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S – sny
T- tvořivost
R	– ruční	práce
E	- emoce
E	- erby
T	- touha

A	- artist
R	– radost	
T	– touch
J





Co	je	to	Street	Art	??

Street	art je	jakékoliv umění vytvářené	na	veřejných	místech	 (street	=	ulice).	
Motivy	a	objekty	street artu jsou	tak	rozmanité	 jako	jejich	autoři.

Vzhledem	k	tomu,	že	tradiční graffiti umělci	používají	nespoutané spreje k	tvorbě	
svých	děl,	street	art	zahrnuje	mnohem	více médií a	technik,	jako	
jsou wheatpasting, nálepky, stencil graffiti (šablonové	graffiti), tvorbu	mozaik,	
video	projekci	a street	instalaci.

Viktorie Juricová



#Street Art = pouliční umění – je jakékoliv umění vytvářené na různých
veřejných místech. Motivy a objekty
Street artu jsou tak rozmanité, jako jejich
autoři. Ale zlou částí street artu je vandalismus.

Alexandra Ivanová



Co je Street Art?
Vzhledem k tomu, že tradiční graffiti umělci používají 
nespoutané spreje k tvorbě svých děl, street art zahrnuje 
mnohem více médií a technik, jako jsou wheatpasting, 
nálepky, stencil graffiti (šablonové graffiti), tvorbu 
mozaik, video projekci a street instalaci. 

Petr Lupoměský



Street Art je pouliční umění které je vytvářené na 
veřejných místech . Nejčastěji nasprejované na 
zdích, ale také na podlahách v různých 
městech

Petr Dušek



Historie

Grafiti	sahají	až	do	starověku.	
Jeskynní	malby	a	piktogramy	
byly	objeveny	historiky	a	jsou	
součástí	civilizace.	Starověké	
grafiti	projevují	emoce,	
literaturu	a	politické	ideje.	
Časné	formy	nabízí	i	pohled	na	
životní	styl	a	jazyky	různých	
kultur.

Lukáš Berdich



¨ Street Art je podle mě užasné umění, které 
potkávám nejen ve městě, ale i v parcích, i 
když zrovna v parcích je často hodně 
vandalismu

¨ Také si myslím, že by výtvarníci, kteří dělají 
Street Art, pokud to půjde, měli  přesprejovat
vandalismus svým uměním a tak ošklivé zdi 
zakrýt.

Petr Dušek



Metody	a	výroby	street artu
• Moderní	grafity	užívají	různých	materiálů,	které	jim	poskytují	

úspěšnou	výrobu	díla.	Barva	ve	spreji	s	aerosolovým	rozprašovačem	
je	číslem	jedna	a	nutnost	pro	tvorbu	grafity.

• Pak	už	jde	jen	o	styl,	techniku,	a	schopnost	tvořit.	Vznikly	i	vzorníky	
pro	grafity,	první	v	roce	1980.	jde	o	šablony	vystřižené	z	papíru	jako	
je	například	karton,	s	cílem	vytvořit	celkový	design.

• Šablona	je	pak	umístěna	na	daném	místě	a	pomocí	aerosolu	se	
začíná	vybarvovat	určená	plocha.	Tato	metoda	je	populární	mezi	
umělci,	protože	je	velmi	rychlou	technikou,	která	vyžaduje	jen	ten	
nejnutnější	čas.	Čas	je	u	tvorby	grafity	velice	zásadním	faktorem	
z	důvodu	postihování	za	tuto	činnost.

Viktorie Juricová



# Sprejer k tvorbě svých děl street art používá mnohem více 
médií (technik), například wheatpasting, nálepky, stencil a
graffiti (šablonové graffiti), tvorbu mozaik, video projekci a 
street instalaci. Z těchto důvodů je street art někdy nazýván 
jako „postgraffiti“. Samozřejmě jsou mezi ně zařazeny i 
samotné graffiti, se kterými se setkáváme nejčastěji …

Př. graffiti Př. Tvorba mozaik

Alexandra Ivanová



Graffiti

- z řeckého „grafein“  (psát,kreslit) 

Historie

-kořeny v pravěku (ornamenty, kresby na zdi) 
-nápisy na římských domech (Pompeje,Řím)
Hlavní prostředky – sprej, fiksa

Pavel Kozák



Základní a nejrozšířenější techniky street artu a graffiti

TAG
-graffiti- podpis stylizovaný

PIECE 
-graffiti větších rozměrů
-vícebarevné 
-3D efekti

MOZAIKY
- klasické mozaiky (malé kachlíky)

CHARACTER
- graffiti s postavou

STENCILS
-šablona
-užití jedné nebo více šablon
pro jedno dílo

A JINÉ…

Pavel Kozák



Abeceda podle grafit.
Jen pro zajímavost. 

Pavel Kozák



- New	York	(USA)	– největší	centrum
- San	Francisco	(USA)
- Londýn	(Anglie)
- Paříž	(Francie)
- Soul	(Korea)
- Rotterdam	(Holandsko)
- Stockholm	(Švédsko)

Lukáš Krhoun



Street art jako uličnictví – trestná činnost

-existuje několik druhů trestu i forem odsouzení
Druhy trestu
-právní řád České republiky se na street art dívá podle toho, o jakou formu 
jde
Týkají se jej dva zákony:
-č. 139/2001 Sb. trestního zákona- pokud se jedná o stříkaní,malovaní či psaní
a tím poškození cizí věci, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo peněžitým trestem
-klasifikováno jako TRESTNÝ ČIN

- č. 200/1990 Sb., o přestupcích jedná- li se o lepení
-klasifikováno jako PŘESTUPEK

Pavel Kozák



Umění nebo vandalismus

Někteří	lidé	se	dívají	na	grafiti	jako	
na	moderní	umění	nebo	možnost	
projevu,	ale	jsou	tu	i	ti,	kteří	si	
myslí,	že	grafiti	jsou	vandalismus.	
Grafiti	jsou	podle	některých	lidí	
účinný	způsob,	jak	vyjádřit	svůj	
talent,	tvořivost,	společenské	a	
politické	názory.	Nicméně	se	dá	
pochopit,	že	někdy	to	může	být	
nepříjemné,	zvláště	když	nejsou	
dobře	provedeny,	nejsou	dovoleny		
a	jejich	obsah	je	neslušný	a	
urážlivý.

Lukáš Berdich



Petr Dušek



¨ Tohle je sice pěkné,
ale nepovolené

¨ Tak tohle je jasný 
vandalismus

Petr Dušek



Umělci	street artu

• Král	street	artu Banksy je	Anglický	streetartový	umělec	o	kterém	
jste	už	všichni	jistě	slyšeli.	Do	této	doby	není	jeho	totožnost	 známá.

• MARC	ECKO
městský	módní	návrhář,	byl	obhájcem	grafity,	jako	vyjádření	umělecké	 formy.	
Grafity	mu	bylo	inspiraci	v	celé	jeho	kariéře.

• KEITH	HARING	byl	další	známí	grafity	umělec,	který	přinesl	pop	art a	grafity	do	
hlavního	komerčního	 proudu.	V	roce	1980	otevřel	svůj	první	obchod	který	nabízel	
tento	druh	umění.	Jednalo	se	zboží	jako	jsou	 tašky,	košile,	trička…s	grafity	
motivem.	Snaha	o	zpřístupnění	 prací	veřejnosti.

• ...a	asi	nejznámnější umělec	dnešní	doby	 tvořící	v	anonymitě	BANKSY	(v	
podrubrice)

Viktorie Juricová



Banksy- The real life

Pavel Kozák



Banksyho díla:  

Nicol Barešová



Nicol Barešová



Street Art ve
světě

Simona	Králová



¨ Street Art je známý hlavně ve Velké Británii
¨ Je také jedno museum, které se inspirovalo 

Street Artem, takže na zdech v budově 
nasprejovali obrázky, které z určitého úhlu 
vypadají jako 3D 

Petr Dušek



To	nejlepší	ze	Street Artu

Ukázka 
pouličního 
umění. Autor: 
Banksy

Simona Králová



Ukázka street artu ve 
velkém J

Simona Králová



Marie Richterová



Marie Richterová



Jiří Semelka



Jediným větším originálním zbytkem zdi je asi 1,3 km dlouhý úsek na severním 
břehu Sprévy (v ulici Mühlenstrasse), kde již roku 1990 přes 100 německých a 
zahraničních umělců zeď pomalovalo náměty z její historie. Tento úsek vešel ve 
známost jako East Side Gallery a je dnes památkově chráněn. Je ovšem poněkud 
netypický – stojí na nezastavěné ploše na břehu Sprévy, takže dojem, který dělá, 
neodpovídá dojmům při pohledu na ony úseky zdi, které probíhaly středem města 
napříč přes obydlené ulice.
První obrazy pochází z prosince roku 1989, kdy Christine Mac Lean část zdi 
pomalovala. Tato umělkyně se pak zasadila o to, že se v rámci tohoto projektu připojili 
další umělci. Během doby zeď zchátrala a musela být v roce 2000 restaurována, v 
důsledku nedostatku finančních prostředků však byla obnovena jen asi jedna třetina 
zdi.

East Side Gallery

Berlínská East Side Gallery je dnes jediným větším souvislým zbytkem bývalé Berlínské 
zdi, dříve dlouhé 165 km, svědčící o minulosti Berlína.

Pavel Kozák



East Side Gallery
Pavel Kozák



Další z děl East Side Gallery.
Pavel Kozák



Nicol Barešová



Nicol Barešová



Petr Lupoměský



¨ STREET Art v České republice je hlavně ve 
velkých městech

¨ V praze je jeden autor Street Artu, o kterém 
nikdo nic neví, ani jméno, a sprejuje na zdi 
černou a zelenou barvou

Tento obrázek je prý z Prahy:

Petr Dušek



PRAHA

Lukáš Krhoun



To je podle mého opravdu vandalismus.
Úplně zničený vlak!!!

Pavel Kozák



Grafifitti
neznámého autora 
nafoceno březen 
2015, Praha Simona Králová



Ukázka 
komiksového 
graffitti pod 
mostem v 
Praze 
nafoceno 
Únor 2015.

Simona Králová



Toto mi 
přijde spíše 
jako 
vandalismus. 
Nafoceno v Simona Králová



Pouliční 
umění na 
opuštěném 
domě v 
Praze. 
Nafoceno 
Únor 2015.

Simona Králová



Vandalismus 
na jednom 

z baráků
v Praze. 

Nafoceno Únor 
2015.

Simona Králová



Toto jsem vyfotil v Prostějově přijde mi to jako 
dost povedené dílo

Petr Lupoměský



Škoda vlaku - toto kolem mne projelo, FUJJ!
Petr Lupoměský



Street Art v	České	Republice	
• V	České	republice	je	méně	Street	artistů	
většina	je	jenom	vandalismus.	Jako	na	
uvedeném	příkladu	Kde	vandal	zničil	metro.

Simona Králová



Street art v České republice je převážně tvořen, a 
to mě velmi ale velmi mrzí, vandalismem.

Pod textem si můžete všimnout příkladů 
vandalismu.     

Alexandra Ivanová



Petr Dušek



GRAFFITI neznámého autora v Krásné Lípě
Nafoceno v Červenci 2014
Ukázka pouličního graffiti Jiří Semelka



Jiří Semelka



Jiří Semelka



Třeba tenhle obrázek byl vyfocen ve Vansdorfu, tento
výtvor měl být umění, ale nějak se zvrtnul a od té 

doby
všechny výtvory vedle 
tohoto jsou vandalismus:

Vyfoceno v únoru 2015
blízko nového areálu u 
Bazénu.

Petr Dušek



¨ Oba dva výtvory jsou hned vedle
lokomotivy, která byla na vedlejším 
snímku 

Byly vyfoceny ve stejný
den jako lokomotiva.

Petr Dušek



Foceno	u	
autobusovéh
o	nádraží	
Varnsdorf

Lukáš Berdich



Tento výtvor je z České Lípy poblíž Lidlu
Autor: neznámý vyfotil zdejší fotograf

Petr Dušek



Petr Dušek



Petr Dušek



Toto mě zrovna moc nenadchlo.
Můžete to hledat u sportovní haly.

Pavel Kozák



U sportovní haly.

Pavel Kozák



Pavel Kozák



Pavel Kozák



Pavel Kozák



Grafitti neznámého	 autora	Ve	Varnsdorfu
Nafoceno		v	únoru	2015

Ukázka	pouličního	 barevného	grafitti

Lukáš Krhoun



Grafitti neznámého	 autora	Ve	Varnsdorfu
Nafoceno		v	únoru	2015

Ukázka	pouličního	 barevného	grafitti Lukáš Krhoun



Grafitti neznámého	 autora	Ve	Varnsdorfu
Nafoceno		v	únoru	2015

Ukázka	pouličního	 barevného	grafitti Lukáš Krhoun



Petr Dušek



Zde jsme vyfoceni!!! :D

Moc hezké umění, jsem rád, že jsem to mohl vidět na vlastní oči.

Pavel Kozák



Alexandra Ivanová



Alexandra Ivanová



Alexandra Ivanová



Alexandra Ivanová



Toto pěkný Street art před tím, než se do toho 
vložil vandalismus

Alexandra Ivanová



Toto pěkný Street art před tím, než se do toho vložil 
vandalismus

Alexandra Ivanová



Toto pěkný Street art před tím, než se do toho 
vložil vandalismus

Alexandra Ivanová



GRAFITI
Nafoceno v srpnu 2014

„Je to pěkný xD“ Janis Voborů



Tenhle Grafit jsem fotil v Krásné Lípě na 
A.CH.P. Dne 15.6.2014 Janis Voborů



Tohle bylo na zdi v Rbk. Janis Voborů



Tohle jsem našel kousek od 
KL.

Janis Voborů



Street Art ve	Varnsdorfu…

Graffiti
u	břehu	
Mandavy

Viktorie Juricová



Street art nebo	vandalismus	??

Street art J Vandalismus	L

Viktorie Juricová



Street Art ve	Varnsdorfu	

Viktorie Juricová





Můj vlasní návrh. 
Tato zeď mi přišla prázdná, tak bych ji chtěl ozdobit.

Petr Lupoměský



Návrh	na	pomalování	zdi	J

• Zeď	Sportovní	haly	jsem	si	vybrala	
abych	ji	„pomalovala“.		J.

• Spíše	bych	chtěla	něco	barevného	a	
výrazného.	J

• Mé	představy	jsou	jasné	!	J Graffiti	
bude	barevné	a	výrazné		J

Viktorie Juricová



Pomalovaná	zeď		na	sportovní	hale	J

Viktorie Juricová



Můj	vlastní	návrh

• K	mému	návrhu	sem	si	vybrala	Lennonovu	zeď	
v	Praze.		

• Rozhodla	sem	se	na	tuto	zeď	dát	symboly	míru	
a	lásky,	jelikož	to	je	Lennonova	zeď.	Na	zdi	je	
srdce,	holubice	a	symbol	míru	(Peace)

• Myslela	sem	že	by	tento	potisk	vylepšil	okolí.
• Umístěné	obrázky	připomínají	lásku,	mír	a	
volnost	J

• Graffitti by	bylo	provedeno	černou	barvou

Simona Králová



Simona Králová



¨ Na svůj návrh jsem si vybrala zeď obchodu na 
náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou.

¨ Rozhodla jsem se na tuto zeď umístit stromy a 
také nějaké keře, květiny a nějaká zvířátka, 
protože si myslím, že to vylepší prostředí na zdi 
tohoto obchodu.

¨ Umístěné obrázky připomínají přírodu a hodí se 
do prostředí na náměstí mezi auta, aby tam 
nebylo tolik techniky.

¨ Graffiti by bylo provedeno barevným nátěrem či 
černým nátěrem, každopádně by to bylo hezčí.

Alexandra Ivanová



Alexandra Ivanová



Alexandra Ivanová



Alexandra Ivanová



Alexandra Ivanová



¨ Na svůj návrh jsem si vybral zeď vedle naší 
školy, která byla doslova ošklivě počmáraná.

¨ Rozhodl jsem se na tuto zeď umístit tento 
nápis aby maskoval vandalismus, který je na 
této zdi a protože to byl asi jediný nápis, 
který se mi líbil.

¨ Tento grafit by byl poveden nějakým 
barevným sprejem

Petr Dušek



Tak takhle vypadá zeď hned vedle 
školy
A rozhodl jsem se jí nasprejovat tak 
aby vypadala úplně stejně jako na 
dalším obrázku

Petr Dušek



Tak nějak bych si to představoval

Petr Dušek



Můj návrh

Nafotil jsem Albert a pokusil jsem se tam vložit nějaké 
graffiti.

Pavel Kozák



Pavel Kozák



Můj návrh:

Nicol Barešová



Na	svůj	návrh	jsem	si	vybral	zeď	budovy	ZŠ	Edisonova	
Varnsdorf,	ve	které	je	tělocvična.	

Rozhodl	jsem	se	umístit	na	tuto	zeď	barevné	čtverce,
protože	si	myslím,	že	škola	by	měla	být	veselá	a	
působit	radostně.

Myslím	si,	že	pohled	na	barevné	čtverce	navodí	
dobrou	náladu	všem,	kteří	se	na	zeď	podívají.

Grafitti by	bylo	provedeno	barevným	nátěrem.

Lukáš Krhoun



Lukáš Krhoun



1)	Je	to	vodní	nádrž	
u	Varnsdorf	Tos

2)	Můj	návrh	jsou	různé	věci,	
které	jen	tak	poletují

3)	Bydlím	poblíž	a	myslím	že	
by	se	to	celkem	hodilo

Lukáš Berdich



Lukáš Berdich



Můj vlastní návrh
u Na svůj návrh jsem si vybral zeď v naší škole

u Rozhodl jsem se na tuto zeď umístit strom a 
také nějaké keře a květiny, protože si 
myslím, že to naší relaxační místnosti moc 
pomůže

u Umístěné obrázky připomínají přírodu a hodí 
se do relaxační místnosti na chodbě

Jiří Semelka



Jiří Semelka



Můj vlastní návrh
u Na svůj návrh jsem použil zeď na A.CH.P.
u Je sice trochu hnusná ale v poho.
u Tohle zeď jsem si vybral proto, že by se hodil 

na A.CH.P.

Janis Voborů



Janis Voborů



¨ Já bych vzala tu to stěnu a trochu 
bych jí ozdobila je chudá a mě se 
líbí něco trochu víc barevného.   

Marie Richterová



Marie Richterová


