
STREET ART 
STREET = ulice            

ART = umění 
Street art je výtvarné umění vytvářené na 

veřejných místech. 

Motivy a objekty street artu jsou rozmanité. Díla tohoto umění se pohybují od běžných nápisů 

až po kresby a malby všech velikostí a celé škály barevnosti. 

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

street art zahrnuje mnohem více médií a technik, jako jsou nálepky, stencil graffiti (šablonové 

graffiti), tvorbu mozaik, video projekci a street instalaci. Street art může být nalezen kdekoliv 

na světě. Street umělci proto často cestují do ciziny, aby rozšířili svoji tvorbu.  

  

   

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aerosolov%C3%BD_rozpra%C5%A1ova%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1lepky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stencil_graffiti&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozaika
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Street_instalace&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti_Sn%C3%B6s%C3%A4tra


  

Street art – vandalismus nebo umělecké dílo? 
Street art není jen GRAFFITI.  

Problémem je fakt, že streetart většinou 

zasahuje do vlastnictví třetích osob a vzniká 

činnost, která je (většinou) nezákonná. 

Někdy je ale umělec natolik známý, že tak 

dojde k zhodnocení cizí věci. 

Banksy je pseudonym anglického street 

artového umělce, jehož skutečná identita je 

neznámá. Banksyho díla jsou často satirická a 

nesou politické či kulturní poselství. Jeho 

street art, který kombinuje graffiti s využitím 

šablonové techniky, se objevil v Londýně i v 

jiných městech po světě (pokud se na stěně 

vašeho domu jednoho rána objeví Banksyho 

dílo, cena vašeho domu rázem vzroste o 

několik milionů korun). 

https://archiv.protisedi.cz/article/streetart-vandalismus-nebo-umelecke-dilo 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudonym
https://cs.wikipedia.org/wiki/Street_art
https://cs.wikipedia.org/wiki/Street_art
https://cs.wikipedia.org/wiki/Satira
https://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti
https://archiv.protisedi.cz/article/streetart-vandalismus-nebo-umelecke-dilo


BANKSY 

    

V Banksyho tvorbě převažuje 

šablonová technika. Šablony 

připravené předem umožňují 

rychlejší tvorbu v terénu a 

proto je jeho identita stále 

neznámá.  

Šablona také umožňuje 

opakovat stejný motiv na 

několika místech nebo 

městech a státech.  

  

 

 

 

 

 

 



Street art může využít i reklamy, může být vtipný a nápaditý. Může být proveden v obrovských 

rozměrech, ale i nenápadný a o to víc vtipnější. Může se inspirovat optickými klamy, 

ilustracemi filmů nebo reklamou a věcmi z běžného života. 

     



 

  



  



 

Občas vdechne věcem nový život a originálním nápadem a ty se stanou populární a výjimečné. 



 



 

 



 



 

   



 

 

   



 



 

 

  



 

  

  



 





 


