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Úvod 

 

 Graffiti a street art – shledáváme se s nimi nejen na veřejných prostranstvích, ale 

také v médiích, píše se o nich a otiskují je časopisy a noviny, vycházejí o nich knihy.  

Street art a graffiti si oblíbila převážně mladá generace, oproti jiným výtvarným 

uměním, jako je například sochařství, malba portrétů, olejomalba a jiné. Široká 

veřejnost však toto umění vnímá spíše jako vandalismus, neúctu k historicky 

významným budovám anebo také jako ignoranci a lhostejnost k majetku ostatních.  

 

Každý den, když většina z nás jde do práce, do školy, nakoupit nebo kamkoli 

jinam, nepřehlédneme malá dílka, ale i rozsáhlá díla, která lemují sloupy, mosty, fasády 

domů, která zdobí ploty, tramvaje, vlakové soupravy, vchodové dveře panelových 

domů, dopravní značení a mnoho dalších míst. Věřím, že než všichni dojdeme z bodu A 

do bodu B, všimneme si minimálně několika takových děl. Chodívám denně kolem 

výměníku, kde malá dílka, ať už podpisy autorů nebo projev jejich fantazie, zdobí jeho 

zdivo. Každým dnem přibývají, některé už se i překrývají. Stavba ve finále působí jako 

pestře flekatý obrovský kvádr a upoutává pozornost již na dálku.  

 

Každý tyto vizuální projevy vnímá jinak. Populace v České republice je v tomto 

případě rozdělena na tři skupiny. Jedna se staví na stranu těch, kteří graffiti tvoří, graffiti 

se jim líbí a nikterak jim nevadí, ba dokonce se k tvorbě a subkultuře hlásí. Druhá 

skupina odsuzuje umělce graffiti a subkulturu, označuje je za spodinu společnosti, 

narkomany, vandaly a kriminální živly. Třetí skupina se nepřiklání ani k jedné 

zmiňované části, tato problematika je jim lhostejná, avšak pouze do chvíle, dokud 

někdo z umělců nezasáhne část jejich osobního majetku. Vzniká tu veliký rozpor ve 

společnosti, jestli je tedy graffiti uměním, nebo vandalstvím. Na jedné straně se 

umělcům otevřely možnosti prokázat jejich schopnosti na stěnách města na tzv. 

legálech, ale na druhé straně vznikl paragraf v Trestním zákoníku České republiky, který 

tyto umělce trestá. Každé umění, stejně jako graffiti, má své příznivce, ale i ty, kdo se 

snaží rozvoj daného umění zastavit, nebo úplně „vymýtit“, nahradit něčím jiným. 
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Graffiti však každým zásahem proti němu sílí a vyvíjí se každým dnem, krok za 

krokem. Graffiti je jedno z nejsilněji se držících umění naší doby. Navíc jeho vývoj a 

rozmach sílí vždy, když se objeví tací, kteří proti němu chtějí bojovat.  

 

Graffiti a jeho subkultura jsou dnes velkým problémem velkých i malých měst. 

V této bakalářské práci se zaměřuji na naše hlavní město Prahu, konkrétně na Staré 

Město. Chtěla bych osvětlit, co to vlastně graffiti je a jak vzniklo, odkud k nám do 

České republiky přišlo a kdo se o první graffiti díla zasadil. Také se zmíním, jaké 

graffiti lze vidět například na ulicích krásného města, jako je Praha. Dalším cílem této 

práce je i má snaha poukázat na to, jaká opatření vyvíjí či má v plánu vyvíjet do 

budoucna samo město, resp. jeho zastupitelé, aby se s touto problematikou vypořádali. 

Co a jak udělali či jaký je jejich názor na toto „umění“. Jaká jsou jejich pro a proti, co se 

týče graffiti umělců. V této práci představuji graffiti ve všech jeho podobách, ať už jsou 

legální, či nelegální. V případě těch nelegálních poukazuji na dopad na jedince přímo 

přistižené při tvorbě, tedy způsoby, jak se s nimi naše legislativa a zákony vypořádávají. 

V naší společnosti toto umění totiž patří mezi něco, co stále spadá do sekce nelegálních 

činností, a i pro většinu naší veřejnosti jsou graffiti a ti, kdo je tvoří, něčím 

nepřijatelným a nežádoucím. Otázkou zůstává, zda prevence zaměřená tímto směrem je 

účinná, či jestli vůbec můžeme o nějaké prevenci mluvit. Budu se snažit, aby tato otázka 

byla alespoň zčásti zodpovězena.  

 

Poznatky ke své práci čerpám hlavně z rozhovorů autorů graffiti, také již 

z vytvořených bakalářských diplomových prací, například od Petry Zacpalové, která 

napsala práci s názvem Graffiti a street art v Brně (Brno 2007), Jany Huptychové 

Graffiti – kniha nejen pro oči (Praha 2002), Petra Hűbnera Graffiti a street art jako 

psychické projevy současného umění, Šárky Tomanové Bodyart, tetování a piercing 

v sociokulturních a uměleckých kontextech, literatury, časopisů Reflex, BBarak, novin 

MF Dnes a internetu, kde je mnoho odkazů a prezentací s obrazovou tvorbou graffiti. 

Na začátek bych chtěla odkázat na přílohu č. 1, kde je uveden slovník nejužívanějších 

výrazů subkultury, a taktéž podkapitoly 1.4 a 3.2, kde jsou uvedeny nejčastěji užívané 
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styly graffiti a techniky street artu. U rozhovorů, které jsou v přílohách 2–6, jsou 

zanechány nespisovné a vulgární výrazy, popřípadě pravopisné chyby. Tyto rozhovory 

jsou pořízeny z internetové stránky http://namesfest.net/, na kterou mě odkázali přední 

představitelé českého graffiti a street artu, Point, Masker, Pasta Oner, Bior. Tito umělci, 

ač vystavují svá díla v galeriích a neprovozují již několik let nelegální graffiti, nejsou 

nakloněni osobnímu setkání, ať už z důvodu časové vytíženosti či ochrany jejich 

soukromí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1 – Rave (autor graffi ti) 
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1. Graffiti 

 

Výraz graffiti je z řeckého slova sgrafito, „yрαφεiv“(grafem – psát) nebo i  

graffito. Po mnoho let se používá množné číslo tohoto slova, to však označuje jedno i 

více děl zároveň. Prvotně se tento výraz vztahoval na jeskynní  malby pračlověka 

z doby kamenné, dále ve starověku – Římské imperium v Pompejích, v Egyptě 

zpravidla jako anonymní škrábání do omítek – dnes jím pojmenovali jednu ze subkultur, 

která má kořeny od 70. let v USA. Během dalších let se graffiti rozšířilo po celém světě 

až do našich měst. Slovem graffiti se označují výtvarná díla neznámých autorů, jejich 

projevy na zdech veřejných budov, na dopravních prostředcích, na dopravních 

značeních, sloupech, mostech. Majoritní společnost spojuje graffiti s vandalismem, 

protože jakmile se řekne slovo graffiti, lidé pod tímto pojmem vidí okamžitě kdejaký 

flek a čmáranici na zdi, to však není přesné. O tom se zmiňuje ve své práci Blanka 

Šimůnková (2009): „[…] Graffiti v užším slova smyslu: ne jakékoli nápisy a malůvky ve 

veřejném prostoru jakýchkoliv anonymních tvůrců, ale jen specifické výtvory lidí, kteří 

sami sobě říkají writeři. Tedy lidé, již tvoří písmo, zanechávají značky v prostoru, hlásí 

se k subkultuře graffiti. Jinak řečeno jde o ty, kdo tvoří v kontextu subkultury.“1 

 

Co znamená a jak je důležitá pro graffiti subkultura, vyplývá i ze slov jednoho 

z prvních známých českých writerů, Vladimira518 (alias Wladimir518), kterými 

popisuje a vysvětluje, jakou hodnotu má graffiti pro něho samotného: „[….]Slovo, 

význam graffiti naplňuje každej writer sám, svoji vlastní definicí, svým vlastním 

obsahem. Možná jde jenom o to, která z myšlenek přežije, která je natolik přínosná, že ji 

ostatní přijmou za vlastní. Tím se stává součástí definice graffiti. I já jsem se pouze 

nechal ovlivňovat a snažil se ovlivňovat. Můj piece může jako jedinej posloužit jako 

odpověď na tvoji otázku. Přestože už moc nemaluju, svý graffiti si nesu dál.“ 2 Writeři 

                                                                 

1 Šimůnková, B., Z u lice do galerie. Keith Haring a Jean-Michel Basquit. [online] 2009 [cit. 2012-01-

24]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofocká fakulta. Vedoucí p ráce Aleš Filip. Dostupné z 

http://is.muni.cz/th/180771/ff_b/ str. 8 
 

2 Vlad imir518- rozhovor[online] 2011 [cit.2011-12-12]. Dostupné na:<http://www.phatbeatz.cz/vladimir-

518-o-hudbe-graffiti-i-zivote?bann=2 

 

http://is.muni.cz/th/180771/ff_b/
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tvoří graffiti nejen sprejem, různými fixy, barvami s pomocí různých šablon, ale může 

být také leptané kyselinou nebo vyškrabávané. Když se díla autorů graffiti rozmohla a 

začala objevovat na veřejných zdech a vagónech metra po celých městech, writeři se 

dostali s autoritami do rozepře, která prakticky bez nějakých větších změn pokračuje na 

několika kontinentech až do dnešní doby. Graffiti má mnoho odsuzujících protivníků, 

nicméně má i své příznivce. Jedním z nich byl Fab Five Freddy – podle nějž graffiti, 

spolu s dalšími formami hip hopu, pramení z touhy po uznání a z hledání vlastní 

identity. 3  Během doby se graffiti rozmohlo a začalo se objevovat ve velké míře ve 

veřejných prostorách měst a obcí a začalo zasahovat i do soukromého majetku 

jednotlivců. Tímto počinem odstartovalo nevoli široké veřejnosti. Společnost začala 

žádat o náhrady za škody, které umělci svými spreji způsobovali, a následně i tresty.  

 

Když se za graffiti začaly dávat postihy, začaly se objevovat i jiné metody a formy 

graffiti s menším destruktivním účinkem, například vyrobené z polystyrenu, překližky, 

plastu, sádry, provázků a jiných materiálů. Autoři exponátů je umisťovali do veřejného 

prostoru volně nebo pomocí lepidla, hřebíků a kladiva a připevňovali je na vytipovaná 

místa. Škody oproti malbám byly minimální a odstranění bylo jednodušší. Vznikaly i 

metody jako promítání na skálu nebo tvorba graffiti v interiéru domů určených 

k demolici.4 

 

Hlavním bodem neboli základem graffiti je jméno. Volba writerova jména je na 

něm samotném, ale měla by plnit dvě taková kritéria – kombinace písmen musí být 

lehce napsatelná i čitelná při vytvoření tagu (podpisu) a musí reprezentovat identitu 

writera uvnitř skupiny, popřípadě subkultury. Dřívější výběr přezdívek a ulic se změnil  

                                                                 

3 V eseji Rap and Blacks Response to Disco říká: „Graffit i art ists come up with  another name, another 

persona, paint it all over the city on the trains and everything and – „Hi! Thats me! Im just as big as an ad 

for Marlboro ciggarettes or Coca-cola or any other  big product!“ Ogg, A., Upshall, D. – Rap and Blacks 

Response to Disco, v Rap and hip hop, San Diego Greenhaven Press, 2003 Šimůnková, Blanka. Z  ulice 

do galerie. Keith Haring a Jean-Michel Basquit. [online] 2009 [cit. 2012-01-24]. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita, Filozofocká faku lta. Vedoucí práce A leš Filip. Dostupné  z 

http://is.muni.cz/th/180771/ff_b/ str.9 
 

4 
Overstreet, M., In graffiti we trust, Mladá fronta, Praha, 2006 str. 5–8 

 

http://is.muni.cz/th/180771/ff_b/
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na svobodnou  volbu jména,  například Iz the wiz, Dondi, Skeme, Lady Pink,5 Funk 

nebo Quik.6 

1.2 Historie 

 

Historie graffiti je velice bohatá a dalo by se o ní sepsat několik knih. Já se zde 

proto zmíním jen o důležitých momentech, které jsou základními opěrnými pilíři pro 

vznik a vývoj graffiti.  

 

Kreslit a psát začalo lidstvo postupně samo. Docházelo k tomu proto, že se u něj 

rozvíjela touha se nějakým způsobem projevit, zanechat po sobě stopu či komunikovat 

mezi sebou navzájem, stejně jako nyní. Jedinci ze všech existujících kultur v minulosti 

nejdříve používali jako podklad pro umění a svá sdělení stěny. Vyryté nápisy a malby ve 

zdivu byly objeveny ve starověkém Egyptě, nalezeny byly také v Řecku a Římě, 

v Pompejích (zde se dochovaly). Jak uvádí J. Reinecke ve své knize: „[…] První nápisy 

blížící se graffiti dnešních dnů byla akce Josefa Kyselaka ve Vídni.“7 To však nenašlo 

své přímé pokračovatele.  

 

Graffiti jako takové se objevilo až v druhé 

polovině 20. století ve velkoměstech USA. Většina 

zdrojů jako J. Reinecke, M. Overstreet, J. Smolík, ale i 

internetové stránky, jako je Graffitiart.wbs.cz, 

Wordpress.com, internetové blogy mnoha příznivců 

graffiti uvádí jako průkopníka graffiti mladého řeckého 

poštovního doručovatele Demetriuse z New Yorku, 

pracujícího pod přezdívkou TAKI 183 (viz obr. 2).  

 Podle S. Pereiry (2005): „[…] časově mu pravděpodobně předcházel 

CORNBREAD z Philadelphie, který tvořil v  60. letech, ten se proslavil svým prvním 

                                                                 

5 Lady Pink byla prakticky jediná žena, která se objevila na scéně významnějších graffit i této doby. 

 

6 Reinecke, J., Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz, str. 26–32 

 

7 
Reinecke, J., Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz, str. 26–32 

 

obr. 2 - TAKI 183 
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tagem, který zhotovil na zádech slona v  zoo“ 8 . Existuje příběh, který 9  vypráví o 

mladém poštovním doručovateli Demetriusovi. Ten jednoho dne při roznášce pošty 

zaregistroval velký nápis JULIO 204. Demetrius pochopil, že se jedná o jméno neboli 

přezdívku, že číslo připojené za jménem 204 tak značí číslo ulice města New York, ve 

které právě stál. Zalíbilo se mu tak, že se začal podepisovat na nesčetném množství 

ploch města New York. Sám pro sebe si zvolil přezdívku TAKI 183. Jeho podpisu si 

začalo všímat okolí, v roce 1971 vznikaly reportáže10 v New York Times11 s popiskem 

„Kdo to je?“. Tím se stal vzorem pro mnoho svých následovníků pro tvorbu tagů 

(například Joe 136, Barbara a Eva 62). Články spustily doslova lavinu tagů, kterými 

přispěli nástupci Takiho12. 

 

Taki, dnes padesátiletý majitel autoopravny, poskytl rozhovor do knihy In Graffiti 

We Trust, kde říká: „Když jsem s tím začal, ani ve snu by mě nenapadlo, kam to povede, 

co všechno se stane. Myslím na to každý ráno, když čistím rolety svýho shopu od tagů. 

Graffiti je báječná věc, pokud jste ten, kdo ho dělá.“13 Sám však scénu graffiti brzy 

opustil, ale mnoho jeho následovníků pokračovalo a rozvíjelo graffiti dál. Rozšiřovali 

všude své tagy stejně, jako to dělával on po celém městě. Jedním z prostředků, jak svůj 

tag ukázat co nejvíce lidem, bylo metro, které propojuje celé město a každý den je 

použijí miliony pasažérů.  

 

                                                                 
8 Pereira, S., Graffiti. Fitway Publish (2005) s. 68–89 

 

9 Shoduje se většina zdrojů, například Reinecke, J., Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und 

Kommerz; Pereira, S., Graffiti, nebo česká autorka Overstreet, M., In graffit i we trust, s  mnoha zdro ji na 

internetu, http://storesbigi.mypage.cz/menu/graffiti-historie. 

 

10 Shoduje se velké nmožství zdro jů:Reinecke, J., Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und 

Kommerz, internetové zdroje http://www.grafity2.estranky.cz/clanky/grafitt i/co-jsou-graffit i_-2.html. 

 

11 Jak p íše Pereira, S., Graffiti: byly to právě New York Times, kdo označil Takiho podpis za „tag“. 

 

12 Toto psaní tagů po celém městě by nemělo být zaměňováno za označování si teritoria, což ve stejné 

době dělaly pouliční gangy tím, že psaly na zd i svá jména. Někteří writeři by li v  té době pomocníky 

gangů, které jim p latily za rozšiřování jména gangu a poskytovaly jim ochranu. (Podle Reinecke, J., 

Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz,  s. 32–43.) 

 

13 Overstreet, M., In Graffiti We Trust, str. 5 

 

 

http://storesbigi.mypage.cz/menu/graffiti-historie
http://www.grafity2.estranky.cz/clanky/grafitti/co-jsou-graffiti_-2.html
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Na počátku 70. let udělal writer SUPER KOOL 223 svůj první „piece“14. Vyměnil 

trysku spreje za širší, což umožnilo rychlé a plynulé pokrytí velké plochy barvou. 

Začalo velké experimentování s barvou, plochou a tvarem a velikostí písma. Zpočátku 

tvořily většinu pieců jen tagy, které byly obtaženy jinou barvou. Ne každý writer přešel 

od tagování k piecům, proto sociolog zabývající se graffiti Richard Lachmann, o kterém 

se zmiňuje J. Reinecke ve své knize Street art: Eine Subkultur zwischen Kunst und 

Kommerz, rozlišuje mezi „muralisty“, kteří malují náročné  obrazy, a „taggery“, kteří 

pouze sprejují svoje jméno z nejrůznějších úhlů pohledu.  

 

1.2.1 Vývoj graffiti 

 
Mezi lety 1972 a 1975 byla tzv. zlatá léta graffiti. Uprostřed sedmdesátých let 

používalo hodně writerů 3D styl, vyvinul se i tzv. bubble style a na konci sedmdesátých 

let i pro zasvěcené těžko čitelný wildstyle, ve kterém jsou jednotlivá písmena 

pospojována. Dondi, jeden z writerů, o kterém se ve své knize zmiňuje J. Reinecke, 

říká, že „[…] wildstyle používal jen tehdy, když byl jeho piece adresován ostatním 

writerům. Pro komunikaci s veřejností používal snadno čitelné písmo.“15 Podle Henryho 

Chalfanta: „[…] writeři dělají svoje piecy těžko čitelné proto, aby dokázali svoje 

umělecké kvality a svým komplexním stylem ztížili možnost nápodoby.“16 

 

Vedle nápisů se v graffiti vyskytují i takzvané „characters“ – jsou to různé 

postavičky a figurky, například Kačer Donald nebo figurka tanečníka breakdance. 

Předlohy pro figurativní tvorbu pocházejí z hiphopové subkultury, reklamy, komiksů a 

televize. Shok 1 a Seak 1 jsou writeři, kteří se proslavili svým spojením těchto figurek a 

písma. Shokovy organické, trojrozměrné formy jsou tak vysoce abstrahované, že už se 

jednotlivá písmena dají jen těžko rozeznat. 17  Další známé jméno a zároveň důležitý 

                                                                 
14 Overstreet, M., Jiná řeč města – Graffiti Rules 

 

15 Reinecke, J., Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz, s. 32–43 

 

16 Chalfant, H., Spraycan Art. Thames&Hudson Ltd. (1987), s. 25 

 

17 Jak uvádí Reinecke, J., Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz, Shok 1 a Seak 1 jsou 

writeři, kteří se proslavili svým spojením těchto figurek a pís ma (s. 92).  
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mezník historie graffiti je FLINT 707, který jako první v roce 1973 pokryl celý vagón 

metra, tedy udělal takzvaný „whole car“. Respekt mu náleží i za použití náročné 3D 

techniky. 18  O tři roky později vznikl i první „whole train“ – celá souprava metra, 

sestávající z jedenácti vagónů, kterou CAIN, MAD 103 a FLAME ONE celou pokryli 

motivy americké vlajky. 19 

 

Do Evropy přišla vlna graffiti skrze média, zvlášť velký vliv měl film „Wild 

style“, který se objevil v roce 1982, televizní dokument „Style Wars“ z téhož roku a 

kniha „Subway Art“, která se objevila o dva roky později (1984). Celosvětovou vlnu 

graffiti později ještě podpořily další filmy (např. Beat Street) a různé produkty s graffiti 

tematikou. Graffiti se stalo velmi rozšířenou subkulturou, se svými pravidly a 

zvláštnostmi, která žije hlavně mezi mladými až do dneška. Skrze těsné propojení s hip 

hopem, který je po roce 2000 opět velmi populární, zažívá v současnosti graffiti znovu 

boom. 

 

Oproti tomu v České republice je počátek graffiti 

spojen s koncem totalitního režimu. Kolem roku 1989 se 

umění graffiti ještě nespojovalo s hip hop stylem, ale se 

svobodou tvorby a novým začátkem a možnostmi. Roku 1993 

se graffiti začíná objevovat na zdech velkoměsta, kdy již 

několik jedinců na graffiti pracovalo (Maniak v Ostravě od 

roku 1987, Timothy v Jaroměři, Mascee, Chise, CSB a BC v 

Praze). Zdrojem informací bylo cestování ze zahraničí a 

naopak a neoficiální distribuce zahraničních časopisů. Autoři 

se mezi sebou napříč republikou znali a setkávali se i v 

běžném životě, hip hop jako životní styl nehrál ještě významnou roli. Prvním 

průkopníkem graffiti u nás se stal krátce po revoluci ostravský MANIAK, který se svým 

graffiti artem úspěšně odmaturoval a pokračoval  na  pražské  AVU. V Praze začátkem 

                                                                 
18 Overstreet, M., Jiná řeč města – Graffiti Rules, dostupné online na http://www.desir-

cz.org/desir/streetart/clanky/jinarecmesta.html 

 

19 Reinecke, J., Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. s. 32–43 

 

 

obr. 3 – Popli fe 

http://www.desir-cz.org/desir/streetart/clanky/jinarecmesta.html
http://www.desir-cz.org/desir/streetart/clanky/jinarecmesta.html
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90. let se objevili party CSA, CSB, TCP a NNK. Tvrdí se, že první piece vytvořil RAVE 

(viz obr. 1) na Jižním Městě. Bohužel, popis či fotografie původního piece se 

nedochovaly. 

 

Popularizaci v Česku umožnil od roku 1994 hudební časopis 

Poplife (viz obr. 3) rubrikou Graffiti Art, později časopis o skateboardingu a 

snowboardingu Board (viz obr. 4). Tím se 

výrazně zvýšil počet autorů, a mohou tak 

vznikat četné skupiny (anglicky crew). 

Vznikají však také třenice, a to nejen 

ideové, ale i fyzické. Hlavně mezi 

nováčky a starší generací: ideové o obsah 

díla (výtvarné umění versus syrové 

podpisové graffiti) a fyzické konfrontace 

(okrádání o spreje a potyčky o teritoria). 

Na druhé straně si však subkultura vydává 

magazíny, což je velmi dobrý způsob, jak 

informovat okolí o aktuálním dění.  

  

Po roce 2000 se počet autorů 

zvyšuje natolik, že osobní kontakty 

figurují jen uvnitř jedné generace 

aktivních autorů, nikoli však už mezi nimi. Vznikají první legální plochy a systematicky 

organizované potírání děl, případně i přistižených autorů. Díky dostupné technice natáčí 

autoři videa z akcí, využívají internet, kde vytváří vlastní archivy děl. V roce 2006 

vznikla česká kniha „In Graffiti We Trust“, která sice vyšla v regulérním nakladatelství, 

je ale určena především směrem dovnitř subkultury. Po roce 2007 narůstá obliba služeb 

fotoblogů, jako možnosti prezentovat svá exemplární díla. Jako pražský graffiti 

pamětník writer Bior na otázku: Jak bys porovnal naši scénu devadesátých let a dnes? – 

odpovídá: „Každé období je neopakovatelné. V mnoha věcech jsme byli první, první 

jsme je vyslovili a zkusili. Ještě nám nebylo dvacet a byli jsme na pomyslném vrcholu 

  

obr. 4 – magazín Board´95 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poplife&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Board&action=edit&redlink=1
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scény. Dnes mám pocit, že je v Praze třeba třikrát více writerů napříč generacemi než 

před 10 lety. A přes všechny nedostatky oceňuji pestrost a kreativitu scény.“20 

 

1.3 Subkultura 

 

Přesná definice pojmu subkultura zatím nebyla vytvořena. Pojem byl poprvé 

použit ve 40. letech v několika významech ve společenských vědách. Obvykle bývá 

vymezován pro označení dílčí kategorie uvnitř širší kultury. Stejně tak je používán i ve 

významu kontrakultura, tedy subkultura negující některé hodnoty dominantní kultury a 

vstupující s ní do konfliktu. Zřejmě nejstarší definici pojmu subkultura vytvořil v roce 

1947 Gordon: „pododdělení národní kultury, složené z kombinace sociálně situačních 

složek, jako je třídní status, etnický původ, městské nebo venkovské osídlení a 

náboženská příslušnost, které tvoří svou kombinací fungující jednotu, jež integračně 

upevňuje na ní se podílející jedince“. Podle Gordona je subkulturou jakékoliv 

společenství lidí charakterizované určitými společnými znaky uvnitř vyššího celku.  

F. H. Tenbruck prosazoval, aby termín subkultura byl nahrazen pojmem „dílčí kultura“, 

čímž by byla lépe vyjádřena kulturní sounáležitost mládeže s celou společností. T. H. 

Holmes (1988) stručně a výstižně subkulturu definuje jako skupinu, která je součástí 

širší kultury, ale má své odlišné normy, hodnoty a životní styl.  

 

Současná i nedávná hnutí a subkultury v mnohém převzaly dědictví uměleckých 

avantgardních komunit 20. století, stojících na bázi futurismu, dadaismu a surrealismu. 

Od uměleckých komunit se však odlišují větším důrazem na ideologii životního stylu. 

Podstatný u subkultur je také jejich vlastní vývoj a hodnotová měřítka, tak, jak se 

utvářely v 50. letech v USA v případě beatniků, hobboes, Yippies a hipsterů posléze 

proniknuvších do poválečné Británie (Teddy Boys). Šedesátá léta byla doménou hippies 

a koncem desetiletí rockerů. V 70. letech v Británii znovu ožívá styl mods, reagující na  

                                                                 
20 Rozhovor s Biorem [online]v iz příloha 5. Dostupné na 

http://namesfest.net/content2810.html?content.70. Vyhledáno dne 20. 12. 2011.  
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hippies, který otevřel cestu Rude Boys a budoucím skinheads a punkerům, v Americe 

zase vznikají v New Yorku v prostředí černošských a portorikánských ghett první 

graffiti, jež prostřednictvím hip hopu zaplavují v 80. a 90. letech Evropu, včetně ČR. 

Významnou subkulturou jsou od 70. let až do dnešních dní punkeři.  

 

1.3.1  Subkultura graffiti 

 

V Československu se graffiti 

objevilo, jak jsem se již zmínila, až 

kolem roku 1989. Ačkoli jiné formy 

psaní po zdech samozřejmě existovaly 

již dříve – v této souvislosti je třeba 

jako specifický fenomén zmínit tzv. 

Lennonovu zeď v Praze na Malé Straně 

(viz obr. 5, 6, – Lennonova zeď), teprve 

změna poměrů v tomto roce umožnila, 

aby se graffiti jakožto samostatný 

fenomén rozšířilo i v České republice21.

  

  

 

Stejně jako v zahraničí, i v České 

republice je graffiti často propojeno s hip 

hopem. Jednotliví hudební interpreti 

mnohdy mají blízký vztah ke graffiti, či 

přímo patří nebo v minulosti patřili 

k některým sprejerským partám. Mezi 

nejznámější interprety či skupiny lze bez pochyby zařadit tyto: Lesík Hajdovský (s písní 

„Jižák“), Piráti, Michal V. (s písní „Jakýpak okolky“), Chaozz, PSH, Indy & Wich, 
                                                                 
21 Černoušek, M., Řeč prázdných duší. Přírodovědecký časopis Vesmír, 1999, roč. 78, č. 11, s. 638  

 

 

Obr. 6 – Lennonova zeď 

obr. 5 – Lennonova zeď  
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Supercrooo, Vladimir 518, Marpo, Hugo 

Toxxx, Orion, James Cole, WWW (viz obr. 

7 – WWW), Abdul 52, Coltcha, Afra, 

Gipsy.22 

 

Současná scéna je představena 

nejenom na DVD nosičích, ale i ve filmu 

Česká RAPublika (2008), v minulosti byl 

rap prezentován v časopisech pro mládež 

jako Filip, Bbarák (viz obr. 8), Street či Filter. Hip hop je prezentován také v médiích, 

například na TV Óčko (5. element) či v Českém rozhlase 6 v pořadu To Da BEAT Ya! 

Stejně jako u jiných subkultur má velký vliv osobní setkání na festivalech (např. na Hip 

hop kempu). Spojitost hip hopu s graffiti scénou se tedy nedá vyvrátit.23 

 

Všeobecně je za prvního českého 

writera považován Maniak z Ostravy, 

který se s minimální znalostí a chutí 

tvořit pokusil výtvarně zpracovat šedý 

prostor města, který se mu nabízel. 

Krátce po revoluci s několika 

přáteli založil sprejerskou 

skupinu ZDG (Zero Dimension 

Gang), která si vytvořila 

program – barevné oživení 

šedivého prostoru. Až pád 

komunismu zapříčinil, že se informace o 

graffiti začaly objevovat v oficiálních médiích. 

Podle Jakuba Téra (2007) osvětovou úlohu hrála i dříve zapovězená zahraniční média 

jako např. hudební televizní stanice MTV, která graffiti prezentovala jako součást 

                                                                 
22 Smolík, J., Subkultury mládeže, 2010, str. 198  

 

23 Smolík, J., Subkultury mládeže. 2010, str. 198–200 

 

Obr. 7 – WWW  

 

obr. 8 – Hip-Hop magazín Bbarák´74 
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hiphopové kultury. 24  Svou roli v tom měly také návštěvy ze zahraničí, především 

němečtí writeři. Právě oni byli vítanou inspirací pro české sprejery, kteří na počátku 

devadesátých let 20. století zakládají sprejerské party.25 Stejně jako na celém světě, i na 

domácí scéně hrají podstatnou úlohu graffiti časopisy ze zahraničí. Graffiti subkultura je 

do značné míry internacionalizovaná, čeští writeři tak k přenosům sdělení využívají i 

graffiti časopisy obsahově zaměřené na jiné části světa. Jejich tvorba se pravidelně 

objevuje například v německých, polských, francouzských i jiných graffiti časopisech. 26 

 

Většina poznávacích graffiti výprav směřovala právě do německých měst. 

Největší pozornost získal Berlín, jehož styl dlouhou dobu ovlivňoval podobu graffiti 

nejen v Praze, ale i dalších českých městech. Jakub Téra (2007) ve své práci uvádí, že  

„[…] díky vlivu svých německých vzorů začali čeští writeři klást větší důraz na ostré 

kontury, velikost a čitelnost písma.“ 27 

 

Subkultura graffiti mimo jiné zaujímá místo na webových stránkách na 

nejrůznějších serverech, kde si sami autoři graffiti vkládají na osobní profily své 

prezentace děl, která vytvořili. Prezentace vkládají jak jednotlivci, tak i celé skupiny, 

zakládají blogy a fóra, přes které jejich komunikace proniká do celého světa. Existuje 

již několik desítek takových internetových stránek. 28 

Subkultura graffiti je skupina jednotlivců, kteří se odklonili od majoritní 

společnosti a vytvořili si vlastní minoritní společnost, ve které si vytvářejí jednotlivá 

                                                                 
24 Téra, J., Komunikační kanály v české graffiti subkultuře [online] 2007 [cit. 2012-01-24]. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí p ráce Josef Smolík. Dostupné z : 

<http://is.muni.cz/th/64614/ff_m/>  str. 38–40 

 

25 Smolík, J., Subkultura mládeže. 2010. Str. 198–200 

 

26 Téra, J., Komunikační kanály v české graffiti subkultuře [online] 2007 [cit. 2012-01-24]. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí p ráce Josef Smolík. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/64614/ff_m/ str. 39 

 

27 Téra, J., Komunikační kanály v české graffiti subkultuře [online] 2007 [cit. 2012-01-24]. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí p ráce Josef Smolík. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/64614/ff_m/ str. 23–24 

 

28 Například www.xgraffit i.wgz.cz, http://luckavondrova.blog.cz, www.chemistry.cz, 

www.graffitiart.wbs.cz, http://blog.wordpress.com a další 

 

 

http://is.muni.cz/th/64614/ff_m/
http://is.muni.cz/th/64614/ff_m/
http://www.xgraffiti.wgz.cz/
http://www.chemistry.cz/
http://www.graffitiart.wbs.cz/
http://blog.wordpress.com/
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pravidla a pozice. Jedinci této společnosti se vyznačují určitými prvky specifickými pro 

jejich skupinu, kterými se liší od společnosti jako takové. Sama subkultura si svým 

vývojem vytvořila svůj argot, který je hlavním prvkem. Díky argotu se jednotlivci mezi 

sebou dorozumívají. Jedinci, kteří jej neovládají, nemají nejmenší šanci se mezi členy 

crew dostat. I přesto, že subkultura graffiti je postavena na tvorbě sprejem, patří sem i 

styl oblékání, kterým se jedinci této subkultury vyznačují – ve většině případů to jsou 

kalhoty s nízkým rozkrokem, triko a mikina s kapucí, někdy je kapuce nahrazena 

kšiltovkou či šátkem. Společným znakem writerů často bývá i šátek nošený na krku, 

kterým si při práci se sprejem zakrývají tvář. Šátek poskytuje ochranu před nežádoucími 

zraky kolemjdoucích.  

 

1.3.2  Postavení v subkultuře 

 

Vytváření prvků graffiti není 

prací jednotlivců. Je to věc, která má 

zapojit celou skupinu writerů a každý 

má zpracovat kus volné plochy, 

kolektivně vytvořit společné dílo (viz 

obr. 9). Jednotliví sprejeři jsou 

v kontaktu s ostatními a prakticky se 

navzájem znají. Během 90. let, kdy 

vzrostl počet writerů, byly vztahy 

důležité pro jejich další tvorbu. 

Pořádali setkání a různé srazy 

v hudebních klubech. Počet writerů rok 

od roku stoupal natolik, že je dnes 

prakticky nemožné, aby se znali osobně 

tak jako v letech devadesátých. Dnes se 

writeři kontaktují spíše přes internetová 

fóra a blogy, aniž by se osobně znali.  

 

obr. 9 – s polupráce writerů  
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Existuje mnoho jednotlivců graffiti tvorby, kteří se odmítají zapojit do skupiny 

této subkultury. Mezi ně patří i Timo a říká: „Sice je to jakási alternativní kultura, ale 

vznikají v ní běžné hierarchické struktury, stejně stupidní jako ty oficiální. Kdo se s kým 

zná, kdo s kým kde maloval, kdo s kým byl na koncertu. Snobismus, jenom v  jiných 

intencích. Mě to fakt nebaví. Je tu jakási stará garda, lidi ještě o něco starší jak já, kteří 

tady v roce 93 nebo 94 začínali jako první skupinky […]. Tihle lidé mají pocit, že to tu 

fakt rozjeli, že jsou ti pravověrní a zasluhují úctu, i když mladí jsou často daleko lepší a 

kašlou na ně. Anebo spor o pozérství – lidem, kteří jsou fakt punkoví a dají tomu úplně 

všechno, hrozně vadí současný předváděcí hip hop – kdo má jaké boty a mikinu a 

podobně. To jsou tradiční spory, které se pořád točí dokola.“29  Z jakého důvodu se 

mladí jedinci snaží vytvořit další společnost, kde si vytvářejí prakticky stejná pravidla a 

hierarchii, jako má kultura, ze které se snaží vymanit?  

 

Studie N. MacDonaldové (2001) podává možná vysvětlení. Tvrdí se v ní, „[…] že 

kultura, ve které žijí a snaží se z ní uniknout, je tvořena a vedena dospělými autoritami, 

jako jsou rodiče, učitelé, všemožné instituce. Mladiství chtějí mít stejnou pozici ve 

společnosti, chtějí mít kontrolu sami nad sebou, a to postrádají ve společnosti 

dospělých.“30 Snaží se tedy vytvořit subkulturu mimo dosah moci dospělých. Vytvářejí 

si tedy své vlastní uspořádání pravidel a norem, které jsou sice nepsané, ale 

srozumitelné pro každého. Stejně tak jako v jiných kulturách, i v té jejich jsou pravidla 

kritizována, ale členové je dodržují a předávají je příchozím členům. Během života 

v subkultuře, kdy je jejím členem, získává writer nové zkušenosti, díky kterým si 

vytvoří svou nezávislost. 31  Writer Wladimir 518 (Praha) na dotaz, co vystudoval za 

školu, odpověděl: „Školu ulice. Mejch 14 let s graffiti po ulicích považuju za svoji 

školu.32 

                                                                 
29 Palánová, M., Připustit přirozenou míru chaosu (rozhovor s  Timem). 

 Publikace Sedmá generace. 2005, č. 4  http://www.sedmagenerace.cz/ index.php?art=clanek&id=220, 

vyhledáno 24. 1. 2012 

 

30 MacDonald, Nancy. The graffiti Subculture: Youth, Masculinity and Identity in London and New York, 

Palgrave 2001, str. 145–160 

 

31 MacDonald, Nancy. The Graffiti subculture: Youth, Masculinity and Ident ity in London and New 

York,   Palg rave 2001, str. 180–183 

 

32 Wladimir 518, Wlad imir 518 z PHS (1. 8. 2007) [on line] idnes.cz, 

 

http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=220


 

25 

 

Kariéra writerů se odvíjí od nastavení a uspořádání pozic, také je důležité, jak 

dlouho se writer graffiti věnuje. Každý, kdo začíná s kariérou graffiti, je „nula“ a pro 

ostatní je „toy“. Je to označení pro amatéra – začátečníka. Toy zpočátku pouze jen 

sleduje graffiti déle působících writerů „profesionálů“. Na graffiti vytvořené jím 

samotným se snáší zpočátku jen kritika od zkušených writerů. El’Nino: „Přijde mi 

k smíchu, že kluci, co daj pár věcí, sami o sobě říkaj, jak jsou krutí. 33  Fear: Třeba 

v Praze z těch nových cením 2 – 3 lidi. Jinak je to klasická demence buď z módy, nebo 

antitalenti.“34 Toy musí snášet kritiku za své graffiti, za snahu se rychle dostat mezi 

nejlepší. Bude peskován za neznalost pravidel a za neúctu ke starším a zkušeným 

writerům. Po dlouhodobé kritice od starších a usilovné práci při neustálém vytváření 

nových a nových graffiti – tagů  (podpisů) svého nebo skupinového jména na veřejném 

prostoru tak musí dokázat své schopnosti celé své skupině. Poté se „Toy“ stává 

„writerem“, uznaným členem, který může pomalu stoupat po žebříčku hierarchie 

skupiny. 

 

 Požadavky na začátečníky, „Toye“, ve skupině jsou velké, což má i své logické 

opodstatnění, není totiž možné, aby přišel a začal měnit pravidla – nejdříve on sám musí 

projít převýchovou a přijmout pravidla subkultury. El´Nino vzkazuje potencionálním 

nováčkům: „Graffiti není móda, póza a hip hop! Je to kultura a především jiný svět. 

Nevstupuj do něj, pokud nejsi připraven obětovat úplně vše a pokud si nejsi jistý, že to 

pro tebe bude priorita. Jinak si nikdy nebudeš moci říct: Ok, udělal jsem maximum pro 

své jméno, srdce a budoucnost v  této komunitě. Jsem writer. Ne nula, co jen píše.“35 

Jestliže by si writeři nevážili zvyků a pravidel ve skupině, nemohla by tato subkultura 

fungovat. Toye na začátku kariéry čeká tvrdá práce a pohrdání starších writerů, nejdříve 

sleduje tvorbu ostatních, hlídá při akci venku, zajišťuje spreje – jakýmkoli způsobem – 

                                                                                                                                                                                              
    http://show.idnes.cz/odpovědi.asp?t=VLADIMIR&strana=1, vyhledáno 12. 11. 2011 

 

33 Dari, El’Nino, Ilegál nejen v Brně, ale i po celé Evropě. Publikace: Phat Beatz.cz,  

    http://hiphopweb.jinak.cz/show.php?s=4&c=136. Vyhledáno 6. 11. 2011.  

 

34 Bobby, Fear CFM, Bbarák, č. 51, 2006, str. 46–47. Dostupné na:    

   http://www.dodicek.estranky.cz/clanky/bbarak/bbarak.html. Vyhledáno 20. 12.  2011.  

 

35 El’Nino, Bbarák (2005), č. 39, s. 42–43. Dostupné na:    

    http://www.dodicek.estranky.cz/clanky/bbarak/bbarak.html. Vyhledáno 20. 12. 2011.  

 

http://show.idnes.cz/odpovědi.asp?t=VLADIMIR&strana=1
http://show.idnes.cz/odpovědi.asp?t=VLADIMIR&strana=1
http://hiphopweb.jinak.cz/show.php?s=4&c=136
http://www.dodicek.estranky.cz/clanky/bbarak/bbarak.html
http://www.dodicek.estranky.cz/clanky/bbarak/bbarak.html
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pokud je nedostatek finančních prostředků, popřípadě je i krade. Na oplátku je učen 

dovednostem, které mu předají starší writeři. Během let, co se subkultura rozmohla do 

velkých rozměrů a přibylo mnoho příznivců, vztahy mezi skupinami se více uzavřely. 

Výchova nováčků je shovívavá a informace jsou převážně přístupné jen na 

subkulturních médiích (zahraniční magazíny, knihy – převážně s obrazovou tematikou, 

filmy), po čase se přidal s pár stránkami Poplive – hudební magazín – a Board – časopis 

o skateboardingu. Když se rozšířila subkultura graffiti do všech světových stran, vznikla 

kniha „In Graffiti We Trust“ (2006), věnovaná „budoucím králům“ tohoto fenoménu, 

která je zároveň učebnicí českého, hlavně pražského, graffiti, s pravidly pro nováčky. 

Tím to však nekončí – rozšiřování a prezentace tvorby graffiti se dostala do virtuální 

sféry internetu, právě zde probíhá předávání kontaktů na další a další jednotlivce, 

vytvářejí se archívy informací, např. na stránkách Radical. 36 Writeři si také předávají 

kontakty a zkušenosti přes internetové fotology37, v neposlední řadě i přes texty písní, 

které si sami napsali. 38.  

 

 Mít roli „Writera“ značí mít už osvojené tradice a zkušenosti, respektovat starší, 

mít za sebou tu nejhorší část – být kritizován. Writer je už plnohodnotný člen skupiny, 

který je oceněn postavením a získáním obdivu dalších členů. Epos (Praha): „Postupně 

jsem začal do toho pronikat a seznamovat se se scénou. Zpočátku jako smradlavý toy, 

každý jím byl, ale cítíš vývoj a snažíš se být lepší a to tě žene dál. Postupem času začneš 

cítit, že si součástí dění a taky přispíváš a ovlivňuješ ostatní, stejně jako oni tebe.“39 

Wladimir 518 (Praha): „[…] začneš malovat třeba v  patnácti a dostaneš nějaké 

spektrum informací o graffiti scéně, do které se dostaneš, pak přijde období, kdy vlastně 

ty utváříš scénu, ty určuješ směr, […]“40 Bior říká: „[…]Už ani nevím kolik je ve mně z 

                                                                 
36 Naskenované stránky o graffiti z magazínu Poplive, Board, Bbarák, přepis rozhovorů s  writery 

z jiných médií. Radical, http://www.ustaf.cz/radikal/ . Vyhledáno 13. 12. 2011.  

 

37 Fotolog http://www.fotolog.com. Vyhledáno 1. 12. 2011.  

 

38 PSH, „Bys chtěl víc“, East Side Unia III, CD, Praha 2003 – texty Wlad imír, Orion, Indy 

 

39 Bobby, Epos MHA Interwiew, Bbarák (2005) č. 44, s. 42–43. Dostupné na 

    http://www.dodicek.estranky.cz/clanky/bbarak/bbarak.html. Vyhledáno 20. 12. 2011. 

 

40 Wladimir518, „2666 Praha Odyssey“, Praha 2006, str. 100  

 

http://www.ustaf.cz/radikal/
http://www.fotolog.com/
http://www.dodicek.estranky.cz/clanky/bbarak/bbarak.html
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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.“41 

 

Role ,,vládnoucího“ neboli  krále scény (tak se nemůže označit sám writer, ale 

musí ho jím označit subkultura) je nejvyšším možným postavením. Subkultura přihlíží 

k jeho práci, kterou po celou dobu vykonával, jak kvalitně, v jakém množství i 

náročnost děl. Sledují jeho chování k ostatním starším writerům. Truxe, který je jedním 

z považovaných  writerů v České republice, tedy je „vládnoucím“ a „určuje směr“, říká: 

„Přijde mi, že v sobě stále hledám odpověď, proč to vlastně dělám. V té prvotní etapě, 

kdy jsem čmáral na sídlišti, to pro mě bylas nějaký druh adrenalinu a něčeho nového, 

ovšem nějaký hlubší smysl to nemělo. Potom jsem vzrůstající aktivitou začal pronikat do 

té komunity lidí, kteří už to dělali déle, a to byl také jistý hnací motor.[…] baví mě 

dodnes poznávat lidi, kteří vážně malují. No dnes maluji asi proto, že mě baví celý ten 

život okolo toho. Od chvíle, kdy odpoledne cuckuješ yard, až po večer, kdy vypálený 

sleduješ fotky z akce, nebo v tom lepším případě čekáš ráno na nádraží na denní fotky. 

Taky to dnes dělám asi proto, že nechci, aby graffiti v  Praze upadalo. Myslím, že je 

škoda zahodit to, co několik generací writers přede mnou vybudovalo, a je třeba to 

alespoň v jisté míře táhnout dál. To se podle mě od mladších generací očekává…“42 

 

Nabízí se otázka: Existuje věková hranice, která by subkulturu a tvorbu graffiti 

nějakým způsobem omezovala? Otázka se týká spíše konkrétního jedince, jeho vkusu, 

                                                                 
41 Rozhovor s Biorem [online]v iz příloha 5. Dostupné na 

http://namesfest.net/content2810.html?content.70.Vyhledáno 20. 12. 2011.  

 

 

42 Bobby, Truxe, Bbarák (2007) č.62, s. 61–62. Dostupné na: 

    http://www.dodicek.estranky.cz/clanky/bbarak/bbarak.html. Vyhledáno 20. 12. 2011.  

 

http://www.dodicek.estranky.cz/clanky/bbarak/bbarak.html
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osobnosti, povahy a dalších preferencí, které rozhodují o tom stát se writerem nebo to 

alespoň zkusit. Podle mého zjištění se sprejery stávají již děti v nízkém věku  

(pod 10 let). Oproti tomu jedinci nad 18 let už nejeví příliš veliký zájem stát se 

writery. Na internetové stránce www.xgraffiti.wgz.cz společně se správcem 43  jsem 

oslovila návštěvníky, kteří zde vystavují svá díla na obdiv ostatním uživatelům 

internetu. Obnovili jsme dvě, již vložené ankety v rubrice pro sprejery, kde byla 

položena otázka, pod kterou se skrývalo několik možností, ze kterých si dotazovaní 

mohli vybrat.  

 

Graf č. 1  

 

Otázka zněla: „Kolik vám je let?“, na tento dotaz odpovědělo 417 dotazovaných (viz 

graf č. 1). Studie N. MacDonaldové poukazuje na to, že teenageři získávají moc a 

sebekontrolu nad sebou samými, proto zakládají nové subkultury, kde si pravidla 

vytvářejí sami. Subkultury vznikají na základě nespokojenosti s kulturou, do níž se  

narodili.44   

 

Writeři (děti) vzdorují dominantní společnosti tím, že si zvyšují sebevědomí, 

graffiti je pro ně jako adrenalinový sport, čím složitější a nebezpečnější je cesta k ploše, 

kterou chtějí pomalovat, tím jsou „větší“ v očích jejich kamarádů. Sprejem vytvářejí 

                                                                 
43 Správce zmiňované internetové stránky si nepřeje být jmenován. 

 

44 MacDonald, Nancy. The Graffiti subculture: Youth, Masculinity and Identity in London and New 

York,Palgrave 2001, str. 180–183 
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tagy absolutně všude. Tito  writeři nechápou princip graffiti subkultury, její kult, kde je 

základ v kolektivní práci na domluvě a na vytipování vhodného místa.  

 

1.3.3 Motivace tvořit graffity 

 

Někteří jedinci se chtějí stát writerem jen proto, že graffiti je rozsáhlé moderní 

umění, berou to zkrátka jako módní prvek současnosti, spojené s hiphopovou kulturou. 

Pro chvilkové pobavení si vyzkoušejí malovat graffiti, ale většinou u této aktivity 

dlouho nezůstanou. Jiní považují tvorbu graffiti za svůj životní styl a realizují se.( viz 

obr. 10) Další jedinci jsou graffiti vyloženě posedlí, v graffiti projevují své emoce a mají 

díky tvorbě pocit naplnění.  

 

Writeři se dostávají 

ke tvorbě graffiti díky 

mnoha faktorům, teď 

nemluvím o tom, že 

zkrátka chtějí, ale o tom, 

co je motivuje začít. 

Někteří, prožívající v 

rodině například vztahové 

problémy, alkohol, drogy, 

tak s pomocí světa graffiti 

unikají z reality. Jiní 

začínají tvořit proto, aby 

se vzepřeli dominantní společnosti, která stále něco přikazuje a zakazuje – je to jejich 

osobní válka proti všem. V neposlední řadě jsou i writeři, co jsou prostě jen rádi venku. 

Writerka Lely Geislerova říká: „Já to mám jinak. Vůbec nikdy mě nebavilo riskovat. Mě 

bavilo bejt venku. U vody, když svítí sluníčko. Mít na to celej den a malovat si.“45 

                                                                 
45 Lely Geislerová, rozhovor Storesbigula, dostupné na: 

http://storesbigi.mypage.cz/menu/graffiti/graffit i-historie. Vyhledáno 6. 11. 2011. 

 

 
obr. 10 – graffitibus od MTA crew 

 

http://storesbigi.mypage.cz/menu/graffiti/graffiti-historie.%20Vyhledáno%20%206.%2011
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Wladimir 518 k tomu dodává: „To je jak u koho“.46 Epos vzpomíná a říká: „[…] Graffiti 

mně od začátku začalo přitahovat jako nikdy nic před tím, na ty začátky nezapomenu, 

bylo to tajemný, až mystický sledovat najednou město plný nápisů, osobních kódů, který 

jsem předtím nevnímal a najednou na mě vyskakovali z pozarohu po celým městě, rostla 

ve mně touha stát se součástí týhle hry. Svoje první metro jsem namaloval v  roce99, a 

tím to začalo. Spustila se lavina, adrenalin, pot, stres, paranoia, endorfin, 

energie,uspokojení, byl to neuvěřitelně silnej zážitek, v  tu chvíli jsem věděl, že tady žiju 

na 100% – max. dobrodružství. Všechno šlo stranou, škola, skaut, atletika, …zároveň 

jsem všechny tyto aspekty našel právě zde. Začal jsem si postupně utvářet hlubokej 

vztah k městské krajině – organizmu, kterýho  jseš součástí a podílíš se na jeho 

přetváření. Žiješ v noci, prolejzáš jeho útroby, temný zákoutí, železniční tepny, cejtíš,  

jak to pulzuje, dejchá.“47   Graffiti, které writer maluje, může být čímkoli (vtipem, 

politickou kampaní, 

podpisem, reklamou, 

vzkazem, ale i 

monumentálním 

dílem – viz obr. 10, 

11), to záleží na tom, 

co writer chce 

ostatním sdělit, co ho 

inspiruje k jeho 

tvorbě apod. Point 

k tomu říká: „Dělám, 

co cítím a v tu chvíli 

chci. Jeden den to 

může být vyrábění 3D 

ze dřeva, v noci stříkání na zeď, ráno malování plátna, odpoledne odlívání do formy, 

večer grafika na počítači. Nejsem omezen technikou. Vypadá to, že jsem omezen 

                                                                 
46 Tamtéž. 

 

47 Rozhovor s Eposem [online] viz příloha 2 Dostupné na 

http://namesfest.net/contentd382.html?content.59. Vyhledáno 20. 2. 2011.  

 

 
obr. 11 – „kluk z ulice“ rukou Jirky002 

 

http://namesfest.net/contentd382.html?content.59
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tématem. Je ale hlubší než se na první pohled zdá a já jsem ho ještě zdaleka  

nevyčerpal. Inspirace je široký pojem. Inspiruje mě cokoliv, ale neinspiruje mě kdokoliv. 

Inspirují mě lidé, kteří mají vášeň. Inspirují mě lidé, pro které je dobrodružný začátek 

tam, kde je pro ostatní klidný konec. Inspirují mě velcí lidé.“48  Hodnotit díla však musí 

už jen ti, kteří kolem nich denně prochází.  

 

Ptát se, proč a kde rádi writeři svá graffiti tvoří, je asi zbytečná otázka, ale přesto 

si ji všichni klademe. V minulosti to byly jen šedé zdi a prostory, kde to nikomu 

nevadilo. První writeři měli motivy pocházející často z prostředí uměleckých škol a 

pokoušeli se využít ulici jako sdělovací prostředek s pravidlem „Na historické památky 

a budovy ne!“.49 Dnes, stejně jako před lety, se najdou i tací jedinci, kteří toto pravidlo 

absolutně ignorují a neostýchají se svými graffiti znehodnotit historickou hodnotu 

předmětů, budov a jiných objektů. Nejužívanější plochy, na kterých graffiti vzniká, viz 

graf č. 2. Informace k tomuto grafu jsem získala taktéž na internetové stránce 

www.xgraffiti.wgz.cz, kde byla položena otázka dotazovaným: „Na jaké plochy 

nejraději sprejujete?“ Získala jsem 368 odpovědí od návštěvníků dané stránky, na 

základě kterých jsem vypracovala graf 2. Otázka skrývala několik možností, ze kterých 

si dotazovaní mohli vybrat a označit.  

 

Graf č. 2  

                                                                 
48 Rozhovor s Pointem [online] v iz příloha 4. Dostupné na 

http://namesfest.net/contentb3ad.html?content.52. Vyhledáno 20. 12. 2011.  

 

49 Stores Bigula. Dostupné na http://storesbigi.mypage.cz/menu/graffiti/graffiti-historie. Vyhledáno 11. 

11. 2011. 
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1.4 Styly graffiti 

 

Styl v graffiti je osobitou stránkou jednotlivce, kterou se projevuje na plochách 

města. Stejně jako oblékání a poslech hudby v různých subkulturách, tak i umělecký 

projev v graffiti se projevuje určitým stylem a dalším jeho postupným vývojem.  

 

„Ve výtvarném ztvárnění písma je ceněn především tvar a stavba znaků, jejich 

spojité vazby, ladnost tahů, jasné barvy, kontrastní hrany, provedení stínů, obtahů a 

výplní, prostorová stylizace znaků. Až na výjimky podléhá styl tradici odkazující k 

počátkům graffiti. Možnost porušit tradice a čistotu stylu však je možné demonstrovat 

na skupině CAP (Crew Against People, Praha). Ta převzala styl opovrhovaných 

začátečníků (nedokonalé tvary, křivé tahy, jednoduchá, infantilní stylizace, často je 

obsahem karikující obrázek nebo textové sdělení) upřednostnila primitivní a hrubé 

techniky (válečky, štětky, štětce, postřikovací stroj) a zaměřili se na méně veřejné 

prostory (chátrající budovy, technická infrastruktura).“50 

 

Hranice mezi pouličním a současným uměním téměř neexistuje, protože mnozí 

autoři street artu i graffiti vystudovali umělecké vysoké školy a ve značné míře dospěli 

ke stejným východiskům, postupům a kunsthistorické vybavenosti jako kterýkoliv jiný 

„profesionální umělec“. Graffiti ve své puristické podobě ale stále žije. Duch 

bezohlednosti, anarchie a zároveň vášnivé lásky k písmu a pokrývání všech dostupných 

– pohyblivých i nepohyblivých – ploch stále ovládá mnohá světová velkoměsta. Jedním 

ze základních hybatelů je touha soutěžit s ostatními, ovládnout teritorium, být stále 

lepší, zdolávat překážky a „dotknout se hvězd“. Je to ta archetypální, animální a 

zároveň transcendentální síla v lidech, ze které graffiti žije a co ho pohání.  

 

 

 
                                                                 
50 Martina Overstreet: In graffit i we trust. Mladá fronta 2006, str. 233 
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1.4.1 Tag style 

 

Tag style neboli tagování je 

jednoduše řečeno podepisování se. Writer 

si zvolí svou vlastní značku, kterou 

vytváří osobitým stylem (viz obr. 12), tím 

potom pokrývá zdi na různých veřejných 

prostorech. Tento styl je základním 

prvkem pro graffiti tvorbu. Cílem je 

popularizovat a zviditelnit  writerovo 

jméno, pokud možno tak, aby bylo 

viditelné téměř na každém místě. Ze 

začátku šlo čistě jen o podpis, který se příliš neodlišoval od ostatních. Avšak v dnešní 

době dokážeme identifikovat sprejera pouze na základě jeho tagu. Každý má svůj  

vlastní osobitý styl psaní jednotlivých písmen.  

 

1.4.2  Trow up style 

 

Písmena mající své 

specifické rysy a styl (viz obr. 13). 

Trow up style je zanechání jasně 

rozpoznatelného podpisu, který je 

malovaný, který se často používá u 

boxingu. Hlavní rysy bývají často 

prováděny jedním tahem a tvary 

písmen tak připomínají bubliny či 

mraky. 

 

 

 

 

obr. 12 - tag „MILK“  

 

obr. 13 –  Trow up styl graffiti „STYLE“  
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1.4.3  Blockbuster 

 

Je dalším krokem při 

vývoji graffiti a způsobu malování 

tvarů písmen. Na první pohled 

jednoduchý styl, oproti 

předchozímu stylu je 

propracovanější. Blockbuster se 

vyznačuje poměrně snadno 

čitelnými písmeny, která jsou 

kreslena v pravoúhlých či 

rovnostranných křivkách (viz obr. 

14). Tento styl ve srovnání 

s jinými styly však nenabízí téměř žádné jiné formy. Dnes se tato technika velmi často 

používá na železničních vagonech, tramvajích a autech.  

 

1.4.4  Simple style 

 

Tento styl je základním a 

prvním krokem pro začínajícího 

writera, zatím co Tag style, Trow 

up a Blockbuster jsou spíše 

zaměřeny a určeny pro „Toye“, 

kteří trénují a učí se. Simple style 

se vyznačuje nekomplikovanými 

tvary písmen. Písmena jsou 

modelována odděleně, ale měla by 

vykazovat rysy a jednotu stylu 

(viz obr. 15). Nevyskytují se zde 

žádné přídavné prvky. Vytvořit si vlastní osobitý styl malování písmen je základním 

obr. 14 – Block buster graffiti „KYONE“  

 

obr. 15 – Simple style rukou Montana crew 
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předpokladem pro to, stát se uznávaným writerem. S tímto stylem se často setkáme při 

podpisu crew či při psaní delšího textu.  

 

1.4.5  Wild style 

 

Wild style lze popsat jako náročnější techniku, kde písmena mají komplikovanější 

podobu, míchají se mezi sebou v různých směrech, což se odvíjí od představivosti 

writera. Stejně jako v Simple stylu, i zde jsou písmena kompaktní v jednom stylu (viz 

obr. 16). Wild style je časově náročnější a samotná kresba je vizuálně velmi efektní. 

Tento styl se stal velmi oblíbeným u hiphopové komunity. U Wild stylu jsou písmena 

komplikovanější, sestavení linek je chaotičtější, je zde více doplňujících prvků a ozdob, 

spojení písmen je důmyslnější a tedy méně čitelné. Graffiti ve Wild stylu je někdy 

komplikované dešifrovat i pro samotného writera.  

 

 

 

obr. 16 – Wilde style rukou Montana crew 
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1.4.6  Complex style 

 

Complex style je 

navazující na Wild style.   

Nachází se zde více 

ozdob, propojení, překrý

vání obrysů, zrcadlových 

efektů apod. Tento styl se

 vyznačuje větší svobodo

u způsobu malování 

písmen (viz obr. 17). Těžko 

dešifrovatelné i pro mnoho writerů, kteří na scéně graffiti působí i několik let.  

 

1.4.7  3D style 

 

Technika 3D je 

úplně odlišným stylem, 

dalo by se říci i 

samostatným stylem. 

Neobsahuje žádné 

podobné rysy jako u 

předchozích technik a 

dělení mezi jednotlivými 

plochami je pomocí 

podložky nebo kartonu 

(viz obr. 18). Tato technika je velmi kontroverzní. Někteří writeři 3D styl považují za 

vrchol, jiní zase tvrdí, že ti, kdo malují 3D, nejsou writeři, ale umělci – malíři. Styl 

vznikl v Evropě v 90. letech, mezi nejznámější writery 3D stylu patří DELTA, PAIM, 

LOOMIT, NECK a SANY. 

 

 

obr. 17 – komplex style  

 

obr. 18 – 3D style rukou writerky SANY 
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1.4.8  Own style 

 

Own style je dalším samostatným modelem, který se neřadí do tradiční hierarchie 

graffiti stylů. Do této skupiny se zařazují writeři, kteří se nebojí zařadit nové prvky do té 

doby nepoužívané. Ačkoli to někdy vypadá, že graffiti těchto writerů spadá pod urč itý 

konkrétní styl, tyto kresby mají navíc osobité kouzlo, které lze rozpoznat na první 

pohled. Někdy můžeme mluvit i o tzv. County stylu (viz obr. 19), tak se označovalo 

graffiti, které bylo specifické pro skupinu a pro teritorium, na kterém působili, i zde 

byla propracovanost písmen a vkládání prvků, které graffiti ve finální podobě zdobily.  

 

 

 

 

obr. 19 – Own style rukou Droopyho318 
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2 Graffiti v galerii 

 

Všechny pokusy zavést graffiti jako uměleckou formu probíhaly v USA 

převážně za pomoci dvou organizací, United Graffiti Artists (UGA) a Nation Of Graffiti 

Artists (NOGA). Roku 1972 v New Yorku založil Hugo Martinez 51 prodejní organizaci 

The United Graffiti Artists. Další rok vystavovala tato organizace v newyorské Razor 

Gallery plátna ve stylu graffiti, cena za jeden obraz se pohybovala mezi 200 a 3000 

amerických dolarů. 52  Během let 1973–1975 s výstavou objeli celé USA. Posléze se 

organizace rozpadla. V roce 1974 vydal svou první knihu o graffiti Norman Mailer  –  

The Faith of Graffiti.53 V ten samý rok vznikla podobná organizace jako UGA, Nation 

of Graffiti Artists (NOGA), tu založil Jack Pelsinger. I tato organizace prodávala obrazy 

ve stylu graffiti až za 3000 amerických dolarů, ale ani v tomto případě neměla 

organizace dlouhého trvání a zanikla. První pokus dostat graffiti na pozici umění 

nezdárně skončil roku 1975.54 

 

Podle Castlemana (1982), který ve své knize uvádí: „[…]Důvodem krátkého 

trvání prvního pokusu s galeriemi byl tehdy neporušený systém Writers Corners, byla to 

místa, na kterých se writeři společně rozhodovali o kvalitě a stylu graffiti, takových míst 

bylo více a writeři často přejížděli od jednoho místa writers corners k druhému, 

ukazovali si vzájemně svá díla a sdělovali novinky. Několik generací writerů využívalo 

tato místa, ale pod tlakem policie postupně zanikla. Těmto místům věnovala policie 

                                                                 
51 Shodně uvádí Reinecke, J., Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz i Castleman, C., 

„Gett ing Up“: Subway Graffit i in New York, MIT Press, 1988  

 

52 Haden-Guest, A., True Colors, Atlantic Monthly Press, 1998, str. 122 

 

53 Rammelzee, jeden z writerů ze skupiny UGA, mluví o velké technické zručnosti těchto writerů, kteří 

vytvářeli svá díla ve velmi obtížných podmínkách. V knize True Colors řekl o skupině: „We came from 

the only underground culture this planet has ever had. We were in the underground. Actually in the 

subway. And that means something. When you can actually turn a letter into ornamentation and then an 

armored tank in the dark. Where there is virtually no light. That is true technical talent.There migh t be a 

small lightbulb every twenty-five yards in the tunnel. In the yards aboveground you would have the 

moonlight, but you got to have a talent and technique to do a rare thing on a train – from the fear....the 

cats....the dogs....the bats.....and the cops...and the third rail that might electrocute you to death.“ Haden -

Guest, A., True Colors, Atlantic Monthly Press, 1998, str. 122 

 

54 Reinecke, J., Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz, str.101–112 
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zvýšenou pozornost a writeři se na nich přestali sdružovat .55  Pro aktéry subkultury 

graffiti byl prodej na uměleckých výstavách jen druhou možností, jak se uplatnit, 

finanční ocenění díla představovala jen doplňkovou odměnu. Skutečným oceněním bylo 

pro ně uznání subkultury, jejímiž byli členy.  

 

První galerie s graffiti otevřel roku 1978 Stephen Eins  – Fashion Moda. Galerie  se 

nacházela v neblaze proslulém Jižním Bronxu, fungovala jako sociální projekt 

s nabídkou graffiti workshopů. Úspěšnou výstavu zorganizoval writer Crash ve Fashion 

Modě, „GAS:Graffiti Art Success of America“, 

která představila práce writerů, jako byli Lee, 

Lady Pink, Dondi, Futura, Ali, Zephyr, Kel, 

Disco, Mich77 nebo Noc 167. Díky této výstavě 

se začala o writery zajímat i média, podobně jako 

předcházející výstavy UGA a NOGA. Pořádaly se 

další výstavy zorganizované galerií Fashion 

Moda, vnikaly nové výstavní prostory jako 

například Fun Gallery a P.S.1. Patti Astor a Bill 

Stelling počátkem roku 1980, otevřeli Fun Gallery 

v Eastendu 56 (viz obr. 20), tím začal další pokus etablovat graffiti na pozici uznávaného 

umění. V této vlně se objevilo mnoho nových writerů. Akademicky vzdělaní umělci, 

jako Keith Haring a Kenny Scharf vystavovali se sprejery jako Dondi, Lee a Futura 

2000.57   Nejvýznamnější období  zažilo graffiti v New Yorku během let 1980-1983, 

během nichž se označilo jako nové, čerstvé hnutí s mladými, inovativními a velmi 

motivovanými aktéry (writer Dondi vytvořil tolik obrazů, že je mohl vystavovat v pěti 

galeriích najednou).58 

 

                                                                 
55 Castleman, C., „Getting Up“: Subway Graffit i in New York, New York: The Massachusetts Institute of  

Technology, 1982 

 

56 Reinecke, J., Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz, str.45–57 

 

57 Tamtéž. 

 

58 Tamtéž. 

 

obr. 20 – Fun Gallery show v roce 1983 

(Patti Astor) 
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V červenci 1980 uspořádal Stephan Eins 

velkolepou výstavu „The Times Square 

Show“, kterou organizovala společnost 

Collaborative Projects, Inc.59, ve spolupráci 

s galeriíi Fashion Moda. Po výstavě 

nastoupila na scénu oficiálního umění nová,  

 multirasová a multietnická generace 

výtvarníků. Většina umělců žili do té doby 

v ghettech, a najednou se stali středem 

pozornosti důležitých newyorských 

obchodníků s uměním.60  Na výstavě se objevila díla 150 umělců. Mezi umělci na Times 

Square Show se objevili například Kenny Scharf a Keith Haring, zde se poprvé setkali 

s Fab 5 Fredem. Jejich setkání bylo významné pro pozdější dění na graffiti scéně – 

Keith Haring organizoval po Times Square Show několik výstav společně s Fab 

5 Fredem. Další významnou výstavou pro graffiti, byla výstava New York/New Wave v 

roce 1981 (viz obr. 21), jejímž kurátorem byl Diego Cortez.  

 

V padesátých a šedesátých letech přispěl Sidney Janis významným podílem 

k upevnění pozice New Yorku jako světového hlavního města umění, podporou 

abstraktního expresionismu a pop-artu. Dvacet let poté, co v jeho galerii proběhla show, 

která pomohla uznat pop-art jako umění, uspořádal 1. prosince 1983 ve svojí galerii 

výstavu „Post-Graffiti“61. Výstava představila díla devatenácti umělců, mezi něž patřili 

například Haring, Basquiat, Scharf, Crash, Daze, Futura2000, Lady Pink, Rammelzee, 

A-One nebo Toxic. 62  Výstava „Post-Graffiti“ znamenala konec druhé vlny pronikání 

graffiti do amerických galerií.  

                                                                 
59 Společnost byla založena v roce 1977 Joem Lewisem. Haden-Guest, A., True Colors; a Gablik, S., 

Selhala moderna? VOTOBIA, Olomouc, 1995, str. 113–125 

 

60 Tamtéž. 

 

61 Jak již bylo zmíněno výše, pojmenoval Janis vystavované umění „Post -Graffit i“, aby je tím oddělil od 

nelegálního graffiti. Aby dodržel tón své galerie, zdůrazňoval hlavně analogii graffit i a pop -artu. 

Reinecke, J., Street-art : Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz, str. 94–112 

 

62 Anthony Haden-Guest, True Colors, a Gablik, S., Selhala moderna? Olomouc, 1995, str.113–125 

obr. 21 – výstava“ New York/ New Wave“ 

roku 1981.( nyní je toto plátno k  vidění 

v Brooklinském muzeu)  
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Někteří writeři začali odcházet se zmenšující se poptávkou po plátnech graffiti se 

svým uměním z USA do Evropy. Nejvýznamnějším evropským galeristou té doby byl 

v Holandsku žijící Yaki Kornblit, který objevil graffiti v roce 1982 ve Fun Gallery a 

přivezl ho do Evropy. Kornblit, jenž dosud dělal pouze výstavy jednotlivých umělců, 

uspořádal sérii jedenácti výstav newyorských writerů. Roku 1983 tak byla vyprodaná 

výstava Dondiho. 63  Reinecke uvádí: „[…]Skupinová výstava v muzeu Boymans van 

Beuningen, na které vystavovali své práce Blade, Crash, Dondi, Futura, Lee, Noc, Quik, 

Rammellzee, Seen a Zephyr, byla opět velkým úspěchem pro newyorské umělce 

v Evropě. Od zahájení v Rotterdamu cestovala tato výstava po celém Nizozemsku. 

Evropa se tak stala pro newyorské writery další šancí, jak docílit uznání společnosti.“64 

 

Během roku 1985 mnoho writerů zaznamenalo obrovský propad. Reinecke 

vysvětluje jejich situaci tak, že: „[…] graffiti umělci, již v této době vystavovali 

v galeriích, sdíleli kvůli úpadku Writers Corners mínění galeristů, že jejich umění 

namalované na plátnech má větší hodnotu než malovat na vlaky. Po úpadku zájmu o 

graffiti díla už pro většinu z nich resocializace na scéně graffiti subkultury nebyla 

možná. Po skončení jejich kariéry v  galeriích se většina těchto umělců z graffiti 

subkultury stáhla.“65 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 

63 Reinecke, J., Street-art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz, str. 94–112 

 

64 Tamtéž. 

 

65 Tamtéž. 
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2.1 Graffiti v českých galeriích 

 

Se stylem graffiti se v ulicích 

našich měst setkáváme už 

poměrně dlouhou dobu. 

Uplynulo tak dost let od doby, 

kdy česká veřejnost poprvé 

spatřila na vlastní oči tuto  

tvorbu, ztvárněnou v mnoha 

různých barvách a různě 

rozsáhlou, vytvořenou na 

různých plochách, od staré 

betonové zdi až po zdi některých     

                                                                               kostelů.  

 

Jak dlouho už v našich městech panují odlišné názory na tento styl, není právě teď 

pro mne důležité zde přesně určit. Podstatnější pro nás je ta změna,   že během těchto let 

se další generace těchto mladých 

umělců rozhodla k tomu, aby své 

graffiti vystavili v nově otevřených 

galeriích a zde ji představili široké 

veřejnosti jako umění. Představují 

své umění tedy i jinak (viz obr. 22) 

než předešlí stoupenci graffiti – 

nejen na ulicích a veřejných 

prostranstvích, vytvořené na 

starých či nových budovách, 

památkách. Já osobně v tom vidím 

posun, možná i šanci na to, změnit u většiny z nás pohled na graffiti; zda nakonec přece 

jen nebylo příliš neuvážené tvrdit, že graffiti je projevem vandalismu. To je opět jen na 

nás, kolik času ke změně názorů a ke změně přístupu ke graffiti umění bude naše 

 

obr. 22 – výstava „městem posedlí“ v galerii hlavního města 

Praha (městská knihovna) 

 

 

obr. 23 – pražská galerie Trafačka – díla J. Kalába 
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společnost potřebovat. Nyní jsme na tom tak, že zatímco díla našich writerů zná již celý 

svět, my je poznáváme až nyní, v posledních pár letech. V roce 2000 vznikla galerie 

Trafačka, starý tovární prostor využívaný pro volnou tvorbu (viz obr. 23) jak našich, tak 

i zahraničních umělců, z českých writerů zde vystavuje například Epos, Kaláb3366 a 

jiní.67 

 

Poprvé v divadle jsme mohli oficiálně zhlédnout graffiti v divadle Laterna Magika 

v Praze, kde v roce 2002 hráli představení s názvem Graffiti. Režie a scénář byly 

svěřeny do rukou studentů FAMU, aby tak byl dán prostor skutečně mladé generaci.68 

V Graffiti je používána speciální projekce na fólii před jevištěm, „virtuální plátno“, 

která podporuje prostorový dojem.69 

 

Prostor naši 

umělci dostali i v  The 

Chemistry Gallery na 

pražské Kampě. Je to 

galerie zaměřená na 

seriózní komerční 

prezentaci mladých 

začínajících umělců, 

která vznikla v říjnu 

2008. Vystavují zde dnes 

                                                                 
66 Jan Kaláb (1978), absolvent AVU, jeden z průkopníků české graffit i scény, jehož práce navazují na 

tradici české geometrické abstrakce. V 15 letech udělal svůj první graffit i p iece. O rok později namaloval 

svůj pvní panel. V roce 2000 navštívil New York, kde vytvořil třešničku na dort své ilegální tvorby 

několika panely ve zdejším metru a oneman barevným wholecarem.  

V roce 2001 posunul hranice graffiti a  stal se jedním z prvních autorů plastikových 3D graffiti na světě. V 

červnu představil svoji novou tvorbu na plátnech na výstavě Kaláb 33, která probíhala v uměleckém 

prostoru Trafačka. Dostupné na  http://www.thechemistry.cz/novinky/425-11/nove-tisky-jana-kalaba-v-

nabidce-the-chemistry-gallery/ Vyhledáno 23. 11. 2011.  

 

67 http://www.trafacka.net/cs/o-nas, vyhledáno 24. 1. 2012 

 

68 http://nova-scena.vstupenky-online.cz/graffit i, vyhledáno 22. 11. 2011 

 

69 Tamtéž. 

 

obr. 24 – galerie DOX v Praze – výstava „“budoucnost 

budoucnosti“ 

 

http://www.thechemistry.cz/novinky/425-11/nove-tisky-jana-kalaba-v-nabidce-the-chemistry-gallery/
http://www.thechemistry.cz/novinky/425-11/nove-tisky-jana-kalaba-v-nabidce-the-chemistry-gallery/
http://www.trafacka.net/cs/o-nas%20%20Vyhledáno%2024.%201
http://nova-scena.vstupenky-online.cz/graffiti
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již světově známí writeři Pasta70, Point71 a Tron72. Tito umělci vystavují i na dalších 

místech, jako je například Centrum současného umění DOX, v projektu Metropolis.73  

Další výstavou byl NamesFest, pořádaný galerií Trafačka roku 2008 (viz obr.23). Byla 

to výstava nebývalých rozměrů. Zúčastnilo se jí 60 umělců, kteří přijeli i ze zahraničí, 

aby ukázali svůj um. Stejně tak velkolepá byla výstava v DOXu s názvem „Budoucnost 

budoucnosti“ (viz obr. 24). Tvořilo se na legálních místech města i v ateliérech galerie. 

Zúčastnit se mohl každý, kdo měl chuť a zájem ukázat svou tvorbu. NamesFest byl 

vůbec poprvé v České republice.  

 

Další oficiální srazy a ukázky tvorby umožňují tzv. „Graffiti Jamy“. Jsou to 

přátelská setkání writerů z celé České republiky na předem určeném místě, většinou u 

legálních zdí, pod záštitou města. Akce je doprovázena několika hudebními skupinami, 

ve kterých jsou aktéry povětšinou také sami writeři. Graffiti po těchto akcích, stejně 

jako po NamesFestu, zůstávají na zdech, dokud je někdo nepřemaluje dalšími pestrými 

piecemi. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
70Pasta (narozen 1979) patří k průkopníkům street-artu v Česku. V současnosti vede časopis o graffit i 

Clique a podílel se na vzniku kn ihy o vývoji české výtvarné pouliční s cény In Graffit i We Trust. 

Zveřejněný článek ze dne 4. března 2011 na iDnes.cz: http://kultura.idnes.cz/tvurci-graffiti-point-pasta-a-

tron-se-presunuli-z-ulice-do-galerie-1cq-/vytvarneum.aspx?c=A110304_090517_vytvarneum_ob. 

Vyhledáno 12. 12. 2011.  

 

71 Point (1978) také patří k průkopníkům českého graffiti, v roce 2001 vytvořil jako jeden z prvních 

plastikové 3D graffit i. 

Tamtéž. 

 

72 Tron (narozen 1978) se řad í k expresivnější vlně českých writerů s velkým množstvím realizací. 

Vychází ze street-artu, ale z u lice se přesunuje do galerií, které mu umožňují nové formy tvorby. 

Tamtéž. 

 

73 Tamtéž. 
 

 

http://kultura.idnes.cz/tvurci-graffiti-point-pasta-a-tron-se-presunuli-z-ulice-do-galerie-1cq-/vytvarneum.aspx?c=A110304_09051
http://kultura.idnes.cz/tvurci-graffiti-point-pasta-a-tron-se-presunuli-z-ulice-do-galerie-1cq-/vytvarneum.aspx?c=A110304_09051
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3. Street art 

 

Street art můžeme do češtiny přeložit jako „umění ulice“, stejně tak tento termín 

lze popsat i jako „pouliční umění“. Nicméně jde o termín do značné míry univerzální, 

zahrnující opravdu nepřebernou škálu uměleckých projevů. Obecně tak vlastně můžeme 

nazvat jako street art  každou  formu uměleckého znázornění či produkce, která  se 

uskutečňuje a která je tvořena ve veřejných prostorách, ať už oficiálně, tedy legálně, tak 

neoficiálně, tedy nelegálně. Sem patří třeba i divadlo, hudební produkce, různé formy 

tance a pohybových představení či třeba i známé živé sochy. Pod tímto termínem dnes  

lze najít konkrétní, byť bohužel velmi těžce definovatelný, okruh umělecké tvorby, 

zahrnující média jako tzv. „stickers“ (nálepky), „stencils“ (šablonky), „posters“ 

(plakáty), dále instalace a mozaiky, videoprojekce – a mnoho dalších technik v oblasti 

umění. Tyto techniky mají jedno společné – jsou všechny realizovány a vykonávány 

veřejně, tedy na veřejných místech, ve veřejných prostorách, venku a většinou spíše   

ilegálně, bez nároku na finanční odměnu, nejsou totiž zhotoveny na zakázku a jsou  

určeny všem bez rozdílu. A stejně tak jako writeři graffiti, i autoři street artu vytvářejí 

jistou subkulturu, pouze s tím rozdílem, že jejich subkulturu lze jen obtížně definovat. 

Členy street artu nespojuje styl oblékání ani hudba ani životní filozofie. Co však mají 

společného s tvůrci graffiti – i oni touží jen změnit tvář měst, ve kterých žijeme, pokud 

možno co nejvíce vtipně a esteticky.74 

 

„Termín street art  se vžil poměrně dobře a v současnosti existují tisíce 

internetových stránek zabývajících se touto problematikou, vychází celá řada 

monografií, a dokonce se objevují i knihy věnované konkrétním tvůrcům. V literatuře 

jsou někdy pojmy graffiti a street art zaměňovány, popřípadě je s nimi pracováno volně 

(často ve smyslu, že graffiti je součástí street artu). Přestože na základě výše zmíněných 

kritérií se tato záměna jeví jako možná, jedná se o dva umělecké proudy, které se sice 

často dotýkají, ale rozhodně by neměly být zaměňovány. Graffiti je vytvářeno ve 

veřejném prostoru, ale spíše než na ulicích se s ním setkáme na periferiích měst, 

                                                                 
74 Pojem street art [online] dostupné na http://streetart-kralupy.mypage.cz/menu/street-art/sa-historie-

fakta. Vyhledáno 15. 9. 2011. 

 

http://streetart-kralupy.mypage.cz/menu/street-art/sa-historie%20-fakta.%20Vyhledáno%2015.%209
http://streetart-kralupy.mypage.cz/menu/street-art/sa-historie%20-fakta.%20Vyhledáno%2015.%209
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dálničních mostech a vlacích, zatímco street art je opravdu vázán na ulice (často ty 

nejfrekventovanější). Graffiti je založeno na písmu, street art na obrazech. Někdy se pro 

street art používají i jiné názvy, jako například urban art nebo street deco. Ty mají 

odkazovat jednak na těsné sevření s městským prostředím, ale také na častý dekorativní 

charakter streetartových děl. Výjimečně se můžeme setkat i s termíny postgraffiti či 

neograffiti, jež naznačují, odkud se street art vyvinul.“75 Stejně tak jako graffiti má i 

street art kořeny v Americe a i v tomto případě platí stejné pravidlo, ať už  umělec zvolí 

jakýkoli způsob zpracování, jeho práce je poté nezaměnitelná s někým jiným. Lepení 

samolepek, mozaiky, graffiti dělané za pomoci šablon, předměty visící ve volném 

prostoru nebo koláže, to vše je street art. Umělci často cestují po celé zemi, aby měli 

inspiraci, rádi však vymýšlí něco nového, jedinečného, co nikdo ještě neudělal, neboť si 

zakládají na originalitě. Což není vždy běžné u umělců působících ve společensky 

přijatelných technikách.  

 

3.1 Vznik a vývoj street artu 

 

Vraťme se ale ještě k tomu, kdy, jak, kde a za jakým účelem vlastně vznikla 

touha umělců tvořit svá díla na veřejnosti.  

„Styl street art, jak jej známe dnes, vznikl na konci let osmdesátých. Právě v té 

době se technika stencil definitivně ustálila. Průkopníkem této techniky se stal 

francouzský umělec Blek Le Rat, který začínal tvorbu s malými šablonami krys. Tyto 

šablony pak stříkal do různých koutů a zákoutí Paříže. Po těchto malých výtvorech se 

postupně propracoval až k postavám v životní velikosti. Díky tomuto průkopníkovi se 

technika nazvaná stencils postupně rozšiřovala, aby se následně stala doslova 

celosvětovou, stejně tak jako zajímavá skutečnost, že se autoři této techniky na rozdíl od 

writerů graffiti začali považovat za opravdové umělce. Technika stencils patří 

v současné době k těm nejoblíbenějším a nejrozšířenějším. Postupně tito umělci – krom 

stenals – vymysleli širokou škálu dalších technik, ke kterým byli inspirováni vším, čím 

byli obklopeni, tedy vším, co se kolem nich objevovalo. Nejvíce se cenila a stále cení 

                                                                 
75Pojem street art [on line] dostupné na http://streetart-kralupy.mypage.cz/menu/street-art/sa-historie-

fakta. Vyhledáno 15. 9. 2011. 

 

http://streetart-kralupy.mypage.cz/menu/street-art/sa-historie%20-fakta.%20Vyhledáno%20dne%2015
http://streetart-kralupy.mypage.cz/menu/street-art/sa-historie%20-fakta.%20Vyhledáno%20dne%2015
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především originalita a kvalita zpracování. To, že je možné použít v  této tvorbě 

v podstatě cokoli, lze nalézt například u tvorby skupiny KNITTA. Členové skupiny 

obháčkovávají tyče dopravních značek, stožáry a další předměty na ulicích. Možná byli 

inspirovaní tvorbou i jiné dvojice umělců jako např. Christo a Jeanne Claude, ti prosluli 

tím, že zahalovali do plátna významné historické budovy. Městská tvorba těchto dvou 

umělců tak skvěle koresponduje se snahou tvůrců street artu – i oni touží oslovit tímto 

způsobem co nejširší publikum z řad veřejnosti, jde jim o to, vyvolat v  lidech  řadu 

otázek, stejně tak jako pochybností o životě, kterým žijí. Co se týče počátku street artu 

v prostředí české společnosti, ty můžeme spojit se jménem Vladimíra Boudníka (1924–

1968). Tento, dá se říci, český průkopník street artu, pořádal někdy na konci 40. a v  50. 

letech akce se svými přáteli přímo v  ulicích Prahy. Akce probíhaly opravdu zajímavým 

způsobem – Boudník si vždy vyhlédl oprýskanou zeď a do té posléze sám, i s pomocí 

přátel, dorýval a dotvářel různé skvrny takovým způsobem, aby vytvořil nějaký obraz. 

Jeho oblíbenou činností přitom bylo i to, že velmi rád oslovoval nejen náhodné 

kolemjdoucí, ale i publikum. Dokázal tak poukázat na to, že každý člověk má určitou 

obrazotvornost i tvůrčí schopnosti.“76 

 

Za první porevoluční projevy street artu v České republice můžeme po važovat 

natření sovětského tanku na Smíchově na růžovo Davidem Černým roku 1991, překrytí 

neonového srdce Jiřího Davida nad Hradem skupinou ZTOHOVEN roku 2003 tak, aby 

vypadalo jako otazník, nebo akci Romana Týce (alias Davida Brudňáka, člena skupiny 

ZTOHOVEN), který vyměnil panáčky na pražských semaforech v roce 2007.  

Následovaly další prvky jako například balíky slámy, které se objevily během noci 

rozmístěné po různých místech Prahy, dráčci Jana Kalába, kteří nás pozorovali ze střech 

pražských domů a teras, nebo dokonce barevné dlažební kostky, naaranžované tak, jako 

by na chodníku byly odjakživa. Roku 2011 vznikl projekt Iluzivní malby ve 3D na 

Floře, který trval 10 dní. Tato malba souvisela s uvedením nové kávy Nescafé Green 

Blend na český trh. Dílo zhotovil Ondřej Laštůvka.  

 

                                                                 
76Pojem street art [on line] dostupné na http://streetart-kralupy.mypage.cz/menu/street-art/sa-historie-

fakta. Vyhledáno 15. 9. 2011. 

 

http://streetart-kralupy.mypage.cz/menu/street-art/sa-historie%20-fakta.%20Vyhledáno%2015.%209
http://streetart-kralupy.mypage.cz/menu/street-art/sa-historie%20-fakta.%20Vyhledáno%2015.%209
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3.2 Techniky street artu 

 

Vzhledem k tomu, že tradiční graffiti umělci používají k tvorbě svých děl 

nespoutané spreje, street art zahrnuje mnohem více  médií a technik, jako 

jsou wheatpasting (posters), nálepky, stencil graffiti  (šablonové graffiti), tvorba 

mozaiky, videoprojekce a street instalace. Krom sprejů se používá mnoho materiálů, 

jako jsou například různá lepidla, šablony, papírové kartony, sklo, plasty apod. Z těchto 

důvodů je street art někdy nazýván „post-graffiti“.  Street art může být nalezen kdekoliv 

na světě. Street umělci proto často cestují do ciziny, aby rozšířili svůj design i tvorbu. 

Čím nápaditější díla, tím lépe.  

 

3.2.1  Stickers – samolepky 

 

Stickers jsou nelegální 

nálepky (viz obr. 25).  Jde o 

nejjednodušší a základní techniku. 

O jejich původ se nejspíše 

zasadilo psaní „tagů“ na obyčejné 

samolepicí štítky a jejich 

vylepování. Tyto samolepky mají 

nekomerční sdělení. Vyřezávají se 

ručně do samolepicí fólie, kreslí 

se na štítky, potiskují se 

samolepicí archy v počítačových 

tiskárnách nebo profesionální 

výrobou (ofsetem, sítotiske)77 

 

 

                                                                 
77 REFLEX: 24. 10. 2002, Poslouchej obra, Autor článku: Kateřina Jungová. Dostupné na 

http://www.reflex.cz/Clanek14587.htm. Vyhledáno 23. 12. 2011.  

 

obr. 25 – Stickers (samolepk y) v metru 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sprej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Média
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wheatpasting&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nálepky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stencil_graffiti&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozaika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozaika
http://www.reflex.cz/Clanek14587.htm
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3.2.2  Posters – plakáty  

 

Plakáty (viz obr. 26) se u nás moc 

neobjevují, alespoň ne v takové míře jako 

samolepky. Díky svým parametrům skýtají více 

možností. Vytvářejí se opět buď ručně za pomoci 

vyřezané šablony a spreje, kdy se šablona vytvoří 

na papír. Pro větší barevnost se provede 

přestříkání přes více šablon, tím je i životnost 

delší. Potom se na kopírkách nebo ofsetem či 

sítotiskem namnoží. Důležité je lepidlo, plakáty 

se aplikují pomocí klasických lepidel na tapety.78  

 

3.2.3  Stencils – šablony 

 

Šablony (viz obr. 27) se užívají 

zároveň se spreji různých barev, a to 

přímo na ulici. Buď se jedná o šablony 

řezané ručně nebo vyrobené na ploteru. 

Po vytvoření šablony se v kombinaci se 

sprejovou barvou prostříkává na 

plochu. Kvůli barvě a provedení otisku 

na veřejném prostoru už může být 

postih jako u graffiti.  

 

 

 

                                                                 

78 REFLEX: 24. 10. 2002, Poslouchej obra, Autor článku: Kateřina Jungová. Dostupné na 

http://www.reflex.cz/Clanek14587.htm. Vyhledáno 23. 12. 2011.  

 

 

 

obr. 26 – poster (plakát) – na 

Karlíně  

 

obr. 27 – stenal (šablona) – Malostranské náměstí  

 

http://www.reflex.cz/Clanek14587.htm
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3.2.4  Paintrollers – latexy, válečky 

Malba za pomoci latexových válečků na teleskopických tyčích je další z metod, které 

bývají ve street artu často využívány. Většinou se používá k psaní písmen (viz obr. 29), 

stejně jako v graffiti, zde ale vynikají čitelností, velikostí a velmi často mají vysokou 

typografickou úroveň. Latexem se také dělají různé ornamenty, piktogramy, objekty atd. 

Výhodou toho je snadnější zpřístupnění některých ploch, převážně těch ve výškách. 

Stejně jako předešlá technika, tak i u téhle prolíná graffiti a aplikace barvy se provádí až 

na místě.79(viz obr. 28) 

 

3.3 Street art v galeriích 

 

Do galerií se toto umění dostalo snáz, než graffiti jako takové. Street artová 

tvorba je pro populaci daleko přijatelnější, zábavnější a rozmanitější, než samotné 

graffiti. I přesto, že writeři svými spreji dokáží dělat kouzla, stačí když přijde  jiný autor 

a přidá k malbě instalaci. Celý pohled na dílo se změní a je pro oči veřejnosti 

                                                                 
79 REFLEX: 24. 10. 2002, Poslouchej obra, Autor článku: Kateřina Jungová. Dostupné na 

http://www.reflex.cz/Clanek14587.htm. Vyhledáno 23. 12. 2011.  

 

obr. 28 – Paintrollers (válečky)  

 

http://www.reflex.cz/Clanek14587.htm
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poutavější, hravější, vtipnější. Někdy mezi street art a graffiti vzniká rivalita z hlediska 

uznání z dominantní společnosti. Graffiti umění je pro společnost vandalismus, street art 

do jisté míry také, ale snazším odstraněním exponátů to není v takové míře. Street art ať 

už je představováno veřejnosti uvnitř či vně prostoru galerie, působí pořád jako umění, 

převážně pokud to jsou 

plastiky a mozaiky, avšak 

oproti graffiti se instaluje po 

celém městě na obdiv 

veřejnosti, je těžko 

ovlivnitelné zajistit, aby se 

někde exponáty neobjevily. 

Vzpomínám si na pozdvižení 

v Praze, kde se zničehonic na 

několika místech objevily balíky 

slámy (viz obr. 29). Články v novinách začaly šířit poplašné zprávy o terorismu a o 

možné stávce zemědělců, apod.. Ve skutečnosti to bylo jinak, streetartista Epos na to 

řekl: „Samozřejmě, že to žádnou souvislost nemělo. Francie se stala v  pátek, den před 

instalací, to byly balíky v  Praze už tři týdny. O demonstracích jsem ani nevěděl. 

Napadlo mě to už na konci léta. Balíky 

v otevřené krajině působí esteticky a já se 

rozhodl, že je umístím do městské krajiny, 

která je jim cizí, a vytvořím tím tak 

absurdní situaci. Jediný problém byl, že 

tato akce nebyla nahlášená na Magistrátu 

hlavního města Prahy. Lidé to přijímali a 

hned to pochopili, otázky okamžitě 

směřovaly k tomu, jestli jde o umění. Na 

obr. 29 – Balíky slámy na Senovážném náměstí  

 

obr. 30 – dílo s  názvem „Plody civilizace“ 

autory jsou Cryptic257, Masker, Pasta, Point, 

Skraft a Tron 
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Senovážném náměstí se jeden starší pán zamyslel nad tím, kdy tam asi bylo naposledy 

seno".80 Umělcův názor na bulvár nechtěl nejdřív vůbec komentovat, ale poté dodal: 

„Dokazuje to jenom snahu za každou cenu lidi šokovat, postrašit a vytvořit senzaci. 

Dělá se mi z toho špatně. Každému, kdo instalaci viděl a nemá v hlavě seno, muselo 

dojít, že nemůže jít o nějaký zemědělský aktivismus nebo teroristický útok. Věc působila 

naprosto nenásilně, naopak spíš poeticky.“81 

 

Street art a galerie? Toto umění má galerii všude kolem nás, kamkoli naše oko 

dohlédne. Je to strom, na kterém volně visí a pohupují se předměty, je to plakát 

(nekomerčního původu), je to samolepka, jsou to ikony, je to i dopravní značení, u 

kterého si najednou uvědomíte, že jste ho nikde jinde neviděli. Když se vrátíme ve 

vzpomínkách pár let zpět, aniž bychom si to uvědomili, tak náš bývalý pan prezident 

Václav Havel vytvořil také streetartové dílo. Byl to symbol srdce nad Pražským 

hradem, které bohužel pohoršovalo veřejnost. Působilo to z hlediska vážnosti stavby a 

historické hodnoty neesteticky a vulgárně.82 Myšlenka byla nejspíše dobrá, ale lidé ji 

nechápali, z názorů mých přátel a rodiny to byl výsměch úřadu, který zastával.  

 

Kromě Epose, který  o  svých  začátcích  říká: „Cejtim, že graffiti pro mne 

začíná bejt vyčerpaná záležitost, tím nechci říct, že přestanu malovat úplně, ale 

postupně jsem začal svoji realizaci přesouvat jiným směrem, je to proces, kterej se ve mě 

nastartoval už před delší dobou, je to touha po dalších věcech, který mě naplňujou. 

Musíš se zároveň vyprázdňovat, abys mohl nasávat další věci, jinak tě budou ty starý 

brzdit, ale to, co jsem se v graffiti naučil, si s sebou beru a bude se to samozřejmě 

projevovat skrz nový věci. Život je cesta a já cejtim, že je čas jít dál.“ 83 a který také již 

                                                                 
80 Zlatohlávek, Robert, Týden.cz: Umělecké balíky sena vyděsily reportéry z Novy (20. 10. 2009). 

Dostupné na http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umelecke-baliky-sena-vydesily-reportery-

novy_144082.html. Vyhledáno 26. 11. 2011.  

 

81 Tamtéž. 

 

82 http://www.novinky.cz/koktejl/1748-havlovo-srdce-nad-hradem-zhaslo.html. Vyhledáno 28. 1. 2012.  

 

83 Rozhovor s Eposem [online] viz příloha 2. Dostupné na 

http://namesfest.net/contentd382.html?content.59. Vyhledáno 20. 12. 2011.  

 
 

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umelecke-baliky-sena-vydesily-reportery-novy_144082.html
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umelecke-baliky-sena-vydesily-reportery-novy_144082.html
http://www.novinky.cz/koktejl/1748-havlovo-srdce-nad-hradem-zhaslo.html
http://namesfest.net/contentd382.html?content.59
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vystavoval v ulicích Prahy několik svých děl, například „Nafukovací objekty“, k čemuž 

říká: „[…] myšlenka s nafukovacími objekty vznikla před rokem, kdy se intenzivně 

malovalo ve stanicích metra, kam se lezlo větracími šachtami a tak mě napadlo využít 

téhle energie. Jde o rozsáhlejší projekt, který bude trvat dýl než jsem původně čekal, 

mám v plánu několik instalací na různých místech po Praze. Instalace na Dejvický byl v 

podstatě zkušební model, zajímalo mě  s jakou vejškou můžu pracovat a taky jak se bude 

objekt chovat, objekty budou geometrických tvarů, koncipovaný na konkrétní průduchy 

a měli by změnit architektonický vzhled větráků. Samozřejmě, že mě prvoplánově 

napadlo, že udělám nafukovací písmena po městě, nejdřív jméno, pak slova, která se 

týkají tohoto projektu jako – air power atd. Ale nakonec jsem ustoupil od písmen úplně. 

Není to tak, že bych chtěl zavrhnout práci s písmem a textem, ale zrovna v tomhle 

případě cejtim větší svobodu, 

prostor pro realizaci a práci 

v danym prostředí takto“84 , 

jsou tu i jiní uznávaní umělci 

jako je Pasta, vlastním 

jménem Zdeněk Řanda, 

který vystavuje nejen po 

celém světě, ale i zde v Praze 

na Kampě v The Chemistry 

gallery. O svém začátku na 

scéně street artu říká: 

„Streetartu jsem si všiml na 

internetu v době, kdy jsem byl 

na civilce a neměl co dělat. 

To jenom dokazuje, že jakákoliv etapa lidskýho života, i když je sebedebilnější má svůj 

význam. Na tý civilce jsem začal dělat první plakáty na černobílý lejzrovce, prostě jsem 

je na ulici slepoval z těch A4 formátů do větších, samolepky jsem si kreslil, udělal jsem i 

pár šablon, ale to mně moc nebavilo. Později jsme si s kamarádem Rothem pořídili 

sítotisk, založili dílnu a udělali první výstavu, jeden čas jsme měli dokonce i obchod s 

                                                                 
84Tamtéž. 

 

obr. 31 – Dráček, Sokolovská ul.  
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naším oblečením a produkty. Tenkrát na to bylo moc brzo, dneska už by to fungovalo asi 

líp, lidi to víc zajímá, i když ten lajckej boom je pryč. Naštěstí. Okolo roku 2002 se totiž 

vyrojila celá armáda lidí, který si mysleli, že když na ulici nalepí berušku, že je to 

streetart. Termín streetart se dost zprofanoval a ani já ho nepoužívám nejradši, nějak 

tomu ale říkat musíme.“85 Jeho styl je nezaměnitelný, v jeho tvorbě nalézáme fascinaci 

reklamou. Jeho slogany jsou jednoduché na pochopení a nevnucují se. 86 Jeho další díla 

jsme mohli vidět na výstavách Peep Show, Metropolis  a  Street art Praha.  

 

Dalším českým umělcem, který se zabývá street artem, je Point, vlastním 

jménem Jan Kaláb, který vystupuje i pod jinými přezdívkami jako například Kalab33, 

Spash, Cakes. Své nicky (přezdívky) měnil podle toho, co dělal: „[…] svůj první graffiti 

piece jsem udělal v roce 1993-Splash. Pak šel čas a já začal hodně malovat vlaky se 

jménem Cakes. Kolem roku 1999 jsem poprvé použil slovo Point. Teď bych řekl, že se 

moje tvorba pohybuje mezi dvěma směry Cakes-klasické graffiti, Point- alternativnější 

projekty.“87 I jeho díla důvěrně známe z ulic „stověžaté“ Prahy, jsou to např. dráčci (viz 

obr. 31), pomalované chodníky, dřevěné objekty na náměstí a jiné. 88 Také hodně známí 

Bior a Masker nezůstali nikterak pozadu. Bior se přiznává: „Jsem autorem všech 

možných ploch pokrytých barvou, obrazci,  písmem…“89,90 Existuje mnoho autorů této 

tvorby a troufám si říct, že během několika let budeme znát víc takových, jako jsou 

Point, Pasta nebo Epos.  

 

                                                                 
85Rozhovor s Pasta Onerem [online] viz p říloha 3. Dostupné na 

http://namesfest.net/contentbeb6.html?content.60. Vyhledáno 20. 12. 2011.  

 

86Overstreet, M. (autorka In Graffit i We Trust), dostupné na:http://www.worn.cz/kalendar-

akci/vystava/vystava-pasta-oner-peep-show/. Vyhledáno 23. 10. 2011.  

 

87Rozhovor s Pointem [online] viz p říloha 4. Dostupné na 

http://namesfest.net/contentb3ad.html?content.52 Vyhledáno 20.12.2011 

 

88 http://namesfest.net/newsdce1.html?extend.14 

 

89 Rozhovor s Biorem [online] viz příloha 5. Dostupné na 

http://namesfest.net/content2810.html?content.70 Vyhledáno 20. 12. 2011.  

 

90Rozhovor s Maskerem [online] viz příloha 6. Dostupné na  

http://namesfest.net/content5f6e.html?content.66. Vyhledáno 20. 12. 2011.  

 

http://namesfest.net/contentbeb6.html?content.60
http://namesfest.net/contentb3ad.html?content.52
http://namesfest.net/content2810.html?content.70
http://namesfest.net/content5f6e.html?content.66
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4 Obrana proti graffiti a street artu 

 

Někteří writeři se se svým talentem dostali až do galerií a vystavují svá díla, ale je 

o mnoho více těch, kteří svými graffiti veřejnost popuzují. Většina populace vnímá 

jejich projevy na zdech jako vandalství. Společnost nevidí v tagu nic přitažlivého a ani 

je ničím neoslovuje, natož když spatřují na fasádách domů nebo památkách nějaké to 

monumentální dílo, které hraje všemi barvami. Lidi naprosto uráží, pokud se objeví 

graffiti na historicky označeném místě nebo budově. Bior, writer působícího v Praze, na 

otázku – Proč myslíš, že je pro většinu lidí graffiti jen bezduchým opakováním 

writerova jména? – odpověděl: „Tyto námitky považuji za pseudointelktuální předsudky 

maloměšťáků. Já opakování jména naopak praktikuji jako úžasnou meditaci, jako 

uvolnění napětí mysli. Teprve v naprosté "bezduchosti" často objevuji ducha – 

spiritualitu, vnímavost k životu a jisté naplnění.“91 

 

Město Praha patří do nejohroženějších částí České republiky. Má v centru 

historického města mnoho památek nevyčíslitelné hodnoty a o to větší nevole populace 

vzniká, když se graffiti objeví právě na těchto zdech. Známý writer Pasta říká: „Na 

české graffiti scéně se pohybuje velké množství lidí spojených s uměním, na druhou 

stranu graffiti sama o sobě uměním nejsou a lidé, kteří tento styl vyznávají, se jasně 

vymezují. Pokud tenhle styl chcete někam zaškatulkovat, tak správná škatulka je prostě 

graffiti. První piece  jsem začal dělat ve třinácti. Souběžně s tím jsem se nějak přirozeně 

věnoval i výtvarnému umění. Když jsem nemaloval po zdech, byl jsem v dílně a něco 

tvořil,“92 dále Pasta dodává: „Je to paradoxní, ale kromě výtvarných a filmových oborů 

se spousta writerů právě o architekturu zajímá, i když po ní vlastně píšou. Často jde o 

amatérský zájem, ale najde se i hodně takových, kteří architekturu vystudovali.“93 Ale co 

                                                                 
91Rozhovor s Biorem [online], viz příloha 5. Dostupné na 

http://namesfest.net/content2810.html?content.70. Vyhledáno 20. 12. 2011.  

 

92 Musálková, Z., článek s  rozhovorem Sprejeři míří z ulic do galerií. Dostupné na 

http://www.novinky.cz/kultura/248626-obrazem-sprejeri-miri-z-ulic-do-galerii.html.  Vyhledáno 28. 1. 

2012. 

 

93Musálková, Z., článek s  rozhovorem Sprejeři míří z ulic do galerií. Dostupné na 
http://www.novinky.cz/kultura/248626-obrazem-sprejeri-miri-z-ulic-do-galerii.html.  Vyhledáno 28. 1. 

2012. 

http://namesfest.net/content2810.html?content.70
http://www.novinky.cz/kultura/248626-obrazem-sprejeri-miri-z-ulic-do-galerii.html
http://www.novinky.cz/kultura/248626-obrazem-sprejeri-miri-z-ulic-do-galerii.html
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s těmi, kteří ignorují hodnotu toho, co posprejují? Autoři graffiti estetický problém 

cizího majetku nevnímají nebo si nepřipouští respekt k soukromému majetku. Ale 

skutečnost, že veřejný prostor je vyhrazen těm, kdo si ho zaplatí například kvůli 

reklamě, je pro writery nepřijatelný a nelegitimní.  

 

Přes mnoho úsilí a finančních prostředků vynaložených na opravy fasád a čištění 

dopravních prostředků se zástupci majoritní společnosti snaží vyčlenit legální plochy, 

kde je možné se realizovat. V roce 2002 proběhla kampaň, která měla za cíl omezení 

výskytu graffiti na území hlavního města. K tomuto cíli směřovalo také vyčlenění 

legálních ploch. Při vyčleňování legálních ploch vycházelo město ze zkušeností Paříže, 

Londýna a Bruselu, kde jsou legální plochy běžným prostředkem směřujícím k omezení 

graffiti ve městě. Ředitelka magistrátního odboru styku s veřejností Alena Ježková 

vyznačuje s jedním ze sprejerů plochy, kde lze beztrestně malovat graffiti. Alena 

Ježková zdůraznila, že městu nejde jen o represi: „Už několik měsíců obrážím město a 

hledám vhodné plochy, na které by sprejeři mohli svá díla dělat legálně.“ Pokusy řešit 

problém rychlým odstraňováním jejich výtvorů nepřinesly očekávaný výsledek. 

Všechny způsoby řešení celého problému jsou přínosné pouze za předpokladu, že 

samotné město bude iniciovat komunikaci s autory graffiti a propracuje systém osvěty 

na školách i v oblasti spolupráce s médii. Bývalý pražský primátor Kasl 

tvrdí: „Dialog je možný a já sám se o něj snažím, jak může řada tvůrců graffiti 

potvrdit…“94 Tyto plochy můžeme nalézt na  Barrandovském  mostě, na Jižním Městě, v 

Modřanech (Orionka, bývalá výrobna čokolády, a na Beránku), na sídlišti Petrovice, asi 

20 m od policejní služebny, a na Těšnově (jen o víkendu).95   

 

Jiná vstřícná metoda obrany, kterou město využívá, je moderování. Navazuje 

kontakt s writery a celou subkulturou a snaží se o spolupráci. Objednávají autory graffiti 

na výmalby určitých ploch s danou tematikou (podchody, pěší zóny apod.). Dnes už je 

stále častější trend, že i soukromé firmy a jednotlivci objednají malbu na svůj dům nebo 

                                                                 
94Tisková zpráva tiskového odd. OPR Magistrátu hl. m. Prahy (2002) [online]. Dostupné na: 

http://sdruzenikontext.sweb.cz/graffit itext.html. Vyhledáno 21. 2. 2012.  

 

95http://www.feer.wbs.cz/Spreje_-legaly.html. Vyhledáno 28. 1. 2012.  

 

http://sdruzenikontext.sweb.cz/graffititext.html
http://www.feer.wbs.cz/Spreje_-legaly.html
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reklamu na firmu. Vše je to ale s předem předloženým tématem. Snaha ale pozbývá 

účinku a writerů, kteří ignorují hodnotu věcí, přibývá. Zástupci radnic městských částí 

vynaložili další finanční prostředky za ochranné nátěry, díky kterým se graffiti dá 

snadněji odstranit, poté se v centru města nechaly nainstalovat kamerové systémy, aby 

alespoň trochu zastavily řádění writerů. Radní se začali přiklánět k represi: „Udělali 

jsme hodně proti tomu, aby tito lidé nepoškozovali památky či třeba vlaky metra, 

zejména díky instalaci kamerového systému. O dalších legálních plochách už 

neuvažujeme,“ řekl mluvčí Wolf.96 

 

Na základě nekontrolovatelného nárůstu graffiti mimo legální zóny je tedy 

považováno za vandalství, a to je možné postihovat podle Trestního zákoníku České 

republiky.97 Konkrétně se graffiti týká §228 Poškození cizí věci, kde se píše: „[…] kdo 

poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude 

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, pokud spáchá uvedený čin na věci 

svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti nebo spáchá-li takový čin 

na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k  etnické skupině, 

národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez 

vyznání, dále pak spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného 

právního předpisu, nebo spáchá-li takovým činem značnou škodu. Odnětím svobody na 

dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li tímto činem škodu velkého 

rozsahu.“98 

 

Graffiti a street art mají společnou ilegalitu, poněvadž využívají ulice jako 

sdělovacího prostředku, s tím rozdílem, že graffiti podle nového trestního zákoníku je 

již trestným činem, kdežto většina technik používaná při street artu skýtá rizika 

minimální a jeho aplikace je ve většině případů stravitelná, neboť na plakáty i stickery 

je veřejnost zvyklá. V případě, že je autor street artu chycen při tvorbě, je mu přiřknut 
                                                                 
96 Piňos,Tomáš, Radnice odmítá legální g raffiti. [online] Dostupné na http://czechtek.bloguje.cz/573777-

prazsky-magistrat-zadne-dalsi-legalni-plochy-pro-graffit i-24-hodin-cz.php. Vyhledáno 28. 1. 2012. 

 

97 Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

98Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. §228 odst.2, 3)pís m.a, b, c, 

d,odst.4) , který vstoupil v platnost 1.1.2010 

 

http://czechtek.bloguje.cz/573777-prazsky-magistrat-zadne-dalsi-legalni-plochy-pro-graffiti-24-hodin-cz.php
http://czechtek.bloguje.cz/573777-prazsky-magistrat-zadne-dalsi-legalni-plochy-pro-graffiti-24-hodin-cz.php
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pouhý přestupek, podle zákona o přestupcích, 99  konkrétně §47 říká: „Přestupku se 

dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 

prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství nebo kdo 

úmyslně zničí, poškodí, znečistí, neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo 

přemístí turistickou značku nebo její orientační označení.“100 Za tento přestupek může 

být uložena pokuta do 20 tisíc korun.“101 

 

Ať už se jedná o 

street art, či graffiti, jen 

velmi těžko lze autory 

usvědčit. Jakmile se 

nepodaří umělce chytit 

přímo při činu, je velmi 

malá šance, že bude 

dotyčný potrestán. Dnes 

jsou mladí umělci 

pečlivě připraveni, a i 

kdyby se stalo, že by je policie zadržela pro podezření z tvorby graffiti, mají již dobře 

propracovaný návod, jak se v takové situaci mají zachovat, co mohou nebo nemohou 

říkat. Na internetové stránce http://www.ustaf.cz/radical/?page_id=957 je zveřejněn 

návod plný rad a informací v případě, že autorům graffiti či street artu by hrozil postih a 

byli zadrženi policií.102 Writer Point však jako tečku na konec dodává: „Legálních ploch 

je dost, ilegálních daleko víc. Žádný zákon nepřemůže vášeň, jako je graffity103 

                                                                 
99 Úplné znění zákona č.200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů §47 odst.1, písm.d),e)  

 

100 Úplné znění zákona č.200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů §47 odst.1, 

písm.d),e) 

 

101Úplné znění zákona č.200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů §47 odst.1, p ísm.d), 

odst.2 

 

102 Pro představu, jak takový návod pro sprejery může vypadat, viz příloha 7.  

 

103 Rozhovor s Pointem [online] v iz příloha 4. Dostupné na 

http://namesfest.net/contentb3ad.html?content.52. Vyhledáno 20. 12. 2011.  

 

obr. 32 – legální plocha Praze 10  

 

http://www.ustaf.cz/radical/?page_id=957
http://namesfest.net/contentb3ad.html?content.52
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5 Výtvarný a pedagogický pohled na problematiku graffiti a street artu 

 
 

Autoři graffiti si volí své jméno (pseudonym), které se stane na nějakou dobu 

jejich označením, podpisem nebo to můžeme také pojmenovat jako erb jejich práce. Jde 

o krátká slova nebo zkratky jako např. DTK, WWW, často i anglická slova jako třeba 

Terror nebo slova bez zvláštního významu – Cae, Rweka, která význam dostávají až 

opakovaným psaním. Dále to bývají i zkomolené výrazy, např. Ecrouem, nebo slova s 

číslicí odkazující na newyorskou tradici Taki183, kterou užívá český writer Wladimir 

518. Důležitou roli hraje věrnost zvolenému jménu. V případě spojení několika autorů 

graffiti, kteří tak vytvoří uměleckou crew, volí taktéž společné jméno, často složené z 

počátečních písmen klíčových členů, např. DRUK, ZDG, počet písmen nemusí 

odpovídat počtu autorů ve skupině. Textovým obsahem graffiti nemusí být jen jméno, 

ale může to být i poezie, verš nebo slovní hříčka. Kromě stylu písma, kterého je v tomto 

umění na výběr z nepřeberného množství, může být stejně tak předmětem nebo 

doplňkem díla i obraz v podobě piktogramů, loga, karikatury.  

 

Z hlediska výtvarného ztvárnění písma je ceněn především tvar a stavba znaků a 

doplňků, jejich vazby, ladnost a kvalita tahů, jasné barvy bez porušení kontur okrajů, 

provedení stínů, obtahů a výplní, prostorová stylizace znaků. „Výjimku tvoří styl skupiny 

CAP (Crew Against People, Praha). Tato crew převzala styl opovrhovaných začátečníků 

(nedokonalé tvary, křivé tahy, jednoduchá, infantilní stylizace, často je obsahem 

karikující obrázek nebo textové sdělení), upřednostnila primitivní a hrubé techniky 

(válečky, štětky, štětce, postřikovací stroj) a zaměřila se na méně veřejné prostory 

(chátrající budovy, technická infrastruktura). Vzbudila v komunitě velké rozpory, ale 

výsledkem bylo akceptování cap-stylu, ne však jako hlavní proud. Skupina, tvořená také 

studenty VŠUP, vydává od roku 2004 vlastní magazín Upstream.“104 

 

Writeři ze subkultury graffiti se nepovažují za umělce ani svá díla za umění. 

Záporný vztah je ale také dán nevyjasněností definice umění pro jejich subkulturu,  

spojením umění s oficiální kulturou a existující obavou o ztrátu ilegality. Graffiti jako 

                                                                 
104 http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti. Vyhledáno 28. 3. 2012.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/VŠUP
http://upstream.cz/issues.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti
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jeden z technických postupů je využíváno absolventy uměleckých škol, dostávají se tak 

i do galerií. Ale i díla ulice si nachází cestu do galerií, ať už z potřeby subkultury (např. 

setkání Graffix session), nebo díky pozvání kurátora (např. C ity’s Celebrities! Street Art 

& Graffiti v rámci Bienále grafického designu Brno 2008 nebo přehlídka Infiltrace 2004 

v Oblastní galerii Liberec).105,106 

 

Formy zpracování jsou v několika variantách. Mezi ně patří například sketch 

(skica, studie na papír), podpis neboli tag (jednoduchý monogram utvářený jedním nebo 

několika rychlými tahy), chrom (grafika stříbrné barvy pro výplň, která má dobré krycí 

vlastnosti a je doplněna kontrastní konturou), charakter (kresba postavy nebo obličeje), 

piece (doslova věc, dílo, celek jednoho autora), trow up (grafika bez výplně s 

konturami) a jiné.  

 

Místo a rozsah děl jsou také velmi rozmanité. Zařazuje se sem např. panel 

(rozsáhlý prostor na dopravním prostředku vyplněný barevnou grafikou), bombing 

(několik děl screw nebo autora na jednom prostoru), rooftops (graffiti utvářené ve 

výškách nebo nad volnou hloubkou, jako jsou atiky střech, štítové stěny, mostovky, 

střechy, komíny), wholecar (pokrytí celého vozu dopravního prostředku včetně oken), 

worms, whole train (pokrytí všech vozů vlakové soupravy) a jiné.  

 

Pedagogové výtvarné výchovy a 

ředitelé několika škol v Praze zařadili do 

výuky tvorbu graffiti jako pokus o 

alternativní dekoraci. V květnu 2011 

poskytla své zdi ZŠ Gutova v pražských 

Strašnicích (viz obr. 33). Na jejich zdech 

                                                                 
105Zacpalová, Petra, Graffiti a  street art v Brně. [online] 2008 [cit. 2012-01-29]. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita, Filozofická faku lta. Vedoucí práce A lena Pomajzlová. Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/th/145998/ff_b/>.str. 19-23, 34-36. 

 
106 VONDRÁKOVÁ, Darja, Street art  a graffit i (vandalství vs. umění) [online]. 2006 [cit. 2012-04-07]. 

Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí p ráce Radek Horáček. Dostupné 

z: <http://is.muni.cz/th/126119/pedf_b/>, str. 11. 

 

obr. 33 – ZŠ Gutova 
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vznikly dva velkoplošné piece. Pozitivně působící díla by se tak měla postarat nejen o 

zpříjemnění povinné školní docházky, ale zároveň odstartovala plán na podporu street 

artu, přičemž cílem je proměna co největšího množství šedivých ploch v kreativní 

prostor. Jednou z dalších škol, které se pyšní vlastním graffiti, je Dobřanské gymnázium 

(viz obr. 34). O amatérský příspěvek do interiéru školy se zde postaral místní student 

Adam Véle. K získání šance a výtvarného prostoru před tělocvičnou mu stačilo projevit 

kreativní výjimečnost mezi svými spolužáky při hodině výtvarné výchovy107 .„O 

výjimečnost mezi sebou soutěží ve dvojroli žáci a zároveň i učitelé pražské Modřanské 

školy. Tento neoficiální ústav pro publikaci a sdílení sprejerských děl, neboli slavný 

legál u pražské tramvajové zastávky Modřanská škola, nabízí odvážným výtvarníkům 

kus tvůrčí svobody i svého dosud nezaplněného místa. Na rozdíl od běžných 

vzdělávacích institucí sice nenabízí ani základní vzdělání, zato je školou se zaručeně 

nejlepšími graffiti.“108  

 

                                                                 
107Cibulková, Kateřina, článek Graffit i: školní zeď jako galerie? Proč ne! [online]. Dostupné na 

http://www.studenta.cz/magazin/article/803/graffiti-sko lni-zed-jako-galerie-proc-ne. Vyhledáno 29. 3. 

2012. 

 

108 Tamtéž. 
 

obr. 34 – zeď Dobřanského gymnázia 

 

http://www.studenta.cz/magazin/article/803/graffiti-skolni-zed-jako-galerie-proc-ne
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Na takovýto pokus s graffiti a street artem přistoupila jen hrstka škol v Praze. 

Mnoho dětí na školách je kreativních a myslím, že by se rády zúčastnily více takových 

experimentů, které by v závěru vyvrcholily v soutěže mezi školami. V těchto případech 

ale závisí na samotném vedení škol a na finančních prostředcích, se kterými školy 

hospodaří. Z hlediska pedagogiky je umění graffiti zařazováno do sociálních 

patologických jevů společnosti, kde již z názvu patologie vyplývá, že je to něco 

špatného, vybočujícího z normy. V každém případě, kdyby se vypracoval projekt 

zabývající se problematikou graffiti na školách a zařadil do výtvarné výchovy na 

veškerých školách, děti by mohly prokázat svou kreativitu, byly by takovým projektem 

vázány ke vzájemné spolupráci a rozvíjely by tak i komunikaci s ostatními. 

 

Jak by takový projekt mohl vypadat: 

 

Název projektu: CREW 

 

Cíl projektu CREW  

 

Vycházím z toho, že děti navštěvující základní školy, město bez graffiti ani 

neznají. Projekt by mohl být zaměřen přímo na žáky ZŠ v našem hlavním městě v 

Praze, kde jsou pomalované zdi pro mnohé jakousi samozřejmostí, vlastně i součástí 

veřejných prostranství. Proto je třeba v nich podnítit, aby se na své okolí podívali 

novýma, vnímavějšíma očima. Není cílem v žácích vyvolávat podněty k tomu, aby sami 

začali malovat na zdi. Cílem je spíše podnítit v nich zájem o své okolí, naučit je 

pozornosti, pěstovat schopnost porozumět, pochopit a dešifrovat informace. Dalším 

aspektem je rozvíjení tvořivého myšlení, schopnosti dokázat kriticky zhodnotit, hledat 

umělecké souvislosti, pochopit řemeslné kvality, rozlišit originalitu od tuctovosti a 

samozřejmě získat úctu k památkám. Cílem tohoto projektu by mělo být samozřejmě 

také to, zvýšit povědomí o tom, kde začíná a kde končí hranice mezi uměním a 

vandalismem, umění rozlišit co je a není společensky akceptovatelné.  

 

Projekt by byl časově náročný, v případě zařazení ho do výuky výtvarné 

výchovy by trval několik vyučujících hodin, záleželo by na časovém rozvržení 
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pedagoga. Děti před začátkem projektu budou informováni o pravidlech a postupech. 

Následně by byly rozděleny do několika skupin, bez ohledu na to zda se znají či nikoli, 

nebo zda k sobě mají či nemají sympatie. Cílem práce s dětmi by bylo  dosažení  

společného díla, kolektivní práce, komunikace mezi skupinami a také vyjasnění vztahů 

ve třídě a posílení spolupráce žáků. 

 

Aplikace projektu 

 

Myslím si, že vypracovaný projekt by s drobnými úpravami šlo aplikovat na 

žáky šesté až  deváté třídy základní školy.  Ideální školy by byly takové, kde by šlo 

domluvit, aby byl projekt zařazen jako součást výtvarné výchovy.  Mezi další 

předpoklady by byla získání možnosti pravidelně využívat výtvarnou učebnu jednou 

týdně během dvou na sebe navazujících vyučovacích hodin nebo i možnost po dohodě 

pracovat ve třídě i déle či individuálně v odpoledních hodinách. Ve výtvarné učebně by 

měl být k dispozici počítač napojený na videoprojektor, pomocí kterého by bylo možné 

promítat si přímo ve třídě přinesené fotografie. Počet studentů by neměl převyšovat 

polovinu plného počtu třídy, jelikož předpokladem by bylo rozdělení žáků na tři až čtyři 

pracovní skupiny. Na každé dvouhodinovce by se tedy sešlo najednou maximálně 

patnáct studentů.  

 

Plán výuky 

 

Celý projekt by byl rozdělen do třech bloků.  První blok by byl věnován podpoře 

sebevědomí pro zapojení do spolupráce ve třídě, na vztahy ve třídě. Samozřejmě také na 

seznámení s celým projektem, o čem by byl, čemu se bude věnovat a co bude jeho 

cílem.  Druhý blok by byl věnován stylu graffiti, tedy nejen teorii a poznatkům a novým 

informacím o tomto stylu, ale i převedením do vlastní práce žáků, aby si mohli osahat a 

vyzkoušet tuto tvorbu. Mohou zde tedy zrealizovat svoje nápady v rámci zadaných 

úkolů. Třetí a závěrečný blok by probíhal stejně, pouze by pro změnu byl věnován stylu 

streetartu, kde by navíc bylo nastíněno i to, jaký rozdíl je mezi ním a stylem graffiti. 

Všechny bloky by byly vedeny ve znamení teorie a diskuze nad novými poznatky, žáci 

budou mít možnost zpětných vazeb a také na závěr by bylo počítáno i s pozváním 
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zaměstnance PČR (streetworkera), který by měl za úkol podat informace z hlediska 

legality a trestních postihů těchto dvou uměleckých stylů.  

 

Pomůcky pro žáky a lektory  

 

Na to, aby žáci sami vyzkoušeli jak styl graffity tak styl streetart není třeba práce 

přímo v terénu, není tedy nutná zeď, postačily by  desky větších rozměrů seskládané a 

opřené o stěny. Nejideálnější by byly prostory školních chodeb nebo venkovní prostory 

(samozřejmě by záviselo na ročním období), ale pokud by to možné nebylo, prostory na 

výtvarnou výchovu by mely být dobře větratelné. V případě malých prostorů by byl 

problém v tom, aby se pracovalo ve skupinách, proto by bylo nejlepší, aby učebny či 

třídní ateliery byly dostatečné. Pro samotnou práci žáků by bylo   zapotřebí spreje 

s tryskami a barvy v různých odstínech, štětce, fixy, papírové kartony, rukavice 

(chirurgické), roušky (šátky), čisté archy papíru o velikosti A4 a obyčejné tužky tvrdosti 

č. 1, jako předlohu abecedu. Děti by měli mít samozřejmě pracovní oděv. V případě 

výuky teorie, tedy v části věnované teorii – vzniku, charakteristice, autorech a 

způsobech graffiti a streetartu  -  se počítá s dostatečnou literaturou a vhodnými 

obrázky, fotografiemi a dalšími pomůckami k prezentaci. Důležitá je také osobnost 

lektorů k tomuto účelu vyškolených a správně propracovanou metodikou, dle které bude 

lektor postupovat.  

Metodika projektu 

Metodika vypracovaná pro tento projekt by měla obsahovat veškeré informace a 

postupy pro správný chod programů. Znamená to tedy, že metodika bude základním 

kamenem z hlediska dodržování postupů, cílů, technik a zadaní, nesmí chybět přesný 

popis průběhu každé části bloků – stanovené cíle, typ programu, cílová skupina, 

personální zajištění a tématické okruhy.  
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Metodika projektu 

 

 metodika programu slouží jako základní kámen z hlediska dodržování cílů a té-

mat programu 

 výtvarní é techniky programu jsou zvolené na základě předem stanovených cílů 

a témat pro jednotlivé třídy  

 témata lze měnit v pořadí po dohodě s metodikem primární prevence každé ško-

ly, avšak musí být zachovány stanovené cíle programu 

 metodiku programu schvaluje koordinátor programu stejně jako plán bloku pro-

gramu 

 

Cílová skupina: 

 

 žáci základní školy od 6. do 9. třídy, žáci speciálních škol od 6. do 9. třídy – 

běžná i riziková populace  

 pouze celé třídní kolektivy 

 třídní pedagog příslušných tříd  

 pedagog výtvarné výchovy příslušných tříd  

 metodik prevence školy, ve které je program realizován 

Typ programu: 

 cyklus bloků v rámci střednědobého programu CREW  

Personální zajištění: 

1 lektor a 1 asistent, kteří povedou třídu po dobu trvání projektu 

 

Zajištění v případě lektora: 

 lektor nemůže - pokusí se se souhlasem koordinátora programu dohodnout jiný 

termín realizace bloku 

 lektor chce ukončit práci v projektu - za lektora je zajištěna náhrada (zajišťuje 

lektor společně s koordinátorem projektu), náhradní lektor je ve třídě představen 

- věnuje se prostor seznámení (nejlépe 1 vyučovací hodina věnovaná seznámení 

navíc) 
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Zajištění v případě změny asistenta: 

 

 asistent nemůže - lektor se pokusí zajistit pro blok jiného asistenta, popřípadě 

domluví jiný termín pro blok, vše se souhlasem koordinátora projektu 

 asistent chce ukončit práci v projektu - koordinátor projektu spolu s lektorem 

vyberou pro spolupráci v programu jiného asistenta  

 

Lektor v programu: 

 

Úkolem lektorů je podněcovat relevantní diskuzi a pomáhat osvojování se 

dovedností potřebných pro život. V programu se používají obvyklé potupy jako 

instruktáž, kladení otázek, demonstrace, pochvaly, umění vyjadřování vlastních názorů 

na daná témata projektu.  

 

Jeho úkolem je také: 

 

 udržovat pořádek a dbát na dodržování pravidel 

 dbát na to, aby žáci s patřičným respektem a úctou zacházeli s danými pomůc-

kami a správně je používali a pečovali o ně  

 podněcovat diskuzi a aktivní zapojení žáků 

 dbát na to, aby se pokryla náplň příslušné hodiny a korigovaly omyly žáků 

 vhodně používat povzbuzení, chválu a podporu)  

 kdykoliv je to možné, doporučuje se zabývat otázkami a problémy žáků 

 dbát na to, aby žáci byli co nejvíce aktivně zapojováni do programu  

 pružně reagovat na specifika třídy ve smyslu utváření daného programu  

 práce s chybou: například žák, měl vytvořit svůj podpis formou vlastní značky, 

ale nevytvořil ji. Lektor programu by měl brát v úvahu to, že i když to žák odmí-

tl, je to dobře že odmítl, měl by ocenit to, že žák dokázal vysvětlit, proč a 

z jakého důvodu to tak je. V případě, že má opravdu závažný důvod, měli by 

společně přejít k řešení, které bude žákovi vyhovovat.  
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1. Blok – Úvodní blok – seznámení 

Cíle : 

 Seznámení se s lektory a programem 

 Vytvoření rámce společné práce  

 Vytvoření společných pravidel  

 Ujasnění práv účastníků 

 Vyjasnění vztahů ve třídě a posílení spolupráce žáků 

 

Témata: 

 

 Já – podpora a sebevědomí pro zapojení do spolupráce ve třídě  

 Bezva třída – podpora spolupráce ve třídě (komunikační techniky) se zaměře-

ním na vztahy ve třídě 

  

Průběh bloku 

 

1.hodina 

 

Seznámení s lektory a programem 

 

 Lektoři dětem představí obsah programu projektu a sebe – jak často a jak dlouho 

se budou společně setkávat, jak dlouhý bude blok a co bude jeho obsahem 

 Představí obsah 1. bloku 

 Upozorní na krabičku, do které je možné anonymně vhazovat dotazy, připomín-

ky a návrhy během programu, které budou na konci bloku přečteny a zodpově-

zeny- Zároveň upozorní na pravidla, že dotazy, které budou obsahovat vulga-

rismy se číst nebudou.  

 Požádají třídu o vytvoření komunitního kruhu a vysvětlí, k čemu kruh slouží 

(např. „Všichni na sebe vidíme…máme k sobě blíže. budeme sedět stejně“)apod.  
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Úvodní seznamovací technika  

 

 Budou vybrány dle metodik – doporučené techniky „Místa si vymění“ 

 

Vytvoření společných pravidel 

 

 Lektoři si společně s dětmi vysvětlí, k čemu budou potřebovat pravidla a jejich 

důležitost pro dobrý průběh spolupráce (Jaké si to uděláme, takové to budeme 

mít) 

 Děti sami navrhují pravidla a zapisují na flipchart (zapisovat mohou děti i lekto-

ři). S pravidly musí souhlasit celá třída. Pokud někdo nesouhlasí, rozvíjejí lekto-

ři diskuzi o smyslu daného pravidla.  

 Lektoři dávají pozor, aby se objevila podstatná pravidla pro spolupráci, mohou 

je se souhlasem dětí sami doplnit. Pokud s některými děti nesouhlasí, ale jsou 

důležitá, opět je třeba přistoupit k diskuzi o tom, jaký smysl a jak důležité to, či 

ono pravidlo může být.  

 Pravidla se ve třídě vyvěsí na viditelném místě 

 Během následujících bloků je lze měnit nebo doplňovat  

 

2.hodina 

 

Brainstorming – pravidla 

 

 Zajištění pravidel a vytvoření rámce pro společnou práci 

 Lektoři následně třídu rozděleni do několika skupin, bez ohledu na to zda se 

znají či nikoli, nebo zda k sobě mají či nemají sympatie.  

 Každá skupina si zvolí jméno. Trváme na tom, aby jména skupin byla minimá l-

ně neškodná, je také možné je očíslovat. Každá skupina si pak vybere mluvčího, 

který je zároveň zapisovatelem. Měl by to být někdo komunikativní a loajá lní 

k cílům programu. 
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 Poté se zadá skupinám úkol. Každé ze skupin je přiděleno jedno z pravidel těch 

nejdůležitějších, které se společně vybralo. Děti potom písemnou formou odpo-

vídají na otázku: „co se tímto pravidlem myslí a proč je důležité,“ 

 Po ukončení cvičení mluvčí skupiny s možností doplňování ostatních přednese 

výsledek práce. 

 

Závěrečné zpětné vazby  

 

 Cílem zpětné vazby je zhodnotit a reflektovat program. Je vhodné udělat koleč-

ko zpětných vazeb, aby se dostalo na každého. Začínat může jeden z lektorů, 

druhý může kolo uzavírat a ukončit celý blok. Je dobré zmiňovat konkrétní věci, 

které se žákům líbily, či nelíbily.  Zároveň je dobré žáky upozornit na možnost 

negativní zpětné vazby a tím, že toto hodnocení jim může být prospěšné 

v příštích blocích, tzn. bloky lze upravovat dle potřeb třídy. Lektoři hodnotí  

atmosféru ve třídě, aktivitu žáků, míru jejich zapojení a chuti do programu.  

 Na úplný závěr lektoři připraví žáky na příští blok – sdělí jim, co je čeká a co 

bude na programu příště.  

 

2. Blok – Svět graffiti  

 

Cíle : 

 

 Seznámit a zvýšit povědomí o stylu graffiti 

 Zvýšit povědomí o historii a smyslu graffiti 

 Podat obecné informace o autorech graffiti a smyslu jejich konání a tvorby 

 

Témata: 

 

 Svět kolem mne  – seznámení se světem graffity – teorie, poznatky, ukázky 

 My  a graffity – vytvoření skupinové charakteristiky  pomocí graffity  
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Průběh bloku 

 

1.hodina 

 

Úvod  

 

 Lektoři dětem představí obsah 2. bloku a stručně zopakuji a společně s žáky pro-

jdou, o čem byl blok minulý – pravidla a krabička na dotazy 

 

Seznámení se světem graffity – teorie 

 

 Lektoři s pomocí vhodných pomůcek (literatura a fotografie graffiti) žákům 

představí styl graffity. 

 Žákům zvýší povědomí o tom, proč vzniklo graffity, co vyjadřuje, charakterist i-

ka autorů graffity, místa, kde graffity naleznou a jak na ni reaguje široká veře j-

nost (rizika a případné tresty pro autory graffity)  

 

2.hodina 

 

Technika graffity – praxe 

 

 Potřebné pomůcky pro vlastní práci a tvorbu - na uskutečnění není nutná 

zeď, postačí desky větších rozměrů seskládané a opřené o stěny. Doporučuji ne j-

lépe ve venkovních prostorách. Pokud to není možné, lze to i v prostorách dobře 

odvětrávaných. V případě malého prostoru, pracuje pouze jedna skupina. Dále 

jsou zapotřebí spreje s tryskami a barvy v různých odstínech, štětce, fixy, papí-

rové kartony, rukavice (chirurgické), roušky (šátky), čisté archy papíru o veli-

kosti A4 a obyčejné tužky tvrdosti č. 1,  jako předlohu abecedu. Děti by měli mít 

pracovní oděv. 

 Lektoři následně třídu rozděleni do několika skupin, bez ohledu na to zda se 

znají či nikoli, nebo zda k sobě mají či nemají sympatie.  
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 Každá skupina si zvolí jméno. Trváme na tom, aby jména skupin byla minimál-

ně neškodná, je také možné je očíslovat. Každá skupina si pak vybere mluvčího, 

který je zároveň zapisovatelem. Měl by to být někdo komunikativní a loajální 

k cílům programu. 

 Poté se zadá skupinám úkol vytvořit vlastní graffity, které by mělo vystihno ut 

charakteristiku každé jednotlivé skupiny 

 Po ukončení tvorby mluvčí skupiny s možností doplňování ostatních přednese 

výsledek práce – co jejich tvorba znázorňuje, proti čemu bojuje nebo koho kon-

krétně by chtěli svou tvorbou oslovit a proč  

 Na konci se každá ze skupin vyjádří o tvorbě skupin ostatních – zpětná vazba 

 

Závěrečné zpětné vazby  

 

 Cílem zpětné vazby je opět zhodnotit a reflektovat program. Je vhodné udělat 

kolečko zpětných vazeb, aby se dostalo na každého. Začínat může jeden 

z lektorů, druhý může kolo uzavírat a ukončit celý blok. Je dobré zmiňovat kon-

krétní věci, které se žákům líbily, či nelíbily.  Zároveň je dobré žáky upozornit 

na možnost negativní zpětné vazby a tím, že toto hodnocení jim může být pro-

spěšné v příštích blocích, tzn. bloky lze upravovat dle potřeb třídy. Lektoři hod-

notí atmosféru ve třídě, aktivitu žáků, míru jejich zapojení a chuti do programu.  

 Na úplný závěr lektoři připraví žáky na příští blok – sdělí jim, co je čeká a co 

bude na programu příště. Dobré je zadat nějaký úkol, vztahující se k tématu příš-

tímu. Zadání úkolu na příští blok: „Do příštího týdne se jděte projít městem a 

fotografujte to, co vás zaujme. Zaměřte se především na stěny domů, ale meze 

se vám nekladou. Vyfoťte , co vás upoutá – ať už v kladném, nebo negativním 

smyslu. Doma si z těchto fotografií vyberte jeden až dva snímky, které zaujaly 

nejvíce a připravte si stručné představení této série, abyste byli schopni 

v několika minutách shrnout, co a proč vás zaujalo. Vybrané záběry přineste do 

školy, abychom si vaši práci mohli společně prodiskutovat“ 
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3. Blok – Svět streetartu  

 

Cíle : 

 

 Seznámit a zvýšit povědomí o stylu streetart 

 Definovat historii a smysl streetartu 

 Podat obecné informace o autorech streetartu a smyslu jejich konání a tvorby a 

vysvětlit rozdíly mezi graffiti a streetartem 

 

Témata: 

 

 Umění veře jného prostranství  – seznámení se světem streetartu – teorie, po-

znatky, ukázky 

 Já anonym  – vytvoření vlastní  charakteristiky  ve stylu streetart  

 

Průběh bloku 

 

1.hodina 

 

Úvod  

 

 Lektoři dětem představí obsah 3. bloku a stručně zopakuji a společně s žáky pro-

jdou, o čem byl blok minulý – pravidla a krabička na dotazy 

 Následuje představení a diskuze na téma vybraných snímků, vytvořených na zá-

kladě domácího úkolu.  

 

Seznámení se světem streetart – teorie 

 

 Lektoři opět s pomocí vhodných pomůcek (literatura, ukázky tvorby streetart) 

žákům představí styl streetart.  
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 Žákům zvýší povědomí o tom, proč vzniklo umění streetart, co vyjadřuje, cha-

rakteristika autorů, místa, kde lze díla streetartu  naleznou a jak na ni reaguje š i-

roká veřejnost (rizika a případné tresty pro autory graffity). Vysvětlí, čím se od-

lišuje streetart a graffiti.  

 

2.hodina 

 

Technika streetartu – praxe 

 

 Potřebné pomůcky pro vlastní práci a tvorbu - na uskutečnění není nutná 

zeď, postačí desky větších rozměrů seskládané a opřené o stěny. Doporučuji ne j-

lépe ve venkovních prostorách. Pokud to není možné, lze to i v prostorách dobře 

odvětrávaných. V případě malého prostoru, pracuje pouze jedna skupina. Dále 

jsou zapotřebí spreje s tryskami a barvy v různých odstínech, štětce, fixy, papí-

rové kartony, rukavice (chirurgické), roušky (šátky), čisté archy papíru o veli-

kosti A4 a obyčejné tužky tvrdosti č. 1,  jako předlohu abecedu. Děti by měli mít 

pracovní oděv. 

 Děti již pracují ve skupinách, které byly určeny na minulém bloku 

 Lektoři dají žákům pokyny - vymyslet pro sebe umělecké jméno (jednotlivce) 

vymyslet jméno pro skupinu (krátké max. 4 znaky), vytvořit tužkou libovolným 

způsobem náčrt jména skupiny (crew) na čistý papír (malují všichni ve skupině). 

Ze všech obrázků vyhotovených jednotlivci, si skupina společně vybere jeden 

podle vybraného náčrtu, má za úkol skupina společně dílo vytvořit na připravené 

desky, nakonec se pod dílo podepsat jménem, které si vymyslel každý jednotli-

vec sám.  

 Po dokončení práce každý ze skupiny vyjádří své pocity, jak se cítil, když malo-

val na určité pozici, jak se mu pracovalo kolektivně, co se mu líbilo nebo nelíb i-

lo. Mezi skupinami by měla proběhnout diskuse s názory na díla ostatních a 

zpětná vazba od ostatních.  
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Závěrečné zpětné vazby  

 

 Cílem zpětné vazby je opět zhodnotit a reflektovat program. Je vhodné udělat 

kolečko zpětných vazeb, aby se dostalo na každého. Začínat může jeden 

z lektorů, druhý může kolo uzavírat a ukončit celý blok. Je dobré zmiňovat kon-

krétní věci, které se žákům líbily, či nelíbily.  Zároveň je dobré žáky upozornit 

na možnost negativní zpětné vazby a tím, že toto hodnocení jim může být pro-

spěšné v příštích blocích, tzn. bloky lze upravovat dle potřeb třídy. Lektoři hod-

notí atmosféru ve třídě, aktivitu žáků, míru jejich zapojení a chuti do programu.  

 V závěru programu bude hostem i policista (streetworker), který působí v oblasti 

prevence drog, graffiti jiné. Ten dětem v podobě otevřené diskuse přiblíží pro-

blematiku graffiti na ulici a možnosti postihu, a v případě že by takovéto graffiti 

tvořili na nelegálních místech města a byli chyceni. Osvětlí žákům i průběh 

zdlouhavého procesu, který následuje při jejich zajištění a předvedení na poli-

cejní oddělení, a také druhy trestů, které se graffiti a streetartu týkají.  
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Závěr 
 

Street art a graffiti od svého vzniku prošly velkou proměnou a stále se mění, 

stejně jako jejich subkultura. Na počátku jejich vzniku je společnost vstřícně přijala a 

optimisticky sledovala tvorbu mladých umělců. S odstupem času, kdy však writerů 

přibývalo a jejich díla zaplavila města a veřejnost, přestala tuto činnost brát jako umění 

a začala se proti ní stavět. Čím více graffiti proniká na veřejnost, tím je společnost 

podrážděnější a z umění se stalo v očích populace vandalství. Po celou dobu vývoje se 

subkultura snaží svým výtvarným uměním a produkcí děl komunikovat s vnějším 

světem, který však nerozumí jejich sdělení. Změny probíhají i v samotné subkultuře. 

Příznivci graffiti jsou sice různého věku, ale členy se stávají mladší a mladší lidé, děti, 

které umění chápou čistě jen jako provokaci, protest a vzdor.  

 

  Podle osobního mínění mám za to, že to není subkulturou jako takovou, ale 

výchovou jednotlivců. Dnešní doba je rychlá a uspěchaná oproti té, ve které komunita 

zprvu vznikla. Lidé se k sobě chovali méně agresivně. Dnes nikdo na nikoho nemá čas, 

lidé neustále pospíchají a díla, která se jim mihnou před očima, při tom všem spěchu 

pochopí jiným způsobem, než autoři graffiti mají na mysli. Stejně, jak uvádějí 

nejmenovaní writeři: „[…] i morálka v partě klesá, každý si dělá  co chce. Před časem 

to bylo jiné.“ 109  Nárůst počtu kamerových systémů v centrech měst je alarmující, 

začínáme žít jako pod mikroskopem. Pouliční umělci nevnímají ani to, že by porušovali 

zákon. 110  Vznikají velké škody na majetku, které společnost již nehodlá tolerovat. 

Veškerá snaha komunikovat se subkulturou pomalu zaniká a populace žádá tresty.  

 

Oproti tomu se subkultura jakoby rozdělila, ti, kdo chtějí opravdu tvořit, mohou 

na legálních místech, které pro tyto jedince město uvolnilo. Začala vznikat setkání, kde 

se setkává graffiti se street artem a navzájem se doplňují. Oficiální setkání, která jsou 

legálně ohlášená jako NamesFesty, graffiti jamy, street art jamy apod., už jdou do 

                                                                 
109Informátor  p. D.  a    p.  P. 

 

110Viz příloha  6 – Rady a typy při chycení policistou. Dostupné na 

http://www.ustaf.cz/graffit iforum/v iewtopic.php?f=2&t=402&start=39. Vyhledáno 23. 1. 2012.  

 

 

http://www.ustaf.cz/graffitiforum/viewtopic.php?f=2&t=402&start=39
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velkých, až celosvětových rozměrů. Naši umělci jsou známi po celém světě. Galerie 

poskytly prostor pro ty nejlepší a doslova je vytáhly z ulice. Mohou se věnovat opravdu 

jen svým exponátům.  

 

Vztah mezi graffiti a street artem je sice velmi blízký, ale majoritní společnost 

vnímá daleko vstřícněji street art než samotné graffiti. Street art dokáže komunikovat 

s vnějším světem a dokáže mu i odpovídat. Graffiti je pro populaci jen vandalství. 

Komunikace mezi nimi je velmi komp likovaná. Je to asi takové, jako kdyby člověk, 

jenž umí jen česky, chtěl rozumět tomu, který umí jen anglicky. Ale když toto 

přirovnání srovnám se street artem, tak je tím, kdo umí více jazyků a dokáže se s námi 

dorozumět. 

 

Naše hlavní město Praha a její srdce plné památek je zatím chráněno vstřícným 

jednáním zástupců magistrátu a umožněním writerům malovat na zdi, které byly 

uvolněny pro jejich tvorbu. Zákony jsou nastaveny tak, aby tresty vzbuzovaly 

v aktérech graffiti a street artu obavu. Základem je vzájemná komunikace a tolerance 

obou stran, která je prozatím v začátcích. Je otázka času, kdy se graffiti a street art 

vyvinou do takové podoby, aby mohly být akceptovány i širokou veřejností. Prozatím 

však neustále mezi sebou kultury válčí.  
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Seznam obrazových příloh v textu 

 

1. obr. RAVE (autor graffiti) 

Zdroj: www.dt-posse.com/307/?paged=176 

 

2. obr. TAKI 183 

 Zdroj: www.theartkey.com/event/1514/_THE_HISTORY_OF _AMERICAN 
_GRAFFIT I/The Hole.htm 
 

3. obr. časopis Poplife 
Zdroj: www.fanclub.lucievondrackova.cz/clanky-z-tisku/lucie-vondrackova-clanky-z-

tisku.php?id_sekce=13&vyhledat=1995radit_ 
 
4. obr. Magazín Board‘95  

Zdroj: www.skate4you.cz/udalosti/board-magazin-95-i594 
 

5. obr. Lennonova zeď – archív autorky 
 
6. obr. Lennonova zeď – archív autorky 

 
7. obr. WWW –  archív autorky 

 
8. obr. Hip Hop magazín BBarák‘74  
Zdroj: www.rooftop.sk/produkt-casopis-media/bbarak-74-hip-hop-magazin-5312 

 
9. obr. Spolupráce writerů 

 Zdroj:http://radekowen.sygnaly.cz/graffity-umeni-x vandalismus 
 
10. obr. Graffitibus od MTA crew 

Zdroj: www.MTA-crew.blog.cz/0906 
 

11. obr. „klukz ulice“ rukou Jirky002  
Zdroj: www.jirka002.blog.cz/galerie/graffiti-abeceda/obrazek/37832428 
 

12. obr. Tag „Milk“ 
Zdroj: www.graffiti-alphabet- letters.com/tag-style-graffiti/ 

 
13. obr. Trow up styl graffiti „STYLE“  
Zdroj: www.biggboss.cz/news/550 

 
14. obr. Blockbuster graffiti „KYONE“ 

Zdroj: www.flikr.com/photos/kyone 2005/ 
 
15. obr. Simple style rukou Montana crew 

Zdroj: www.montana-crew.blog.cz/0810/graffiti-styly 
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16. obr. Wilde style rukou Montana crew 
Zdroj: www.montana-crrew.blog.cz/0808/graffiti-styly 

 
17. obr. Komplex style 
Zdroj: www.hip-hop-pink-pao.blog.cz/0806 

 
18. obr. 3D style rukou literky SANY 

Zdroj: www.hip-hop-pink-pao.blog.cz/0806 
 
19. obr. Own style rukou Dropyho318 

Zdroj: www.zimbio.com/graffiti 
 

20. obr. FunGallery show v roce 1983 (patti Astor) 
Zdroj: www.blog.vandalog.cpm/tag/keith-haring/page/2/ 
 

21 obr. výstava „New York/New Wave“ roku 1981  
Zdroj: www.learning.blogs.nytimes.com/2012/03/29/creation-and-expression-reflecting-

on-text-and-context- in-art/ 
 
22. obr. Výstava „Městem posedlí“ v galerii hlavního města Praha (městská knihovna)  

Zdroj: www.praha.eu/jup/cz/home/zabava/galerie_hmp/vystava_umeni_ulice_obsadilo_  
mestskou.html 
 

23. obr. Pražská galerie Trafačka – díla J. Kalába 
Zdroj: www.fotospot.cz/category/vystava-a-street-art/ 

 
24. obr. Galerie DOX v Praze – výstava „Budoucnost budoucnosti“  
Zdroj: www.designmagazin.cz/umeni/17143-futuristicke-vize-vystavuje-budoucnost-

budoucnosti.html 
 

25. obr. Stickers (samolepky) v metru – archív autorky 
 
26. obr. Poster (plakát)- na Karlíně 

Zdroj: www.ddt-photo.blogspot.com/2007/08/prague-biennale-karlin-street-art.html 
 

27. obr. Stencil (šablona) – Malostranské náměstí –archív autorky 
 
28. obr. Paintrollers (válečky) 

Zdroj: www.12ozprophet.com/forum/show/showthead.php?t=97928&page=4  
 

29. obr. Balíky slámy na Senovážném náměstí 
Zdroj: www.tyden.cz/rubriky/kultura/umelecke-baliky-slamy-vydesily-reportery-
novy_144082.html 
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30. obr. Dílo s názvem „Plody civilizace“- autory jsou Cryptic257, Masker, Pasta, point, 

Skraft a Tron 
Zdroj: www.czexpo.com/cs/media/tiskove-zpravy/61.shtml 

 
31. obr. Dráček na Sokolovské ulici 
Zdroj: www.pametnidesky.estranky.cz/fotoalbum/praha-8/street-art---dracek_-

sokolovska-55_81/praha-8--sokolovska-55-81 
 

32. obr. Legální plocha Praze 10  
Zdroj: www.novinky.cz/kultura/248626-obrazem-sprejeri-miri-z-ulic-do-galerii.html 
 

33. obr. ZŠ Gutova 
Zdroj: www.studenta.cz/magazin/article/803/graffiti-skolni-zed-jako-galerie-proc-ne 

 
34. obr. Zeď Dobřanského gymnázia 
Zdroj: www.studenta.cz/magazin/article/803/graffiti-skolni-zed-jako-galerie-proc-ne 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.czexpo.com/cs/media/tiskove-zpravy/61.shtml
http://www.pametnidesky.estranky.cz/fotoalbum/praha-8/street-art---dracek_-sokolovska-55_81/praha-8--sokolovska-55-81
http://www.pametnidesky.estranky.cz/fotoalbum/praha-8/street-art---dracek_-sokolovska-55_81/praha-8--sokolovska-55-81
http://www.novinky.cz/kultura/248626-obrazem-sprejeri-miri-z-ulic-do-galerii.html
http://www.studenta.cz/magazin/article/803/graffiti-skolni-zed-jako-galerie-proc-ne
http://www.studenta.cz/magazin/article/803/graffiti-skolni-zed-jako-galerie-proc-ne

