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Dotazník k určení a vyhodnocení ploch na území města 
Karlovy Vary vhodných k realizaci street artu.

Materiál pro Radu města Karlovy Vary.
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STREET ART / MURAL ART

Rada města Karlovy Vary projednala předložený materiál (Doporučení Komise kulturní, památkové péče a archi-
tektury města – Návrh Street art ploch na území města Karlovy Vary) a na základě doporučení Komise kulturní, 
památkové péče a architektury města a uložila příspěvkové organizaci Kancelář architektury města Karlovy Vary 
zajistit vyhlášení dotazníkové soutěže k určení a vyhodnocení ploch na území města Karlovy Vary, které by byly 
vhodné k realizaci Street Art. 

Moderní i současné umění se začleňuje do každodenního života města. Jednou z podob může být tzv. mural art. 
Mural art je současný umělecký směr zaměřený na velkoplošnou malbu na stěny ve veřejném prostoru. Na rozdíl 
od street artu či grafitti, které vznikají (z hlediska zákonů) jako ilegální aktivita, mural-artová díla jsou většinou 
objednána majitelem stěny za účelem její výzdoby.

Toto „umění na zdi“ patří mezi styly, při kterém jsou používány moderní technologie a materiály, a v němž nad 
spreji dominuje ruční nanášení barev štětci a válečky. Tento umělecký směr vznikl jako forma odporu občanů proti 
vládě nebo proti sociální, národnostní či náboženské nesvobodě. Nejznámější jsou protestní malby na stěnách v 
severoirském Belfastu, Derry a dalších městech.

Na konci 90. let 20. století se zvedla vlna zájmu o tento typ tvorby. Keith Haring, Shepard Fairey, ABOVE, Mint&-
Serf, Futura 2000, Os Gemeos, Faile a další umělci dokázali posunout toto „anarchistické“ umění směrem k zakázko-
vé tvorbě pro významné klienty. K prvním firmám, které začaly financovat tvorbu mural artu na svých budovách, 
patřily značky orientované na mladé – mj. Nike, Red Bull nebo Wieden Kennedy. V prvních letech 21. století se tento 
druh tvorby prosadil celosvětově.

Velkoplošné umění ve veřejném prostoru patří k nepřehlédnutelným odnožím moderní výtvarné tvorby.

K významným centrům legálního mural artu v České republice patří Městská část Praha 10, kde od roku 2011 vzni-
kají velkoplošné malby převážně na obecních budovách. V dubnu 2013 vytvořil Jan Kaláb mural art v Mrštíkově 
ulici nedaleko metra Strašnická.

Záměrem je vytvořit malbu, která by reagovala na vybrané lokality, a přispěla by k jejich kultivaci. Umělecké dílo 
by mělo přispět k ozvláštnění daného prostoru, a mělo by odolat z dlouhodobého hlediska nejen formy, ale i obsahu. 
Prostředky, které se v současnosti k tomuto typu umění používají, nejsou pouze spreje, ale především malba štětcem.
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Jan Kaláb je český výtvarník věnující se graffiti, streetartu, mural artu a v současné době zejména malování abstraktních obrazů. V roce 1993 na-
maloval svůj první piece a o rok později první panel. Od té doby vytvořil nejen po Evropě, ale i po celém světě několik set graffiti. Od roku 2001 
vytváří plastikové 3D graffiti. V roce 2006 promoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Později začal s malováním velkoplošných obrazů - tzv. 
mural art na fasády domů, které vycházely z geometrických tvarů, z čehož postupně přešel na malování abstraktních obrazů. Svá díla vystavoval na 
několika desítkách výstav v tuzemských i světových galeriích.
Jeho mural-art můžeme obdivovat v Karlových Varech (viz obrázek vpravo).

Výtvarná soutěž Mural Art Vltavská, kterou v červenci vyhlásila Praha 7 společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, vzbudila v streetartové 
komunitě velký ohlas. O výtvarné ztvárnění zdi vnějšího atria u frekventované stanice MHD projevila zájem téměř čtyřicítka umělců. Porota již 
vybrala vítěze. Do konce října bude své dílo na Vltavské realizovat tvůrčí tandem Pavel Dušek a Josef Šmíd.   

Náklady spojené s organizací soutěže, finančními odměnami i samotnou realizací díla hradí městská část Praha 7 a Dopravní podnik hl. m. Prahy. 
Nefinančním partnerem soutěže je Spolek Trafačka.

Na obrázcích pod textem vidíme 2. a 3. místo soutěže Mural Art Vltavská.
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Nápady uznávané výtvarnice a sociální architektky Kateřiny Šedé 
pomáhají změnit k lepšímu takzvaný brněnský Bronx. Čtvrť leží 
blízko centra města, patří však k takzvaným vyloučeným lokali-
tám. Díky Šedé vybraná místa dostala novou výzdobu. Chystá se 
mobiliář i další novinky.

Vídeň má novou stálou streetartovou realizaci. Stojí za ní brazilský 
výtvarník Speto. Mezinárodní streetart-projekt podpořilo Umění 
ve veřejném prostoru (KÖR), vídeňský dopravní podnik Wiener 
Linien a 2. městská část. „3 Brothers“ je stálou expozicí, která je 
k vidění na trase metra U2 v nově se rozvíjející oblasti VIERTEL 
ZWEI.  Speto významně oživuje veřejný prostor. 

Na čtrnácti betonových sloupech mohou kolemjdoucí vídeňské 
zastávky metra Kriau obdivovat malby brazilského umělce. Speto, 
narozený roku 1971 v brazilském  Sao Paulu, se pokusil pomocí 
sprejerské techniky a malířského válečku zpracovat mýty a pověsti 
o původním brazilském obyvatelstvu a spojit tak kosmogonii bra-
zilské původní entity s národním folklorem a současným měst-
ským uměním.

Foto: Iris Ranzinger
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VÝBĚR LOKALIT

2. Areál bývalých technických služeb Kattenbeck 1. Cyklostezka 6, Euregio Egrensis 

Cyklostezka 6, Euregio Egrensis prochází v Rybářích pod rychlostní silnicí. 
Okolí vytváří nepříznivé prostředí pro pěší i cyklisty.

Spolu s odborníkem v této oblasti jsme společně připravili 6 možných lokalit ve městě 

Karlovy Vary, které by pro tento typ umění byly vhodné. Plochy byly vybrány dle 

různorodosti členění ploch. Štíty domů jsou současným trendem a reprezentativním 

otevřeným prostorem pro autory. Sloupy mostů či stěna s okny je naopak výzva v rám-

ci zpracování a přizpůsobení obsahu. Stěna u kruhového objezdu v Rybářích by mohla 

být reprezentativnější na úkor reklamního smogu.

 

Velice důležité je to, abychom se vyhnuli nedůstojným prostorům pro autory i jejich 

prezentaci. Tím jsou myšleny lokality, jako jsou např. podchody. Důvodem je složitá, až 

nemožná údržba. Viz obrázek vpravo, kdy byl čerstvě pomalovaný podchod na náměstí 

Republiky znehodnocen nápisy a kresbami jiných lidí.

Areál bývalých technických služeb Kattenbeck je částečně využíván pro komerční účely, koná se zde nedělní burza a v budoucnu se zde 
plánuje parkoviště pro návštěvníky města.
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4. Štítové fasády volných proluk v ulici Sokolovská

6. Ubytovna Drahomíra5. Štítová fasáda ve Staré Roli

3. Fasáda budovy u kruhového objezdu v Rybářích

Fasády budov jsou často překrývány nevhodnými reklamami, tvořící vizuální smog. Tato se nachází u kruhového objezdu v Rybářích. Na ulici Sokolovská se nachází několik volných proluk, odkrývající štítové fasády.

Ubytovna Drahomíra se nachází v krásném parkovém prostředí Drahovic.Malovaná reklama na štítové fasádě ve Staré Roli sice odkazuje k tradičním hodnotám místa, ale je už lehce opotřebovaná a možná by si 
právě toto místo zasloužilo změnu.
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ANKETA PRO VEŘEJNOST

Skrze online dotazník jsme uspořádali hlasování veřejnosti pro nejvhodnější lokalitu z jejich pohledu. Hlasování bylo umístěno na 
webu KAM KV° (www.kamkv.cz) a sdíleno přes sociální sítě. 

Pro co nejširší oslovení veřejnosti jsme poskytli informace i dalším médiím, která o tuto tematiku projevila zájem (Český rozhlas 
Karlovy Vary, Infocentrum města Karlovy Vary, Supermarket WC, rádio Impuls, TVarchitect.com. 

Podobu online dotazníku najdete na následujících obrázcích.
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Do online hlasování se od 6. do 20. listopadu 2020 zapojilo celkem 203 respondentů. Většina respodentů volila možnost lokality 
doporučené odborníkem pro danou tematiku, 4 respodenti zvolili možnost „Jiné“ a doplnili další návrhy. Výsledky hlasování jsou 
zaneseny v následujícím grafu.

Cyklostezka 6, Euregio Egrensis, 98 hlasů (48,3 %)

Areál bývalých technických služeb Kattenbeck, 18 hlasů (8,9 %)

Fasáda budovy u kruhového objezdu v Rybářích, 51 hlasů (25,1 %)

Štít - ulice Sokolovská, 15 hlasů (7,4 %)

Štít - Stará Role, 5 hlasů (2,5 %)

Ubytovna Drahomíra, 12 hlasů (5,9 %)

Jiné: Stěna u příjezdu k Hornímu nádraží od Ostrovského mostu, 
1 hlas (0.5 %)

Jiné: Žádná pokud možno. Zatím jsem u tohoto typu umění ani jednou 
nenarazil na něco, co by se mi líbilo a vizuálně mě to nerušilo, 1 hlas (0.5 %)

Jiné: Nejlépe všude! Ale začala bych místem, které vidí denně nejvíce lidí, 
tak, aby si na legální street art zvykli a brali ho jako samozřejmou věc, 
která do současného města patří, zpestřuje v něm život, má vizuální fukci, 
může pobavit nebo také sdělit zajímavé obsahy a vzkazy. Jsem také pro to, 
aby street art v K. Varech dělalo na objednávku města více umělců, ne pou-
ze jeden. Důležitá je pestrost. V ČR máme mnoho skvělých street umělců, 
kteří se věnují street art a grafity. Děkuji.  
1 hlas (0.5 %)

Jiné: Každá VEŘEJNÁ stavba, 1 hlas (0.5 %)
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NÁVRH BUDOUCÍHO POSTUPU

KAM KV oslovil veřejnost ohledně výběru lokalit pro street art. Vidíme jako důležité, aby budoucí umělec-
ká díla probíhala formou soutěží a za přítomnosti odborníků. Proto s výběrem lokalit zároveň navrhujeme 
ideální následující postup. 

1. Návrh lokalit

2. Participace veřejnosti při výběru lokalit

3. Vyhlášení veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění velkoplošné malby (mural art) na stěnu ve

veřejném prostoru

4. Hodnocení a výběr soutěžních návrhů porotou. Ta by se měla skládat ze zástupce MMKV, člena

KAM KV° - specialista na veřejná prostranství, minimálně 2 odborně kvalifikovaných zástupců.

5. Realizace vybraného návrhu

Stejným postupem postupovala například Praha 7, která vyhlásila otevřenou výtvarnou soutěž „Mural Art 
Vltavská“, do které se přihlásilo 38 umělců. Porota složená ze zástupců MČ Praha 7, Dopravního podniku 
hl. m. Prahy a odborné veřejnosti posuzovala 31 návrhů, které splnily soutěžní podmínky. Níže pro inspira-
ci přikládáme důvodovou zprávu k tomuto návrhu.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU

na vyhlášení veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění velkoplošné malby (mural art) na stěnu ve 
veřejném prostoru okolí stanice metra Vltavská, pořádané městskou částí Praha 7 a spol. Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, akciová společnost ve spolupráci Spolku Trafačka.

Společným zájmem městské části Praha 7 a Dopravního podniku hlavního města Prahy je realizovat vy-
tvoření nové velkoformátové malby v prostoru stanice metra Vltavská. Původní malba na tomto místě byla 
z důvodu rekonstrukce stanice odstraněna. Záměrem je vytvořit malbu novou, 
která by uměleckým způsobem změnila ráz okolí stanice metra Vltavská a přispěla by ke kultivaci veřejné-
ho prostoru.

Jako nejvhodnější forma se nám jeví realizace veřejné výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění velkoploš-
né malby (Mural art). Velkoplošná malba by byla umístěna na opěrné zdi v sousedství výstupu ze stanice 
metra Vltavská. 

Náklady spojené s realizací díla hradí zadavatel soutěže a finanční partner soutěže, tj. Městská část Praha 7 
a Dopravní podnik hlavního města Prahy. Nefinanční partner soutěže, Spolek Trafačka, bezplatně vypůjčí k 
realizaci díla lešení.

Celkové náklady na realizaci soutěže a následné zhotovení výtvarného díla činí max. 70 000 Kč. Hrazeno z 
rozpočtu OKS ORJ 621 – kultura.

Soutěžní podmínky a rozpočet otevřené soutěže Vltavská přikládáme samostatně v příloze.

POUŽITÉ ZDROJE

STAVBAWEB
https://www.stavbaweb.cz/streetartova-vide-11042/clanek.html

AKTUÁLNĚ.CZ
https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/napady-vytvarnice-kateriny-sede-pomahaji-zmenit-bronx-brno/r~09bdfe-

ce203611ebb0f60cc47ab5f122/

IDNES.CZ / blog
https://hassan.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=658270

PRAHA 7 
https://www.praha7.cz/zed-na-vltavske-povede-do-vzdalenych-svetu/

PINTEREST
https://cz.pinterest.com/pin/455145106088641834/visual-search/?x=16&y=10&w=538&h=541.170568561873&cropSource=6

WIKIPEDIA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mural_art




