podstatě celé populární 

sféry.  

 Řadou writerů je Pasta sice vnímán jako mistr 

kýče, nicméně současným žákům na základních školách 

a nakonec i starším, je poměrně blízká a srozumitelná. 

Pokud se rozhodneme pro zařazení street artu do 

vyučování, rozhodně s Pastovou tvorbou bude snazší 

zaujmout žáky než třeba s tvorbou Biorovou.  

 S jeho vizuální produkcí se mohou lidé setkat například v ulici Národní, kde společně 

s Pointem, X-Dogem a Tronem vytvořili v souvislosti s graffiti a streetartovou výstavou 

Městem posedlí velkoformátovou malbu přes jeden bok mnohapodlažní budovy. Ještě 

monumentálnějším záměrem byl plán na „vyzdobení“ Nuselského mostu, který ovšem nebyl 

realizován.
69

    

 Na druhou stranu je dobré mít na paměti, že kromě „velkoformátových Mikymausů“ a 

okřídlených zubních past je stále Pasta autorem například tagů na bílých dodávkách a 

interiérech vagónů metra. (Nehledejte ale podpis Pasta, nýbrž jen Oner.) 

 Na poměrně návodnou otázku moderátorky studia 6 na ČT 24, jestli při pohledu zpět 

na něj jeho tagování nepůsobí spíše úsměvně, odpovídá, že určitě ne, a znovu připomíná, že 

tagování ke graffiti neodmyslitelně patří…
70

 

4.5 Film a video 

V současnosti je asi nejlepším způsobem, jak nahlédnout do světa graffiti, internet a 

videa, které nabízí. Stačí se chvíli brouzdat i po nejvyužívanějším serveru Youtube.com a 

dozajista nenarazíte na desítky a stovky zajímavých videí. O graffiti existuje několik 

„kultovních“
71

 a o něco více „běžných“ celovečerních filmů. Daleko intenzivnější zážitek a o 

mnoho lepší vhled do světa graffiti však nabízí záznamy z reálných akcí, kdy se writeři 

dokumentují při svém počínání v ulicích města, na vlakových nádražích či v podzemních 

depech. Kromě samotného stříkání barvy jsou v takových videích obvykle zachyceny i ty 

ostatní momenty, které ke graffiti neodmyslitelně patří. Nenápadná, nebo naopak velmi 

invazivní cesta k vybranému místu – od ostražitého plížení a dlouhého vyčkávání až po 

štípání zámků, vylamování dveří a probourávání zdí. Neuvěřitelně poučné jsou způsoby, 

                                                 
69

 O tomto tématu píši v kapitole 2.5.2 Nuselský most – Graffiti Bridge 
70

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/213411010120421/video/257368 
71

 Jde o snímky jako například Style Wars nebo Beat Street. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/213411010120421/video/257368
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jakými reagují různí sprejeři na přítomnost cizích lidí. Opakované utíkání z místa a vracení se, 

naprostá ignorace ostatních a někdy až šikanování a fyzické napadání ostrahy či zaměstnanců 

dopravních podniků. Rychlé dokončování posledních nutností a následný útěk, nebo okázalá 

„pózovačka“ před výsledným piecem a laškovná destrukce bezpečnostních prvků. To vše ke 

graffiti jistě patří a videa nám to mohou alespoň částečně zprostředkovat.  

 V rámci pražské scény vznikla během posledních patnácti let řada kompilačních videí, 

které různými způsoby zachycují dění na graffiti scéně v dané době.  Mezi ty výživnější patří 

například video Ready To Destroy, třídílné Quality Control, nebo asi nejznámější série Kick 

The Shit. Důležité je, že skoro vše je na Youtube.com ke zhlédnutí. Je to zajímavé ohlédnutí 

se zpět. K vidění na videích je i většina ze „současné špičky street artu“ v době, kdy 

nekompromisně tagovali po metrech, mramorech, oknech a vlacích. Zároveň je až 

neuvěřitelné, v jak velkém rozsahu bylo tehdy posprejováno pražské metro. Dnes vidět na 

metru piece je opravdu vzácnost. Duch tehdejšího graffiti je v těchto videích pěkně 

zakonzervován. 

 Pokud chcete přičichnout k duchu současného pražského graffiti asi nejlepší volbou se 

zatím poslední díl ze série Kick The Shit, tentokrát s podtitulem Wild Style.
72

 Kromě 

zachycení charakteristické atmosféry při malování ve streetu podchycuje video i současné 

„trendy“. V několikaminutovém hraném intru se setkáme s výrazně nesouhlasným postojem 

k lepení „rádoby streetartových objektů“ – v tomto případě plošného srdce, jehož autoři končí 

zastřeleni a zakopáni. Symbolickou popravu vykonají kati z BE Crew, kteří nás provázejí 

celým videem. Následuje záznam již reálné akce nekompromisního „zbombení“ 

„zkrášleného“ podchodu u Národního Muzea.
73

 A v podobném duchu video pokračuje. Před 

uměřeností, kultivovaností a uměleckým přesahem, který by tak rádi viděli učitelé výtvarné 

výchovy, se dává přednost bombingu, nekompromisního tagování, rozmařilé destrukci a 

radostnému blbnutí. Toto video přináší neidealizovaný obraz současné podoby graffiti. 

S fixami a spreji v rukou reprezentují pražskou scénu jména, jako jsou například Hanez (i 

s novým jménem Chevy), Sprind, Vimeo, Dry či Pleber. Stejně jako neuvěřitelně stylový 

Oipse, prasácky nekompromisní Raidr, čistotou provedení a celkové kompozice tagu 

vynikající Gothay a Huks, či další writeři i crews jako HW, BE, KGS, CB nebo ISK. Svými 

„vandalskými“ tagy přispěl i street-pop-artista Pasta (Oner), stejně jako se ve videu objevuje i 

Cakes (Jan Kaláb), nebo Bior – tedy uznávaní výtvarníci. 

 Ve videu jsou k vidění nájezdy na interiéry vagónů metra, tagování po bílých 

dodávkách, desetimetrové vlnovky přes skla a reklamní plochy ve vestibulech metra i 

tagování sprejem na několikametrové násadě. Celou atmosféru dobře podtrhuje i svižný a 

místy až agresivní hudební podklad. 

 Tento snímek je jistě vynikajícím materiálem pro utvoření si nezkresleného pohledu 

na graffiti, ovšem jako motivační video do hodin výtvarné výchovy bych ho určitě 

nedoporučoval. Pro rozvoj žáků „správným směrem“ považuji za využitelnější relativně 

aktuální film Banksy: Exit Through The Gift Shop, který poměrně vtipnou formou otevírá 
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 Kick the shit Wild Style -  http://www.youtube.com/watch?v=JMlloyO3vO8 
73

 Viz kapitola o 2.3.3 Against street art 
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otázku smyslu „street artu“, jeho popularizace, propojení s oficiálním uměním a v neposlední 

řadě grotesknost snobství, vyprázdněnosti a celého „rádoby-umění“.  

 S graffiti, jako hlavním tématem, u nás vznikl zatím pouze jediný celovečerní film, a 

to Gympl režiséra Tomáše Vorla, který si jako odborného poradce přizval Pastu, takže se ve 

filmu v podstatě neobjevují nesmyslná klišé, která by vycházela z neznalosti graffiti jako 

takového. Samozřejmě jde o film v podstatě komediální a určený pro širokou veřejnost, nelze 

od něj očekávat nějaké dokumentární hodnoty, přesto základní principy příběhu, ani dějový 

vývoj týkající se graffiti, nejsou v rozporu s možnou realitou.  

 Samozřejmě se mezi writery setkáme – možná i s většinovým – názorem, že film 

Gympl je komerční slátanina, která akorát parazituje na atraktivitě tématu graffiti. Po 

diváckém úspěchu není ani překvapením, že se v současnosti točí pokračování nazvané 

Vejška, ve kterém by se měly objevit i aktuální trendy, jako je například tagování hasícím 

přístrojem…  

 Pravdou zůstává, že veřejné mínění nezanedbatelnou měrou ovlivňují právě takovéto 

„veřejnosti přístupné a srozumitelné“ filmy, a tak se můžeme nechat překvapit, jaký obraz 

graffiti nám bude předkládán ve filmu Vejška.  
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Obr č. 59: Ječná ulice na Praze 2 

 

5 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5.1 Kam v Praze za graffiti 

Zdroje informací a poznání se nemusí schovávat pouze na internetu a v knihách. Pro 

graffiti je jeden z nejlepších zdrojů osobní zkušenost. Nemáte-li zrovna po svém boku 

někoho, kdo by vás vzal v noci přímo do „akce“, běžte se alespoň podívat na výsledky těchto 

akcí. Graffiti je všude, je ho plné město, přesto jsem ale přesvědčen, že mnoho skvělých míst 

zůstane mnohým navždy skryto. Někdy je třeba zajít do končin, kam byste se sami od sebe 

nikdy nerozhodli vyrazit, jindy stačí zvednout oči ke střechám, jít vedlejší ulicí nebo prolézt 

dírou v plotě. A pokud nechcete měnit své cesty, velmi pomůže, když pouze zaměříte svou 

pozornost a cíleně budete sledovat a zkoumat všudypřítomná písmena.   

V několika následujících odstavcích se pokusím přiblížit konkrétní typy lokalit, které 

je dobré navštívit, pokud chcete nasát podobu současného graffiti, stejně jako ochutnat 

jeho nedávné historie. 

 

5.1.1 Projděte si centrum Prahy 

Tato rada možná nezní nijak překvapivě. Graffiti je všude, ale v nehistorickém centru 

Prahy se nám často prezentuje autentická podoba současného graffiti. Vzhledem k relativní 

zalidněnosti a životu v ulicích i během noci se na zdech objevují především tagy a piecy 

vytvořené během chvilky. Není čas na propracované a precizně dotažené kousky jako 

můžeme najít někde na periferii či na stěnách vlakových koridorů. Zde se naopak projevuje 

rychlost, nekompromisnost a úspornost výrazu. Větší piecy jsou spíše výjimkou, zato svěží 

vandalský bombing na nás čeká na každém kroku.  

Nyní mluvím například o ulicích Prahy 1, především pak v oblasti mezi Národní třídou 

a Vltavou. Jsou to ulice přímo napěchované tagy a throw-upy v současnosti jedněch 

z nejaktivnějších writerů v Praze, jako jsou například Plebe, Oipse či Hellen, obecně lidé 
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Obr č. 60: Dveře jako galerie 

Obr č. 61: Bílé dodávky se stávají stále častěji terčem sprejerů 

z pražských skupin TOP, BE, HW a dalších. K vidění jsou vskutku kouzelná místa, kde 

hustota tagů dává vzniknout plochám, které by se s trochou fantazie daly vnímat jako 

kolektivní akční malba či letristicky pojaté tašistické 

obrazy. Těmito místy jsou nejčastěji vstupní dřevěná vrata 

do domů a většinou skleněné již nevyužívané výlohy 

zaniklých obchodů. Podobně působivé domovní vstupy 

nalezneme třeba v Ječné ulici mezi Karlovým náměstím a 

stanicí I. P. Pavlova. 

Ovšem není centrum jako centrum. V historickém 

centru toho mnoho neuvidíme. Přeci jenom - zdá se - že 

naprostá většina writerů vnímá historicky cenné budovy 

jako něco, kam tagy v podstatě nepatří. Pak už je zas 

otázka, co ten či onen writer považuje za historicky cennou 

budovu. Vypadá to, že většina nápisů v historickém centru 

Prahy je tvořena turisty, ale ani ty nijak výrazně 

nepřibývají. 

Místa, jako je třeba Václavské náměstí, jsou 

zamořena jiným typem nápisů. 

Nejde o graffiti, ale o reklamu. 

Pro graffiti tam takřka není místo. 

Přízemní patra domů jsou 

kompletně pokrytá reklamními 

nápisy nevalné typografické 

kvality. Tedy, jde v podstatě o 

stejnou vizuální svévoli, ale 

reklamní texty přinášejí daleko 

méně nápaditosti a osobitosti, na 

druhou stranu je lidmi spíše 

tolerována a vnímána jako 

normální věc, protože prostě je to zaplacené, a tedy legální. 

 

5.1.2 Prozkoumejte periferii 

Z centra se nyní přesuneme na okraj. Původně šedivá sídliště, která vyrostla na 

periferiích Prahy - jako je například Jižní či Jihozápadní město - byla v době rozpuku graffiti 

živnou půdou pro sprejery a zároveň jim poskytovala zdůvodnění či výmluvu pro jejich 

počínání. „Já bojuju proti šedi. Dělám naše město barevnější.“ Toto vysvětlení motivace 

graffiti jsme před patnácti lety mohli slyšet od každého druhého writera. 
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Obr č. 62: Sídlištní výzdoba ve Stodůlkách 

Obr č. 63: Takovýchto míst je nejen na Praze 13 požehnaně 

Podoba sídlišť se postupně mění, paneláky získávají celoplošně veselejší barvy, 

vnitrobloky i okolí zdobí nejrůznější zeleň. Sídliště pomalu přestávají být diktaturou šedi, 

přesto si uchovávají spousty betonových ploch na hřištích a kolem přilehlých dálnic, stejně 

jako na okrajích sídlišť stále vyzývají svou opuštěností a okrajovostí různé kotelny a jim 

podobné budovy.  

Zmíněná betonová hřiště - která jsou často takovými pololegálními plochami - nabízí 

obvykle díla lokálních writerů. Pro někoho možná daleko zajímavější jsou ony zmíněné 

kotelny, které většinou slouží jako zkušební prostor pro první pokusy se sprejem, a tak máme 

možnost spatřit velmi koncentrovanou přehlídku naivního začátečnického a opravdu špatného 

graffiti, které je na druhou stranu mnohdy zábavné, poučné a může být i inspirativní. 

 Rozhodně bych návštěvu doporučil těm, kteří tvrdí, že když to někdo neumí, ať si to 

jde stříkat někam, kde to nebude vidět a nikoho s tím nebude obtěžovat. To „někam“ jsou 

často právě tyto kotelny, kde si to zkoušelo nespočet začátečníků, a tak se může třeba i 

poštěstit spatřit rozklepaný a nedotažený tag od writera, kterého bychom dnes mohli označit, 

za respektovaného. 

 

5.1.3 Navštěvujte legální plochy 

O roli legálních ploch pro existenci graffiti jsem již psal v teoretické části práce. Ať již 

na ně má člověk názor jakýkoli, prostě tu jsou a narozdíl od ploch ostatních mají jednu 

podstatnou vlastnost: poměrně rychle se jejich pokrytí obměňuje. Nalezneme na nich tedy 

obvykle naprosto současnou graffiti produkci. Ale nezapomeňme: legální. 



84 

 

Obr č. 64: Část vizuálního rozloučení se zemřelým DJ Alim 

Obr č. 65: Národní třída a společná produkce českých streetartistů 

V Praze je jednoznačně nejnavštěvovanější legální plochou Těšnov - parkoviště mezi 

budovou ministerstva zemědělství a magistrálou, jejíž betonové stěny představují dominantní 

plochu věnovanou sprejerům. Piecy se tam v rychlém tempu střídají, každý víkend se vrství 

nové a nové věci, stejně jako na internetu přibývají další a delší fotogalerie s aktuální 

podobou Těšnova. Je to místo, kde se o víkendu schází mnoho pražských sprejerů, kde se 

občas konají jamy spojené s hudební produkcí. Je to také místo, kde proběhla ona známá 

„kládová kritika“ tehdejšího graffiti v podání CAP crew.  

Po dlouhou dobu platilo jakési nepsané pravidlo, že začátek této legální plochy - asi 

patnácti metrový kus stěny - v podstatě patřil Pointovi, a toto místo si sám přetíral vždy 

novým piecem. Velmi dlouho zde také vydržela Pointova prostorově rozsáhlá graffiti 

vzpomínka na zemřelého DJ Aliho.  

Druhou velice výraznou legální plochou, jejíž význam se v posledních letech 

zmenšuje, jsou stěny v okolí Barrandovského mostu na levém břehu Vltavy. Vřele doporučuji 

navštívit tuto lokalitu na kole za slunného dne. Většina legální plochy se nalézá hned na břehu 

řeky lemované cyklostezkou. 

V Praze je také celá 

řada graffiti produkce, která je 

pozůstatkem jednorázových 

akcí, jamů, festivalů. 

Významnější stopu zanechal 

na pražských stěnách 

mezinárodní streetartový 

festival NAMES. Na pár let 

byla populárním objektem 

turistických fotoaparátů 

obrovská malba v ulici 

Národní od italského umělce 

zvaného BLU,
74

 kterou před 

rokem společně přemalovali 

Point, Pasta, Tron a X-Dog
75

. Zlí jazykové tvrdí, že město Praha tuto plochu nabídlo k 

dispozici pouze proto, že se plánoval prodej pozemku před tímto domem, na němž vyroste 

                                                 
74

 Mnoho kreseb, maleb, street artu a fotoanimací naleznete na jeho oficiálních stránkách www.blublu.org 
75

 Záznam přemalování naleznete na: http://vimeo.com/49035217 
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Obr č. 66: Karlín 

dům nový, který pomalovanou plochu zakryje. V současnosti se na místě již usilovně staví, 

ale barevné výjevy stále vykukují zpoza plechové zástěny. Nicméně po festivalu NAMES 

zůstalo graffiti například na zdech u stanice Černý most, kde jsou k vidění - kromě celé řady 

„klasického graffiti“ - i opravdu velkoformátová díla od Maskera, Obica či Biora. 

 

5.1.4 Odvažte se mezi ruiny 

Specifické lokality, ve kterých lze graffiti také nalézt a které ve spojením s graffiti 

zpopularizovala již několikrát zmiňovaná CAP crew, jsou různé vybydlené a rozpadlé domy, 

opuštěné tovární haly a rozestavěné, ale nedostavěné betonové objekty. Podobně jako na 

legálních plochách, i zde mají obvykle writeři svůj klid na práci.  

Jsou to místa, kam se 

ne každý odváží, především 

proto, že neví, co hrozného 

ho tam čeká (i přestože tam 

obvykle hrozného nečeká 

nic). Někdy se v těchto 

budovách setkáte s lidmi, 

které byste raději nepotkali, 

jindy se vám nabídnou 

působivé prostory se 

zajímavými výjevy na zdech. 

Graffiti vytvořené uvnitř takovýchto objektů není primárně určeno k tomu, aby ho vidělo co 

největší množství ostatních writerů (nebo snad přímo veřejnost), ale jeho existence obvykle 

vychází z jiných pohnutek. Pomineme-li to, že si tam začátečníci často zkoušejí sprejovat, 

jelikož jim opuštěné prostory nabízejí klid i záruku, že jejich pokusy zůstanou v podstatě 

skryty, často tak vzniká graffiti pramenící z potřeby vytvořit něco v reakci právě na takový 

prostor či přímo z vnitřní nutnosti tvořit bez ohledu na to, zda to uvidí ještě někdo další, či ne. 

A tak někdy vzniknou velmi osobité práce odlišné povahy, než můžeme běžně vídat v ulicích. 

Zajímavým objektem je například víceméně opuštěný areál Waltrovka. 

A pokud nenaleznete žádné zajímavé podoby graffiti, samotná návštěva těchto míst 

bývá silným a dobrodružným zážitkem.  

 

5.1.5 Jezděte vlakem 

Na pomyslném středu mezi odlehlými a vybydlenými budovami, legálními plochami a 

ulicí s rušným provozem jsou místa v okolí vlakových nádraží, především pak vnitřní stěny 

vlakových koridorů. Když vyjíždíte ze Smíchovského, Masarykova, Hlavního - a v podstatě 

jakéhokoli jiného - nádraží, zaměřte svou pozornost na ubíhající stěny. Budete-li mít štěstí, 

uvidíte i pár pomalovaných vagónů . 
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Obr č. 67: Pohled podél železniční trati na Palmovce 

Obr č. 68: Druhá strana graffiti produkce 

Dnes již není graffiti na 

vlacích a metrech zdaleka tak 

časté, jako na přelomu století. 

Souvisí to nejen s úbytkem 

sprejerů, ale především 

zpřísněním ostrahy, 

zdokonalením bezpečnostních 

systémů, daleko rychlejším 

odstraňování pieců z vagónů a 

v neposlední řadě i zvýšením 

trestů za tvorbu graffiti. O to 

radostnější a cennější může být 

pro nás setkání s nějakým novým piecem třeba na vlakové soupravě v metru - to lze opravdu 

považovat za svátek.  

Graffiti z vlaků průběžně mizí a málokdy se opět objevuje, ale nádražní budovy a 

zmiňované stěny koridorů zůstávají zaplněny pestrou produkcí, která se skládá jak z pieců již 

„historicky cenných“, tak z průběžně přibývajících pieců nových.  

Jedna věc je pozorovat tyto místa z vlaku a druhá je se na kolejiště vydat pěšky a mít 

dostatek času si vše 

pořádně prohlédnout. Ne 

vždy jsou ale cesty ke 

kolejím jednoduše 

přístupné a zároveň je 

třeba mít se neustále na 

pozoru, nejede-li nějaký 

vlak. Toto mírné, ale 

permanentní nebezpečí i 

pouhého nezúčastněného 

pozorovatele určitým 

způsobem přibližuje 

k writerům, kteří při svém 

počínání také stále něco riskují. Poměrně frekventovaná trať a zároveň především v minulosti 

hojně navštěvované místo je železniční trať, která vede kolem pražské Palmovky, přístupná 

zpod mostu od tramvajové zastávky Balabenka. Mělo to své kouzlo, zajít si tam za slunného 

odpoledne, sledovat writery při práci a zároveň muset neustále dávat pozor, jestli se neřítí 

vlak, před kterým bylo vždy nutné přeběhnout na druhou kolej, nebo se přitisknout ke stěně 

koridoru. 

Tato místa ke graffiti prostě neodmyslitelně patří, už jen proto, že vlaky byly hlavním 

cílem writerů ze samotné kolébky graffiti. 
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Obr č. 69 a 70:  Pánské toalety v letenském klubu Wakata 

5.1.6 Omrkněte kluby, galerie a obchody 

V Praze je spousta klubů a hospod a writeři nejsou jiní, než jejich vrstevníci. Většina 

z nich do těchto podniků chodí. Vzhled některých podniků odráží jejich náklonnost ke graffiti 

kultuře a jinde jde zase jen o „cool“ reklamu. Interiéry mnoha klubů si vzali do parády pražští 

writeři či „street artisti“. Jsou to kluby jako je například Wakata, Bordó, Shadow Azyl mnoho 

a mnoho dalších. Ovšem daleko autentičtější projevy graffiti nalezneme vždy na pánských 

záchodech. 

Tam se obvykle setkáme doslova s ohňostrojem opilých tagů. Jejich vysoká 

koncentrace a mnohdy velkorysá rozmáchlost pramenící z množství vypitého alkoholu vytváří 

často poutavě pojednané plochy. Zároveň nám přináší informaci, kdo tu byl a kdo sem chodí 

často.  

Některé kluby si jasně uvědomují, že jejich klientelou jsou často writeři, zvláště ve 

dny, kdy na místě probíhá tématický večírek (například projekce graffiti videí). Nejednou 

jsem viděl po takovém klubu, který je vyzdoben sprejery, rozlepené papíry s nápisem 

„děkujeme vám, že v klubu netagujete“. Bylo to svým způsobem úsměvné a trochu paradoxní. 

Místo, kde jsem takovéto poděkování nikdy neviděl a pokrytí vnitřních i venkovních stěn se 

průběžně měnilo po každé návštěvě writerů, byl například pražský squat Milada.
76

  

                                                 
76

 Dnes je budova již přes tři roky vystěhována, částečně zdemolována najatou agenturou a rozhodně neslouží 

k tomu účelu, který si jako záminku vzalo pražské vedení. 
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Obr č. 71: Interiér Graffneck shopu kousek od Wakaty 

 Pokud byste chtěli hledat 

„graffiti v galeriích“, potom za 

zmínku určitě stojí objekt Trafačka
77

, 

který svým průmyslovým 

charakterem interiéru a velkým 

prostorem k dispozici ani tolik 

nepřipomíná galerii a graffiti uvnitř (i 

venku) tam v podstatě sedí. O něco 

učesanějším výstavním prostorem je 

Gemistry galery
78

, kde se poměrně často střídají známí i méně známí zástupci české scény, 

z nichž řada z nich je snad již více doma v galerii než v ulicích. (Jan Kaláb, Pasta, Tron...) 

  Ke graffiti patří neodmyslitelně i graffiti obchody. Za doby mého dětství to byl Samet 

(celým názvem Modrý samet) na Žižkově, který byl otevřen v mých devíti letech, tedy roku 

1995. Byl to první obchod v České republice, který se specializoval na graffiti sortiment. 

Dnes na jeho místě funguje Grow Bar
79

, kde lze taktéž nakoupit základní writerské potřeby a 

od února 2013 si na místě můžete nakoupit spreje, fixy, rukavice nebo třeba černé kukly 

přímo z Eposova Graffomatu. Další Graffomat naleznete ve zmiňované galerii Trafačka.  

Obchod, který v Praze nabízí nejširší výběr zboží pro writery, je Graffneck shop
80

 

poblíž stanice metra Vltavská. Kromě obrovského výběru barev, všemožných druhů trysek, 

nejrůznějších psadel, tematických tiskovin i jiných nosičů, nabízí obchod i věru originální 

interiér, který může v kontextu svého zaměření až šokovat svými čistě bílými stěnami. 

Všem, kteří nebyli v takovém obchodě, ale o graffiti jako takové se zajímají, vřele 

doporučuji jeho návštěvu. Možná budete až překvapení, co vše se dá na takovém místě sehnat. 

 

5.1.7 Zvolte si na průzkum správnou dobu 

Jsou místa, kam není radno chodit po setmění, na druhou stranu existují místa, kde to 

platí naopak. Tak třeba pražské Vinohrady. Přes den se nám nabízí v těchto ulicích k vidění 

nespočet tagů, sem tam i pieců. Ovšem ve chvíli, kdy skončí otevírací doba všech přízemních 

obchůdků a stáhnou se vlnité plechové rolety, objeví se mnoho nových, přes den schovaných, 

pieců. Rolety jsou zvláštní plochou, která v noci chrání výlohy, ale zároveň nabízí writerům 

ideální místo pro jejich jména.  

Druhou věcí je, že graffiti a noční ulice k sobě tak nějak patří a sledovat graffiti v noci 

má svoje zvláštní kouzlo. Ulice bývají vylidněné, a snadno si tak můžeme představovat, jak 

asi vznikalo to či ono a domýšlet si, jak dlouho to trvalo, zdali to dělal jeden člověk, nebo 

více, jestli museli utíkat a vracet se... Samotné pozorování a fantazijní rozvíjení viděného nás 

může při správném naladění výrazně přiblížit ke světu graffiti a jeho kouzlo, které je 

v základech spojeno s nocí, tajemstvím a zakázaností, k nám promlouvá daleko intenzivněji 

                                                 
77

 www.trafacka.cz - Kurta Konráda 1, Praha 9 
78

 www.thechemistry.cz - Bubenská 1, Praha 7 
79

 www.growbar.org - Cimburkova 17, Praha 3 
80

 www.graffneck.cz - Janovského 15, Praha 7 

http://www.trafacka.cz/
http://www.thechemistry.cz/
http://www.growbar.org/
http://www.graffneck.cz/
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než během brzkého odpoledne. Je pravdou, že k tomu, abychom viděli posprejované rolety, 

stačí vyrazit do ulic brzy ráno, ještě před otevřením obchodů, ale není to prostě ono.  

Noc přináší ještě jeden velice důležitý moment. Tím je klid. Ulice, přes den zaplněné 

lidmi, se vyprázdní, auta jezdí minimálně, celkově město utichne. Jednoho by mohlo až 

překvapit, jak neuvěřitelně hlasitě se nese noční ulicí stříkání spreje, především pak jeho 

protřepávání. Čím blíže se dostanete k místu a času vznikání graffiti, tím spíše pak budete 

schopni vnímat graffiti obecně. A jako vždy i zde platí, že ze všeho nejlepší je osobní 

praktická zkušenost.  
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6 ZÁVĚR 

Myslím, že předchozí odstavec krásně vystihl to, co by mělo být celým závěrem této 

diplomové práce. Jestli vás graffiti zajímá, tak si to běžte zkusit… 

Kromě závěrečné výzvy se pokusím o závěrečné shrnutí.  

Graffiti je nedílnou součástí městského světa, a přesto zůstává pro většinu městských 

obyvatel určitým způsobem skrytý a nepochopený. Mnozí mu nerozumí, protože mu 

porozumět ani nechtějí a jiní mu nerozumí, protože si ho v podstatě idealizují, což jim 

zabraňuje spatřit graffiti v celé jeho kráse. V kráse, která je tvořena směsí kaligrafie, 

kriminality, radosti, hulvátství, adrenalinu, klukovství, tvůrčí aktivity i vandalismu. Pokud se 

snažíme tento mix přesouvat do školního prostředí, můžeme z toho vytěžit řadu didaktických 

úspěchů, ale jen za cenu toho, že se vzdáme graffiti v jeho pravdivé podobě a místo ní 

použijeme graffiti jaksi vykastrované. Z prováděné sondy vzešly jistě pozitivní informace. 

Učitelé se aktivně pouští do uchopování graffiti jako současného výtvarného fenoménu a 

s úspěchem u většiny žáků se jim ho daří transformovat v didaktický materiál.  

 Nemohu se ovšem zbavit pocitu, že graffiti v sobě nese něco silného a opravdového a 

zařazováním do výuky jen napomáháme likvidaci „alternativních světů“, které jsou pro 

fungování společnosti důležité. Graffiti je něco, co by se nemělo učit ve škole – podle 

pravidel, tak jak je dovoleno, graffiti by mělo žít v ulicích, tak jak dovoleno není. Graffiti by 

mělo zůstat mimo vzdělávací systém, nelegální a postihované. V tom je jeho kouzlo. Graffiti 

by mělo být opravdovou rebelií, revoltou, nonkonformitou. Nikoli iluzí rebelie, iluzí 

nonkonformity. Je to stejné jako s Facebookem. Ono to vypadá, jako opravdový život 

s opravdovými vztahy, ale není to tak. Je to jen iluze života. Ten opravdový je venku 

v reálném prostoru setkávání. Opravdové graffiti připomíná problematické otázky. Silně a 

energicky znovu zpřítomňuje témata, jako je vtah k okolnímu prostoru, pocit bezpečí, 

soukromí, svobody, ale i právo na názor a na svobodné jednání. Iluze graffiti řeší, jestli nám 

to někdo dovolí, nebo ne.  

 Graffiti vnímám jako něco hodnotného, co by si svou sílu mělo uchovat. Ať už jako 

osobní svět, který je tak důležitý pro jednoho konkrétního dospívajícího, nebo jako 

subkulturní fenomén, který se odmítá podřídit systémovým tlakům. O graffiti by se nemělo 

psát a teoretizovat. Graffiti by se mělo dělat. Anebo proti němu bojovat.  

 A pokud se necítíte být ani na jedné straně barikády, zkuste graffiti pozorovat 

pozorněji a pak možná zjistíte, že nabízí mnohem víc, než jen důvod k rozčilení se nad tím 

vším vandalismem. 
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7 ZDROJE INFORMACÍ 

7.1 Využitá, inspirativní a doporučená literatura 

Z níže uvedených knih, které sloužili jako přímý zdroj informací, či byly jen 

zajímavou inspirací, bych rád vyzdvihl knihu In Graffiti We Trust od Marie Overstreet. Jde o 

první knihu, která podává svědectví o vzniku a vývoji graffiti u nás. Unikátní je v tom, že 

z valné většiny jde o mozaiku výpovědí samotných writerů. Výraznou část představuje i 

výborný fotodokumentace tehdejší tvorby. 

 

 

BANKSY: Pictures of Walls. Pow, 2005.  

BANKSY: Banging Your Head Against A Brick Wall. Banksy, 2001.  

GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu, Paido - edice pedagogické literatury, Brno, 

2000  

HENDL, J.: Kvalitativní výzkum, Portál, Praha, 2004  

HENDL, J.: Přehled statistických metod zpracování dat, Portál, Praha, 2009  

HOUŠKA, T: Graffiti Rules, Praha: Houška, 2000  

KŘÍBEK, J., ŠKAPA, M.: 2666 Praha Odyssey, Labyrint, 2006  

LINDART, J., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A.,  MAŘÍKOVÁ, H.: Velký sociologický 

slovník. I., II. díl. Praha: Karolinum. 1996 

MAGID, V.: CAP: Crew Against People, Big Boss, Praha, 2007  

MATOUŠEK, J., VINGLEROVÁ, M., VLADIMÍR 518; Město=Médium, Praha: Bigboss 

2012 

OVERSTREET, M.: In Graffiti We Trust, Mladá Fronta, Praha, 2006  

SOUČEK, T., VESELÝ, K., VLADIMIR 518: Kmeny, Big Boss, Praha, 2012  

POSPISZYL, T.  Lékó, I.; Street Art Praha, Praha: Argot Vitae, 2007 

 

 

 

 



92 

 

7.2 Hlavní internetové zdroje 

V současné době jistě platí, že pro toto téma je nejlepším a neaktuálnějším zdrojem 

informací internet. Přestože každý dokáže využít vyhledávač webového prohlížeče, a sám si 

tak najít internetové stránky, které se problematikou graffiti zabývají, zde uvádím seznam 

webů, ze kterých jsem čerpal inspiraci či konkrétní materiály. 

 

www.art-antiques.cz 

www.banksy.co.uk 

www.czechtek.bloguje.cz 

www.biggboss.cz/ 

www.cliquemag.cz/ 

www.ekosystem.org 

www.eldar.cz/streetart 

www.graffitiresearchlab.com 

www.graffomat.com/ 

www.graffneck.cz  

www.graffitistore.cz  

www.kulturajinak.com 

www.masker1.net/ 

www.nsgraffiti.wordpress.com  

www.onename/phatbeatz.cz 

www.onepoint.cz  

www.jankalab.com 

www.upstream.cz/ 

www.phatbeatz.cz 

www.pastaoner.cz/ 

www.stylefile-magazine.com 

www.upstream.cz 

 

www.facebook.com 

Byla by ostuda, kdyby na sociální síti, kterou zná snad každý uživatel internetu, 

chybělo graffiti a street art. Ani zde samozřejmě nechybí. Ve stovkách tématických diskuzí je 

zajímavé sledovat - kromě pestrých fotopříspěvků z celého světa - především názory „laické 

veřejnosti“ i stav obecného vkusu, který je částečně signalizován počtem „lajků“.  

 

www.nyx.cz 

Nyx je relativně uzavřený
81

 komunitní server, na kterým je - mimo jiné - řada diskuzí 

věnovaných graffiti a street artu, ale především se v nich aktivně účastní někteří z pražských 

writerů, kteří tam často vysvětlují či obhajují svou tvorbu. 

Doporučené diskuze:  Kult profesora Horowitze (Graffiti), Street art, Against Street 

Art, Fotbalové graffiti aneb za stadionu do ulic a zpět 

                                                 
81

 Pro přístup na tento web je třeba adresná pozvánka. 

http://www.banksy.co.uk/
http://www.biggboss.cz/
http://www.cliquemag.cz/
http://www.eldar.cz/streetart
http://www.graffomat.com/
http://www.graffneck.cz/
http://www.graffitistore.cz/
http://www.kulturajinak.com/
http://www.masker1.net/
http://www.nsgraffiti.wordpress.com/
http://www.onepoint.cz/
http://www.jankalab.com/
http://www.upstream.cz/
http://www.phatbeatz.cz/
http://www.pastaoner.cz/
http://www.stylefile-magazine.com/
http://www.facebook.com/
http://www.nyx.cz/
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7.3 Obrazová dokumentace 

Zde uvádím, odkud pochází fotografie využité z textu. Ty, které jsem fotil osobně, jsou popsány jako 

„vlastní fotoarchiv“. U ostatních je vždy uveden odkaz na umístění obrázku na internetu. 

 

Obr č. 1 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 2 – vlastní fotoarchiv DAS, Klark 

Obr č. 3 – vlastní fotoarchiv Gothay, Tripy  

Obr č. 4 – vlastní fotoarchiv – hlava pláty, karlák 

Obr č. 5 – http:// streetculture.cz/veletrzni.jpg 

Obr č. 6 – http://3.bp.blogspot.com/-

Fp8RJVaxgeI/TiSNZ22VreI/AAAAAAAAEno/sYYpH5Z24x0/s1600/taki183.jpg 

Obr č. 7 – http://www.graffneck.cz/galerie/graffneck.cz/cap-aneb/05.jpg 

Obr č. 8 – http://www.lifelounge.com.au/resources/IMGRELATED/pasta-7.jpg  

Obr č. 9 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 10 – http://img101.imageshack.us/img101/4747/obraz013ys.jpg 

Obr č. 11 – http://www.youtube.com/watch?v=JMlloyO3vO8&feature=player_detailpage 

Obr č. 12 – http://img840.imageshack.us/img840/1976/hitla.png 

Obr č. 13 – http://farm3.static.flickr.com/2637/4033193693_dcd60c0b5a.jpg 

Obr č. 14 – http://thefindmag.com/wp-content/uploads/pixo01.jpg 

Obr č. 15 – http://image.guardian.co.uk/sys-images/Arts/Arts_/Pictures/2008/05/06/banksy.jpg 

Obr č. 16 – http://farm2.staticflickr.com/1077/838939817_0d75c8bc15_z.jpg?zz=1 

Obr č. 17 – http://www.youtube.com/watch?v=4Za8ekqmGfo&feature=related 

Obr č. 18 – http://farm7.static.flickr.com/6161/6170820472_d15888c5bc.jpg 

Obr č. 19 – http://3.bp.blogspot.com/-bTkoiZQSw5E/TkgMnSXL5dI/AAAAAAAAVqg/IZtNIe0B-

pQ/s1600/KIDULT%2BX%2BKENZO_2.png 

Obr č. 20 – http://imagesgonerogue.com/images/ama/fgr/2011/1/4/celinecampaign1.jpg 

Obr č. 21 – http://www.designmagazin.cz/foto/2010/10/vystava-metropolis-dox-9.jpg 

Obr č. 22 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 23 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 24 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 25 – https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRc4vx-

lLv6Ze6SOOQrXHDxfBHEDj1ZH2d6OmQjnUPa-BZKhPPL 

Obr č. 26 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 27 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 28 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 29 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 30 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 31 – http://www.artalk.cz/wp-content/uploads/2012/08/Nuselak_Graffiti_Bridge_1.jpg 

Obr č. 32 – http://www.youtube.com/watch?v=JMlloyO3vO8&feature=player_detailpage  

Obr č. 33 – https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/230516_4743070539287_347988444_n.jpg 

Obr č. 34 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 35 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 36 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 37 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 38 – kamera https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

snc6/262310_410067469055593_452132068_n.jpg 

Obr č. 39 – http://www.thestranger.com/binary/998f/1360945328-fun3.jpeg 

Obr č. 41 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 42 – https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

ash3/11066_569574709720103_301266667_n.jpg 

Obr č. 43 – http://www.youtube.com/watch?v=eYevC6fCeHA 

Obr č. 44 – vlastní fotoarchiv 

Obr č. 45 – http://www.flickr.com/photos/pavellauko/8470864554/lightbox/ 

Obr č. 46 – http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/536524_4669535666557_995160642_n.jpg 

Obr č. 47 – http://streetfiles.org/489635458.jpg 

Obr č. 48 –http://spa.fotolog.com/photo/26/13/20/epos_257/1164544199_f.jpg 

Obr č. 49 –http://img.aktualne.centrum.cz/51/4/510471m-epos-257.jpg 

http://img101.imageshack.us/img101/4747/obraz013ys.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2637/4033193693_dcd60c0b5a.jpg
http://thefindmag.com/wp-content/uploads/pixo01.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=4Za8ekqmGfo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JMlloyO3vO8&feature=player_detailpage
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/262310_410067469055593_452132068_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/262310_410067469055593_452132068_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/11066_569574709720103_301266667_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/11066_569574709720103_301266667_n.jpg
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/536524_4669535666557_995160642_n.jpg
http://spa.fotolog.com/photo/26/13/20/epos_257/1164544199_f.jpg
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Obr č. 50 - 

http://epos257.cz/data/works/data//urbanshootpaintings2011//urbanshootpaintings2011_epos257_02.jpg 

Obr č. 51 –http://www.vetrelciavolavky.cz/sites/default/files/imce/clanky/epos%20pro%20web.jpg 

Obr č. 52 –http://streetfiles.org/img/user/20483/L/aMaDDCGTSJNb6KYrV5yn1231604336.jpg 
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