
Tři pohledy na 
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Jarka Janíčková Ι Radek Skřivan 



1. Umění 

 

2. Trestný čin 

 

3. Příležitost pro komunitu 



Intervence do veřejného prostoru 

Příčiny – identita jedince, jedinec versus uniformní 

prostor, genius loci, způsob  komunikace, atak, narušení 

(sociologické studie) 

 
 
 

 

 

Tři pohledy na graffiti Ι příčiny 
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Formy  - socha, instalace, site specific art, Guerilla art, 

     sonické intervence, angažované umění 

Tři pohledy na graffiti Ι formy 
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Historie -  od pravěku do současnosti 

http://casopis.vesmir.cz/clanek/graffiti-nejsou-jen-pomalovane-zdi 

http://www.archeologienadosah.cz/clanky/archeologie-epigrafika 
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Pohled 1. 
Umění 



 
 

Pohled 2. 
Trestný čin 
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dle zákona č. 40/2009 Sb. 
§ 228 Poškození cizí věci 
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím 
majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše 
barvou nebo jinou látkou. 
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 
 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo 
 tlumočníka pro výkon jejich povinnosti, 
 b) 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, 
 c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního 
 předpisu, nebo 
 d) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí- li činem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
 Tři pohledy na graffiti Ι trestný čin 
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Tři pohledy na graffiti Ι trestný čin 



 
 

Pohled 3. 
Příležitost pro komunitu 

aneb společně k dekriminalizaci 
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• Máme dobrou praxi z P11, P12, P16 (Legály na Jižáku, GJ, 
zakázky od MČ,…) 

• Pro klienty/writery to je možnost: 
– vybrat si nelegál X legál = nedostat se do průšvihu 
– rozvoj dovedností – nejenom 

grafických…(lektorování…) 
– vztah k lokalitě 
– komunikace s úřady – už ne pouze jako nutné zlo 
– zapojení do komunitního dění 
– kultivovanější prostředí, oživení 
– otupování ostrých hran: sprejeři, občané, úředníci 

 
 

 
 

Tři pohledy na graffiti Ι příležitost 
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• Možnosti pro komunitu a….. 

- finanční úspora pro radnice, TSK, majitele,… 
- roční náklady na odstraňování graffiti se pohybují v 5+ místných 

cifrách 

- dobré PR pro: sprejery, radnice, celou lokalitu, občany 
- opět vzájemné poznávání se 

- navazující projekty 
- trafostanice, podchody, zapojení ZŠ, průmyslové budovy, veřejné 

prostory, soukromé prostory 

- různé modely 
- od 100% legálních ploch po jednorázové akce, od 100% 

financování po „pouhé“ určení plochy 

- teorie rozbitých oken (dle J. Q. Wilsona a G.Kellinga)  – 
paradoxně ↑ bezpečnosti (zkušenost z JM) 

 

 

 

 

Tři pohledy na graffiti Ι příležitost 
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Děkujeme 

za pozornost 
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