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Anotace 

 

 

     Práce, kterou drţíte v ruce, se zabývá zdobením lidského těla. Hledal jsem téma, které 

v poslední době oslovuje čím dál více lidí a přitom není tak prozkoumané. Činnost, která je 

s lidskou společností spjata od nepaměti, pokračuje se v ní dodnes a navíc se stává módním 

trendem.  

     Práce popisuje obecné poznatky o zdobení lidského těla od historie do současnosti. 

Cílem je nejen shrnout informace o daném tématu, ale nabídnou i některá málo známá 

fakta. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části popisuji formy zdobení lidského 

těla a historii. Zabývám se zdravotními riziky, které můţe tato činnost přinášet. Vysvětluji, 

s jakými funkcemi je tato činnost spojována a zabývám se otázkou, jestli můţe být zdobení 

vnímáno jako patologické jednání.  

     Pomocí provedeného výzkumu jsem se pokusil odpovědět na otázky, proč se lidé 

v dnešní době nechávají tetovat, jizvit nebo propichovat tělo různými předměty. Co je 

k tomu vede a zaměřit se na to, jak na tyto jedince reaguje jejich okolí. Jestli se jedná 

především o módní trend nebo jestli tyto ozdoby mají pro své nositele nějaký hlubší 

význam. Pokusil jsem se zjistit míru, která je ještě pro společnost přijatelná a 

akceptovatelná nebo co by většina lidí uţ odsoudila. 

Klíčová slova 

Tetování, skarifikace, piercing, bodyart, branding, cutting, sebepoškozování 
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Abstract 

 

 

     The writing you are holding in your hands is dealing with the ornamentation of the 

human body. I was looking for the topic which is concerning more and more people lately 

and is not inspected as well. The activity which is connected with human society for a long 

time, moreover is becoming a fashion trend. 

     The work is describing a general knowledge of a human body ornamentation from the 

old times to these days. The purpose is not only to sum up the information but also to come 

up with some of less known facts.  

     The writing differs into two main parts. Theoretic one describes ornamentation and well 

known facts. I am also dealing with a medical risk which might the activity produce. 

I try to handle if the human ornamentation could be perceived as a compulsive manner. 

I attempted to answer the question why people are having tattoos or let to pierce themselves 

nowadays. 

     To figure out why they do that and how their neighborhoods is responding, whether it is 

primarily a fashion trend or it has some special meaning for the bearers. 

I also ventured to establish a social tolerable scale which is and which is no longer 

acceptable by our community. 
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1. Úvod  

     Bodyart vnímám jako vyjádření určitých postojů jedince k sobě samému nebo svému 

okolí, který chce podle svých představ zkrášlit nebo dotvořit své tělo nějakým zdobením. 

Něčím, co je mu velmi blízké a o čem je přesvědčen, ţe ho to učiní zajímavějším nebo 

krásnějším. Pomocí takového zdobení pak často sděluje svému okolí své názory nebo 

vyjadřuje podporu nějaké skupině nebo hnutí. Tato činnost je zejména v poslední době stále 

oblíbenější, přestoţe bývá povaţována za jednu z nekontroverznějších forem umění. 

Dotýká se totiţ přímo našeho těla, které je pro mnoho lidí díky tradicím, etice a kulturním 

hodnotám naší „civilizované“ společnosti pořád bráno jako něco nedotknutelného. Naše 

vlastní tělo je totiţ to nejdraţší a často to jediné a poslední, co člověk má, co mu nemůţe 

nikdo jen tak vzít. Obava něco změnit vychází také z náboţenství. Většina náboţenství 

tělesné zdobení a úpravy neschvaluje. Dva největší monoteistické náboţenské systémy, 

tedy křesťanství a islám, takové zdobení ve svých naukách přímo zakazují.  

     Stále se zvyšující ţivotní úroveň, ekonomický růst, technické vymoţenosti jako jsou 

internet a televize nám zajistily obrovskou dostupnost a přísun informací, které v minulosti 

neměly obdoby. Větší svoboda a dostupnost cestování a s ním spojené poznávání jiných 

kultur, příchod konzumu, který zase probudil různé názorové proudy lidí s touhou se od 

většinové společnosti nějak odlišovat, přistěhovalectví, větší tolerance, demokracie, 

liberalismus prakticky ke všemu jsou příčinami proč se bodyart v posledních letech v naší 

kultuře tak rozvíjí. Stále více se posouvají hranice, kam aţ jsou lidé ve svém zdobení 

ochotni zajít a co je ještě pro většinovou společnost přijatelné. Dochází tak k rozporu jehoţ 

pozitivním řešením je společenský vývoj. 

     Dlouho jsem přemýšlel, jestli mám v názvu práce pouţít slovo krása, protoţe i kdyţ si 

myslím, ţe mám celkem povědomí o tom co je krásné, nemůţu tvrdit, ţe bych takto označil 

díry v uších nebo podkoţní implantáty ve tvaru rohů na čele.  

     Nakonec jsem si však uvědomil, ţe jsem ovlivněn názory a předsudky sociálního 

prostředí, ve kterém ţiji a člověk, který má udělané rohy na čele by se mnou nemusel 
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souhlasit. Nemám k tématu osobní vztah, nejsem tetován a nemám ani ţádné jiné zdobení 

na těle. Díky tomu, jak jsem byl vychován, zdobení těla akceptuji v naší společnosti pouze 

v omezené míře, přesto se chci pokusit o co nejobjektivnější výklad skutečností.  

     V poslední době potkávám stále více lidí, kteří nějaké to tetování nebo piercing mají. 

Zaujal mě především obrovský rozpor tohoto trendu, kdy na jedné straně vzbuzuje takové 

nadšení, a na straně druhé znechucený odpor. Jeho obliba v minulosti klesala ke 

společenskému dnu a o pár desetiletí později vidíme, ţe se takovými ozdobami pyšnila 

společenská smetánka. Na bodyartu spatřuji něco, co mě fascinuje, něco co mě nutí se 

zamyslet nad tím, proč lidé, i kdyţ kvůli tomu někdy musí podstoupit velkou bolest, 

dobrovolně na sebe berou rizika různých váţných nemocí a v neposlední řadě se často kvůli 

svým ozdobám stávají předmětem různých negativních předsudků, to dělají. 

     Myslím, ţe to co lidi na zdobení těla láká, je snaha člověka nějakým způsobem dotvořit 

své tělo, nějak ho vylepšit. Odpověď na otázku, proč se lidé nechávají tetovat, jizvit nebo 

propichovat tělo různými ozdobnými předměty, je obsaţena v lidské kultuře samé. Člověk 

se odedávna snaţil překonat přírodu a její omezení a vymanit se ze své přirozenosti. 

Zdobení těla mu tak ze začátku mohlo dávat pocit jinakosti a zvláštnosti, pocit vítězství nad 

přírodou. Zároveň tuto činnost můţeme řadit mezi nejranější projevy umění člověka. 

Moţná to byly vůbec první pokusy o uvědomění si sebe sama, vůle člověka odlišit se od 

ostatních, sdělit: „teď jsem jiný, krásnější“ nebo: „se mnou si není radno zahrávat“. 

     Tělesné zdobení také často ukazuje osobnost, charakter a postavení jedince ve 

společnosti nebo sociální skupině. Vyskytuje se napříč kulturami, ve společenstvech 

tradičních a přírodních tak i v prostředí moderním a racionálním. Stále více se rozmáhající 

úpravy těla, tetování, piercing a skarifikace nám ukazují, ţe zdobení těla není minulostí, 

právě naopak, v dnešním moderním světě se tento trend rychle rozvíjí. Vznikají nové 

techniky, ozdoby, směry, které jsou spjaty s novým ţivotním stylem nebo názorem na svět.  

     Myslím, ţe v současnosti není projevem jen kulturní a sociální funkce, která byla dříve 

jejím hlavním atributem. Získává funkci novou, stává se čím dál více módní záleţitostí, 
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projevem svobody a vzepření se společenským konvencím a individuálním 

sebevyjádřením. 

     Jak uţ jsem psal, cílem této práce je shrnutí dostupných poznatků o zdobení lidského 

těla. Musím říci, ţe jsem byl velmi překvapen, jak je česky psaná literatura na toto téma 

„chudá“. Informace jsou kusé a jsou roztroušeny v různých cestopisech a etnografických 

kníţkách. Například knihu Piercing – moderní antalogie od Randalla Houska, coţ je jedna 

z mála knih na toto téma, nabízí pouze vědecká knihovna v Olomouci. V městské knihovně 

v Praze existují na téma bodyart jen dvě poloţky a z nich jedna jde půjčit pouze na přečtení 

v knihovně a druhá se tímto tématem zabývá pouze v obrazové podobě. Přesto existuje řada 

internetových stránek a časopisů, které se této problematice věnují a které mi dopomohly 

k získání informací. Musím také zmínit knihu od Martina Rychlíka – Tetování, skarifikace 

a jiné zdobení těla, kterou neváhám označit za českou „Bibli“ bodyartu, ze které jsem 

čerpal nejvíce. 
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A)Teoretická část 

2.  Formy zdobení těla 

     Způsobů jak ozdobit tělo je hodně, na některé jsme si ani ještě nestačili zvyknout a uţ 

tady jsou další. V dnešní době je zdobení těla stále vzrůstajícím fenoménem, který se 

nevyhýbá téměř ţádné sociální skupině, především však stále více oslovuje mladší generace 

lidí. Tetování a piercing mnohdy můţeme vidět uţ u dětí na základních školách. Ještě před 

pár lety bylo nemyslitelné, aby si někdo propíchnul nos nebo si záměrně rozšířil díru 

v ušním lalůčku, dnes takto ozdobené lidi můţeme běţně potkat. Hnacím motorem této 

módy je především „znevšednění“svého vzhledu, ukázat se jiný nebo na druhou stranu 

patřit k nějaké skupině. Ať uţ je účelem takového zdobení provokovat nebo dokonce 

šokovat, myslím, ţe hlavním důvodem je prostá touha se líbit, ať uţ sám sobě nebo 

ostatním. 

2.1 Tetování  

     Slovo je převzato z původního tahitského slova ta-tau a znamenalo „označovat“. 

Angličtina měla pro tetování zprvu slovo tattow, teprve poté je přeměnila na nám známé a 

dodnes pouţívané tattoo. Můţeme říci, ţe toto slovo je podobné ve všech jazycích.(rusky-

tatujrovka, francouzsky – tatouage, španělsky – tatuaje, finsky – tatuointi, maďarsky – 

tetoválás  atp.) Definicí tetování je v různých encyklopediích hodně. Můţu uvést několik 

z nich -  Ottův Slovník naučný vydaný roku 1906 říká: „tetování je zvyk rozšířený téměř u 

všech národů, který záleţí v tom, ţe kůţe lidská ozdobuje se výkresy rázu ornamentálního 

neb symbolického způsobem tímto ostrým nástrojem provádějí se do kůţe zářezy nebo body, 

jeţ spojují se ve výkres, který natře se barvou pokud moţno trvalou“. Česká verze 

encyklopedie Diderot  tetování označuje jako: „Pigmentace kůţe nebo sliznice, která vzniká 

poraněním nebo úmyslným vpravením pigmentu do tkáně“. Internetová encyklopedie  

Wikipedie chápe tetování jako: „ Určitý druh kresby, při které jsou pomocí tetovací jehly 

částečky atramentu nebo jiného barviva nanášené pod kůţi člověka, v odborné terminologii 

jde o tzv. mikro-pigmentovou implantaci“.  
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     Ze všech zde uvedených definic vyplývá, ţe tetování je vytváření určitých obrazců na 

kůţi, které je ve většině případů neodstranitelné. Proto je důleţité zamyslet se nad tím, jestli 

si nechat takovou ozdobu udělat a zváţit, jaké následky by takové zdobení mohlo našemu 

ţivotu přinést. Také je třeba pořádně vybrat místo, kam si takové zdobení chceme nechat 

udělat. Můţeme se totiţ setkat s negativními reakcemi svého okolí. 

2.1.1 Průběh práce tetování 

     Ve své diplomové práci vysvětluje psycholoţka Barbora Grögerová, která několik let 

v tetovacím studiu pracovala, co je vše třeba udělat a jak takové tetování vzniká. „Nejprve 

je zvolená oblast pečlivě ošetřená dezinfekcí a v případě ochlupení i oholena, poté se 

přiloţí předem vyhotovený obtisk (zpravidla jen základní linie), který slouţí tetovači jako 

šablona. Někdy tetovač kreslí přímo na pokoţku. Veškeré pouţívané nástroje včetně barev 

jsou sterilní, pracuje se v chirurgických rukavicích. Jako první se tetují obrysy, dále 

jemnější linky a naposled barevné plochy.  

     Jehly upevněné do tetovacího strojku (různého počtu a uspořádání závisejícího na 

poţadovaném efektu) jsou namáčeny do barvy a umoţňují podobný postup při tetování, 

jako při kreslení perem na papír, s tím rozdílem, ţe strojek díky kmitání jehel s vysokou 

frekvencí značně vibruje. Tetovač plynulými pohyby vytváří homogenní a nepřerušovanou 

linii. Přebytky barvy zůstávající na povrchu pokoţky se v průběhu tetování stírají a omývají 

dezinfekcí. Krvácení je zpravidla jen nepatrné – kapky – nebo vůbec ţádné. Tetovač 

průběţně svou práci kontroluje a podle potřeby opravuje. Zákazník po celou dobu výkonu 

sedí nebo leţí, a to pokud moţno nehybně.  

     V případě potřeby můţe jak on, tak i tetovač poţádat o přestávku. Větší a náročnější 

tetování zhruba nad pět hodin se provádí navícekrát. Po dokončení tetování tetovač pečlivě 

očistí zbytky barev a krve dezinfekcí, nanese silnou vrstvu vazelíny urychlující zacelení kůţe 

v prvních 24 hodinách a celou oblast překryje gázou. Tím zabrání zanesení infekce.“ 

(Grögerová, B. s. 25-26). Některé tetovací salony nabízejí i tradiční způsoby vypichování, 

které se dělaly před vynálezem tetovacího strojku. 
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     Pro své tetování by si měl člověk vybrat tetovací studio, které má určité renomé. Před 

rozhodnutím nechat se tetovat bych doporučoval získat co nejvíce informací, recenzí a rad 

lidí, kteří se studiem, potaţmo tatérem, který tam tetuje, mají nějakou zkušenost. Ve studiu 

by měl být člověk seznámen s moţnými zdravotními riziky. Měl by si uvědomit, jaký 

dopad můţe mít pro jeho ţivot takové, ve většině případů neodstranitelné zdobení. 

V profesionálním tetovacím studiu by měli zájemcům poradit a usměrnit jejich extrémní, 

nevkusná či hloupá přání.  

     Samozřejmě se můţeme setkat s lidmi, kteří mají tetovaný obličej, například u nás, malíř 

a autor scénické hudby, osobnost českého postmoderního dramatu profesor Vladimír Franz. 

O pohledu na tetování napsal:“ Tetování je vlastně jistým odvětvím výtvarného oboru 

zvaného body-art. Mělo by být chápáno jako uţité umění. Svého času jsem usiloval o to, 

aby bylo v této svébytnosti uznáno, kunsthistoricky reflektováno a analyzováno, případně 

vyučováno jako obor na příslušné instituci, kupříkladu na umělecko-průmyslové škole. 

Povaţuji za danost, ţe člověk má právo na estetické sebeurčení, můţe si tak zvolit barvu své 

kůţe. 

     Tetování jako existenciální body-art budí u mnoha lidí, kteří se povaţují za liberály 

odpor aţ otevřeně rasistický, mohu-li to tak říci. Děsí je závazek a tíha této volby. Své 

tetování chápu jako neovladatelnou a ultimativní část mé tvorby a ţivota.(Rychlík, M. s. 

330) Většina tatérů však svým zákazníkům takové tetování nedoporučují nebo ho vůbec 

nedělají.  

     Rychlík ve své knize uvádí historku, kterou mu řekl jeden tatér: „ Přišel sem chlápek a 

chtěl něco na čelo. Odmítnul jsem. Ornamenty na obličeji….Myslím, ţe to lidi ještě neumí 

přijmout, teda pokud zrovna nejsi maorský náčelník“(Rychlík, M. s. 230) 

2.1.2 Odstranění tetování 

     Vytetované obrázky jsou odstranitelné jen velmi těţko. Z informací, které jsem získal 

při výzkumu, vyplývá, ţe lidé, kteří se pro tetování rozhodli nepředpokládají, ţe by se ho 

v budoucnosti chtěli zbavit. Přesto se celkem často stává, ţe se jim po čase přestane jejich 
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tetování z nějakého důvodu líbit nebo je k tomu doţenou jiné okolnosti a začnou uvaţovat 

o jeho odstranění. Receptů na odstranění vytetovaných obrázků je hodně, od různých 

amatérských metod broušení a bělení hypermanganem aţ po velmi nákladná řešení jako je 

transplantace kůţe. Odstranění tetování je proces, který je zdlouhavý, bolestivý, nákladný a 

ne vţdy stoprocentní. Obecně lze říci, ţe profesionálně udělané tetování jde odstranit snáz, 

protoţe vpichy mají stejnou hloubku a na místo tuţe, jsou pouţity barevné pigmenty. Často 

po takovém zákroku zůstávají nevzhledné jizvy. V těch lepších případech dojde ke změně 

pigmentu a barva v oblasti, kde byl předtím obrázek, má jiný barevný odstín. Odborné 

metody jsou čtyři: 

2.1.2.1 Odstranění laserem  

     Je asi nejdraţší cesta, jak se nechtěného tetování zbavit. Jestliţe se jedinec rozhodne pro 

tuto metodu, tak většina internetových stránek na toto téma slibuje největší šanci se 

takového zdobení zbavit bez následků. Na klinice plastické chirurgie, kam se musí člověk, 

pokud se rozhodl pro tuto metodu odebrat, existují dva typy laserů, a to Erbiový a 

Alexadrovitý. První z nich je varianta poměrně rychlá, ale je zde větší riziko vzniku jizvy. 

Alexandrovitý laser je více šetrný ke kůţi, ale zase za cenu opakovaných návštěv, coţ se 

můţe velmi prodraţit. Při odstraňování tetování laserem je pociťován mírně palčivý pocit. 

U velkých obrázků se pouţívá anestézie nebo znecitlivující mast. Výhoda laserové 

technologie spočívá především ve vysoké přesnosti, díky které se šetří okolní tkáň. To 

znamená mnohem menší riziko vzniku jizvy, naopak nevýhodou je vysoká cena nebo 

dlouhodobost takového odstraňování. Cena takového zákroku závisí na velikosti provedení 

tetování (např. jedná-li se o tetování barevné, jde hůře odstranit) a samozřejmě na klinice, 

kde si chcete tetování odstranit. Uvádí se, ţe odstranění středně velkého tetování stojí od 

5000 – 20 000 korun. 

2.1.2.2  Dermabrasion 

     Neboli zbroušení kůţe – se provádí za pomocí přístroje, který díky rotující jednotce 

obrušuje svrchní povrch kůţe. Tento způsob je nepoměrně levnější neţ laser, ale průběh 
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odstraňování je velice bolestivý, proto se pouţívají lokální anestetika. Výsledek je často 

nevyhovující, protoţe spolu s pigmentem přístroj zbrousí i zdravou tkáň. Při zákroku 

dochází k drastickému rozbrušování kůţe a vznikají velké krvácivé plochy, kde hrozí riziko 

infekce, proto je důleţité poškozenou kůţi důkladně zabezpečit. Doba léčení je zdlouhavá a 

kůţe pak často vypadá podobně jako po popálení a ve většině případů vznikají nevzhledné 

jizvy. Díky ceně a rychlosti  zákroku se tato metoda běţně pouţívá. 

2.1.2.3  Excision  

     Vyříznutí – patří do kategorie těch razantnějších zákroků. Tuto metodu odstraňování 

provádí zkušený plastický chirurg, protoţe při nepovedeném zákroku vznikne jizva, která 

můţe vypadat hůře neţ obrázek, který se měl odstranit. Při zákroku se po lokální anestezii 

skalpelem vyřízne poţadovaná část kůţe a pak se rána zašije nebo se můţe pouţít kůţe 

z jiných částí těla k překrytí. Této metody se pouţívá především u tetování malých 

rozměrů. Existují místa, jako je například krk, kde je vyříznutí velmi obtíţné, u takových 

případů se doporučuje jiná metoda odstranění. 

2.1.2.4  Cover-up  

     Znamená překrytí či přetetování obrázku nebo jizvy vzniklé po odstranění tetování. 

Omezením je v tomto případě velikost, neboť nový obrázek musí být větší neţ ten starý. 

Motiv pro Cover-up vymýšlí většinou tatér, protoţe má nejlepší představu, o tom, co by se 

na poţadovanou partii nejvíce hodilo. Cover-up mnohdy vyuţívají lidé, kteří chtějí zakrýt 

jizvy po různých operacích nebo mateřská znaménka a fleky. Tetovat přes jizvu lze, je to 

sice obtíţné, protoţe na jizvě je kůţe hrubá, ale není to nic nepřekonatelného, s čím by si 

zkušený tatér neporadil. 

2.1.3 Styly tetování 

     Spektrum obrázků a technik je v dnešní době široké. S velkou konkurencí stoupla 

nepochybně kvalita dělaných prací. Mezi nejrozšířenější je tzv.Neo-tribal, pro tento styl 

jsou inspirací mimoevropská etnika a vzory vycházející většinou z tradic Markézanů, 
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Maorů, Indonézanů a dalších národů a nejedná se o obrázky postav nebo věcí, ale o různé 

geometrické ornamenty, které tetování osvobodili od orientace na vizuální obsah. Pro 

přehlednost se pouţívá jasných černých obrysů.  

     Japonské tetování vychází hlavně s obrázků mnohabarevných draků, tetují se kapři, lvi 

nebo opice. Slovo Irezumi se pouţívá pro práce černou barvou, Horimono pak označuje 

velkoplošné, často barevné kompozice.  

     Indiánské tetování se specializuje na motivy původních kultur Ameriky, jako jsou 

obrázky bizonů, koní totemů a čelenek. Keltské tetování, je ve dnešní době velmi oblíbené, 

zahrnuje především obrázky slunce, mečů, bojovníků a sekyr. 

     Old-school se vrací k původním jednoduchým motivům, jako jsou kotvy, srdce nebo 

vlajky.  

     Sci-fi a fantasy tematika v sobě zahrnuje obrázky démonů a kříţů. Oblíbené jsou 

symboly smrti či hrůzy jako, jsou lebky či kostry. Lidé si také nechávají tetovat portréty 

slavných osob, různé nápisy, názvy hudebních skupin, flóru a faunu, egyptské a asijské 

znaky, čárkové kódy, znamení zvěrokruhu atd. 

     Dagmar Kříţová ve své práci rozdělila tetování na dvě hlavní skupiny – verbální a 

obrazové. Pokusila se systematizovat motivy tetování a rozděluje je do 23 okruhů: 

 „ 1. romantické, 2. námořnické, 3. erotické, 4. znaky řemesel, 5. vojenské, 6. zvířata,        

7. rostliny, 8. geometrické tvary, ornamenty, 9. humoristické, 10. nadpřirozené bytosti,    

11. symboly, 12. obrazce s dobrodruţným obsahem, 13. tetováţe manifestující sociální 

postoj, ţivotní styl, 14. fašismus, militarismus, 15. brutalita, násilí, motivy moci a síly,      

16. náboţenské, 17. psycheledické motivy (fantastika), 18. hudební, 19. etnografické,       

20. motivy smrti, 21. motivy typu Harlley Davidson, 22. Naivní (dětské), 

23.sportovní“.(Kříţová, D. s. 21) 

     Speciální pozornost bych věnoval vězeňskému tetování, protoţe tyto ozdoby mnohdy 

promlouvají o svém nositeli více neţ „civilní tetování“. Většinou mají přísně stanovená 
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pravidla, která se váţou přímo k určité skupině, a jejich porušení můţe pro jedince 

znamenat velmi tvrdý postih.  

     V následujících větách jsem volně čerpal z publikace, kterou vydala Vězeňská sluţba 

pro své zaměstnance. Tyto informace mají zaměstnancům věznic pomoci k lepší orientaci 

při jejich práci s odsouzenými. Vězeňské tetování, kresby a nápisy jsou cennou informací, 

ze které se můţeme dozvědět nejen záliby, specializaci a kriminální „kariéru“ určitého 

vězně, ale zejména jeho postavení v kriminální skupině.  

     V našich věznicích je mnoho kriminálních skupin, které se ve svých projevech váţou 

především na svou národnost a ideje. Existují tu gangy z Balkánu, neonacisté, ruskojazyčné 

gangy a další. Všichni ti mají své tradice a zvyky, které se promítají také do tetování. 

Největší tradici má tetování v ruskojazyčném kriminálním prostředí. „Nechat si udělat 

tetování, které neodpovídá přiznanému postavení nositele v ruskojazyčném kriminálním 

světě je prakticky nemoţné a pokud by se tak stalo, tak pod hrozbou násilného odstranění 

takového tetování.“ (Grossmann, M.; Roztočil, V. s. 83) Vězeňská tetování můţeme 

rozdělit na agresivní, muţská, ţenská a podle umístění na těle. Pro ilustraci uvedu několik 

příkladů zde jmenovaných tetování:   

Agresivní: Lebka a zkříţené hnáty – nanáší se na rameno a předloktí, a její nositelé se hlásí 

k páchání ozbrojeného násilí. Hlava raracha a do jeho šíje zapíchnutá dýka - na různých 

částech těla, jde o tetování antisemitů. Medailón s hlavou Jeţíše Krista – nanáší se pouze na 

hruď a znamená pomstu zrádcům.  

Muţská: Hlava kocoura – symbol úspěchu a opatrnosti, nositel jím deklaruje oblibu loupeţí 

se zbraní, taky znamená starousedlíka věznice. Hlava tygra – nanáší se a hrudník nebo 

rameno, nositel takového tetování dává najevo nepřátelství ke státním orgánům. Pavouk 

v pavučině – tetování narkomanů, bývá zobrazováno na ruku mezi palec a ukazovák.  

Ţenská: Kříţek na řetízku – symbol zlodějek. Ţena s kytarou – tetování lesbiček, nanáší se 

na přední část stehna. Dívka sedící na létajícím čápovi - symbol matky samoţivitelky, 

kdekoliv na těle. 
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2.1.4  UV- tetování   

     Jedná se o tetování speciálním chemicky upraveným ultrafialovým inkoustem, to 

znamená, ţe vytetované obrázky jsou vidět pouze pod uv-osvětlením. „Chameleónský“ 

inkoust je efektem podobný fosforu, ale s touto pro tělo nebezpečnou látkou nemá nic 

společného. Zajímavý efekt má pro lidi především na diskotékách a nočních klubech. Tento 

způsob tetování je novinkou, ale jeho rozšíření brzdí především otázky kolem údajné 

škodlivosti a zdravotních rizik. Některé studie uvádí, ţe obsahuje karcinogenní látky, které 

mohou vést k rakovině kůţe. Podle testování, které proběhlo v USA je naprosto nezávadný. 

2.1.5 Tetování Hennou  

     Rostlina Henna, latinsky Lawsonia Inermis, je povaţována za zkrášlující prostředek jiţ 

od dob vlády faraonů v Egyptě zhruba před 4 tisíci lety. Barva se získává z jejích 

podlouhlých hladkých listů, z nichţ se po usušení a nadrcení získává prášek zelené či 

hnědočervené barvy, ve kterém je obsaţeno velké mnoţství pigmentů, které se dobře váţou 

na proteiny. Proto se Henna pouţívá k barvení vlasů, nehtů, kůţe, ale i hedvábí či vlny. 

Extrakty z jejích květů se pouţívají k výrobě parfémů. Henna se pouţívá i pro své léčebné a 

regenerační schopnosti. Je antibakteriální a antiseptická, regeneruje a zpevňuje vlasy, 

pouţívá se jí proti různým ekzémům a mykózám.  

     V poslední době je zájem o malování, neboli dočasné tetování Hennou čím dál větší i u 

nás. Na rozdíl od klasického tetování nás nesvazuje svou stálostí, proto jsou motivy často 

odváţnější a zájemci si nechávají malovat i ta „nejviditelnější“ místa, jako je obličej. Je to 

alternativa pro ty, kterým se tetování líbí, ale chtějí být takto ozdobeni jen dočasně. 

Zdravotní rizika takového zdobení jsou velmi malé, protoţe nedochází k porušení kůţe jako 

při klasickém tetování. Můţou se vyskytnout alergické reakce, ale to jen v případě, kdy se 

do Henny přidávají chemické látky, které zajišťují delší ţivotnost namalovaného obrázku, 

proto se doporučuje spíše přidávat šťáva z řepy nebo citronu, které přispívají k větší stálosti 

takového zdobení.  
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     Obrázek namalovaný Hennou vydrţí na kůţi zhruba 20 dní, záleţí na typu pokoţky, čím 

je pokoţka mastnější, tím obrázek vydrţí méně. Obecně platí, ţe se vybírají ta „sušší“ místa 

na těle, jako jsou kotníky, lýtka nebo zápěstí, naopak na břiše či hrudníku takové tetování 

vydrţí mnohem méně. Obrázek se namaluje v poţadovaném vzoru na kůţi, barva se nechá 

zaschnout a asi po pěti hodinách se smyje. 

2.2 Piercing 

     Kdyţ nebudu zmiňovat staré Sumery a Asyřany nebo námořníky s propíchnutým 

uchem, kterým se věnuji v kapitole o historii zdobení těla v této práci, lze říci, ţe novodobá 

historie piercingu a jeho masového šíření se datuje do 70. let minulého století.  

      Nejprve bylo toto zdobení spíše undergroundovou záleţitostí, nyní je jiţ prakticky 

všeobecně přijímán a zejména mladí lidé berou piercing jako běţnou věc. To znamená, ţe 

přes jeho původní etnografický původ se dnes stává normálním jevem. Můţeme 

s nadsázkou říci, ţe v dnešní době není na těle místo, kam by si někdo nenechal dát šperk.  

     Označení slova pochází z anglického „to pierce“, český význam je probodnout nebo 

prorazit. Jde o způsob zdobení, kdy je propíchnuta okrajová část těla a do rány je vloţen 

šperk. Aby se rána zhojila a tělo cizí předmět přijalo, musí být šperk vyroben 

z biokompaktibilního materiálu, většinou to bývá chirurgická ocel, zlato, titan, teflon nebo 

bioplast. Místo, kde se šperk umístí, se nejdříve důkladně očistí a vydezinfikuje, stejně jako 

šperk. K propichování se většinou pouţívají jednorázové infuzní kanyly, které mají okolo 

jehly slabou buţírku vhodnou pro protaţení šperku ránou po jehle.  

     Na internetových diskuzích jsem se dočetl, ţe ač se jedná o velkou jehlu, je zákrok 

téměř nebolestivý. Záleţí ovšem na druhu a umístění piercingu. Po umístění šperku na tělo, 

by se takto ozdobený člověk neměl koupat ve veřejných bazénech, rybnících a řekách. Tělo 

si na nový předmět musí zvyknout. Okolo šperku je mikroskopická trhlina, kudy se mohou 

do těla dostat různé nečistoty a s tím související infekce. Místo by se mělo oplachovat pod 

tekoucí vodou a doporučuje se pouţívat dezinfekční mýdlo. Několikrát denně by se měla 

pouţívat mast, nejlépe Framykoin nebo bílá lékařská vazelína.  
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     Lidem, kteří mají čerstvě udělaný piercing, se radí, pokud moţno se po dobu nejméně 

dvou týdnů místa co nejméně dotýkat, a kdyţ tak čistými prsty, zase z důvodu vzniku 

moţné infekce. Doba hojení se u jednotlivých druhů piercingů liší podle jejich umístění. Od 

dvou týdnů u piercingu pupíku aţ po deset měsíců u bradavek. Piercingu je nutné věnovat 

pozornost i po úplném zhojení, občas jej sundat a vyčistit, zejména místa, kde se ukládá 

podkoţní maz. Není doporučováno čistit šperky prostředky, které jsou zaloţeny na 

chemické bázi, z důvodu moţné alergické reakce. Zhruba po třech letech by se měl piercing 

vyndat a místo nechat na pár dní odpočinout. 

2.2.1 Druhy piercingu 

     Piercingové šperky se nejčastěji umísťují na obličejové části, v pupíku a na genitáliích. 

Na rozdíl od tetování či skarifikace se jedná o celkem rychle a jednoduše odstranitelné 

zdobení, takţe lidé, kteří se rozhodnou takhle zkrášlit nemusí tolik řešit otázku předsudků, 

protoţe v případě potřeby si jej mohou kdykoliv sundat. Druhů piercingů je neuvěřitelně 

mnoho a lidská vynalézavost a inspirace v tomto směru nezná hranic. Pro ilustraci zde 

uvádím několik z nich, více, včetně fotografií jsou v příloze. 

     Piercing pupíku je podle mého výzkumu nejvíce oblíben mezi dospívajícími dívkami. 

Zároveň patří mezi nejméně bolestivé procedury, protoţe kůţe v této oblasti je velmi 

měkká. V tetovacím salonu Booger&tatoo, kde piercingy běţně dělají, mě ujistili, ţe 

samotné propíchnutí nejde téměř cítit a provlékání náušnice sice štípne, ale rozhodně se 

nejedná o hororové scénáře. Záludnější u tohoto druhu zdobení je otázka hojení. Při 

správném ošetřování doba hojení trvá do 14 dnů. Podle zkušeného tatéra a majitele 

tetovacího a piercingového studia Radima Paličky mnoho lidí nerespektuje varování a 

informace, které jim ve studiu sdělí, nedodrţují hygienické zásady, místo správně 

neošetřují a poté mají různé zdravotní komplikace, jako je vytékání hnisu a s tím spojená 

dlouhá doba hojení.  

     Piercing jazyka - správně provedený piercing jazyka by měl být proveden kolmo na 

podélnou osu jazyka. Nejlepší a nejbezpečnější místo vhodné pro umístění tohoto piercingu 
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je hranice mezi kořenem a tělem jazyka. Pokud je šperk správně umístěn tak nedochází 

k narušení krevního či nervového zásobení ani nepoškozuje zubní sklovinu. Tento zákrok, 

ač se zdá drastický, není téměř bolestivý. „Jazyk je při aplikaci uchopen do speciálních 

kleští, které místo silně stisknou. Tento silný tlak na jazyk zapne takzvaný vrátkový 

mechanismus a reflexivně omezí bolest na minimum“.(www.bodyartmag.cz/piercing-

jazyka,81.html) Speciální péče o piercing jazyka není nutná, v dutině ústní je za normálních 

podmínek určité mikroklima, které umoţňuje dobré a rychlé hojení. Je to dáno zejména 

bohatým prokrvením jazyka, rovnováhou bakteriálního osídlení v dutině ústní a přítomností 

látek bojujících proti infekci, které jsou obsaţeny ve slinách. 

2.2.2  Unlimited body-piercing 

     Jedná se o krátkodobé zdobení těla pojaté jako show, kdy si jedinec propichuje tělo 

jehlami nebo se pomocí háků zavěšuje za kůţi. Příkladem můţe být Body Suspension. Je 

povaţováno jako obřad, rituál či forma tělesné hry, kdy je osoba zavěšena za speciální 

háky. Radek Fiksa v své encyklopedii bodyartu, uvádí řadu suspensí, kdy se lidé zavěšují 

za kůţi na lýtkách, zádech nebo hrudníku. Tento rituál byl pouţívaný u indiánského kmene 

Siuxů, kteří jím uctívali slunce. Motivace lidí k tomuto jednání je vydrţet velkou fyzickou 

bolest, která je s těmito zákroky spojována, posílit psychickou odolnost a zároveň ohromit a 

šokovat přihlíţející publikum. 

2.3 Skarifikace  

     Patří mezi další techniky zdobení těla, jde o záměrné vytváření plastických jizev 

(z anglického scare – jizva) v poţadovaných tvarech. Provádí se dvěma způsoby: pomocí 

ţhavého kovu, který se přikládá na kůţi – branding(z anglického – brand – označit, 

ocejchovat) nebo vyřezáním a udrţováním vzniklé rány tak, aby vytvořila jizvu 

v poţadovaném tvaru – cutting(z anglického cut – řezat, krájet) Metoda jizvení či 

vypalování se k nám dostala pravděpodobně z Afriky. Lidé s tmavou pokoţkou, pouţívají 

při zdobení spíše tento způsob, protoţe klasické tetování by na jejich kůţi nevyniklo.  



 22 

2.3.1  Branding  

     Je metoda, kdy se na kůţi přikládá ţhavý kov nebo jsou chemickou cestou do kůţe 

vypalovány ornamenty a znaky. Je to vlastně stejný proces, který se pouţíval při 

značkování dobytka. Kus kovu v poţadovaném tvaru se zahřeje přibliţně na teplotu kolem 

800 stupňů Celsia a přitiskne se na pokoţku.  

     Obvykle se jednoduché ornamenty vypalují na ramena, paţe nebo lýtka. Značka se 

obvykle dělá po částech. Vzhledem k teplotě rozehřáté oceli není tento zákrok tak 

bolestivý, jak by se na první pohled zdálo, protoţe teplota vyřadí z funkce nervové 

receptory. Méně běţná je forma značkování, která se nazývá Kauterizace. Pouţívá se u ní 

nůţ, který je podobný kauteru (elektrokoagulační nůţ, poţívá se běţně v chirurgii a 

stomatochirurgii, kdy je potřeba zastavit neţádoucí krvácení a chirurg se chce vyhnout šití 

či další sanaci krvácející rány) k tomu, aby způsobil poţadované popáleniny. K vypalování 

znaků se také pouţívá laseru, tzv. „ laser Branding“, při vypalování se dostávají jiskry na 

kůţi a následně se vypařují. Výhodou této metody je přesná regulace hloubky povrchu a 

mnoţství popálené kůţe. K této formě zdobení ještě patří cold Branding – tzv. chladné 

značkování, postup je stejný, ale poţívá se prudce zchlazených nástrojů. 

2.3.2  Cutting  

     Jde o vyřezávání ornamentu do kůţe. Nejdříve se na kůţi nakreslí vzor, a do něj se poté 

ostrým předmětem, nejčastěji skalpelem vyřeţou rány, do kterých se ihned nanese inkoust. 

Nejčastěji se pouţívá černý, mohou se ale pouţít i jiné odstíny. Malé řezy pak po zhojení 

vypadají jako vyvýšené vypoukliny a celý vzor vypadá plasticky. Domorodci pouţívají 

k větší plasticitě jizev úmyslné znečištění rány, kdy vznikne řízená infekce a rána se pak     

„ špatně“ zahojí nebo do rány vkládají list, zase, aby se poranění nezahojilo dobře a získalo 

tak poţadovanou plasticitu. Cutting se provádí velmi obtíţně, hloubka řezů musí být stejná, 

celkově jde o velice bolestivý zákrok a musí to být provedeno co nejrychleji a nejodborněji. 

Cutting bývá často doplňován tetovanými vzory. 
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2.4  Tři-D art  

     Je vkládání různých kovových nebo plastických předmětů pod kůţi, tímto způsobem pak 

můţou vzniknout růţky na hlavě, bulky na různých částech těla, hrbolky na penisu atp. 

Tyto předměty musí být vyrobeny z materiálů, které jsou pro tělo neškodné a organismus je 

pak nechce „ vypudit“, ale přijme je. 
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3. Zdravotní rizika 

     Kůţi můţeme vnímat jako obrannou linii, která chrání naše tělo před mechanickým a 

chemickým poškozením, zabraňuje vniknutí nebezpečných mikroorganismů a jiných látek, 

které vedou ke vzniku různých infekcí nebo otrav.  

     Kůţe neboli Cutis, derma se účastní dýchání, udrţuje tělesné tekutiny, vylučuje 

odpadové látky. Je to největší orgán našeho těla, u dospělého jedince průměrně zabírá 1,5 

aţ 1,8m čtvereční a má celkovou hmotnost aţ 4,5 kg. Tloušťka je od 0.5 aţ do 4 mm podle 

místa na těle, nejtenčí je na očních víčkách, nejsilnější na zádech. Kůţe se skládá ze tří 

vrstev – z pokoţky (Epidermis), škáry (Corium) a podkoţního vaziva (Tela Subcutanea). 

     Největší riziko tetování, skarifikace a piercingů spočívá především v tom, ţe je při 

tomto zdobení naše kůţe porušena, jsou v ní přichycovány nebo do ní implantovány různé 

cizí předměty. Při neodborném tetování či piercingu v nevyhovujících hygienických 

podmínkách, především pouţitím dostatečně nesterilních nástrojů můţe docházet k hnisání 

částí poškozené kůţe a vzniku neţádoucích jizev. Přenosu nebezpečných nemocí jako je 

virová hepatitida typu B nebo viru HIV, který vyvolává onemocnění AIDS.  

     Velmi často vznikají hnisající rány u piercingů sliznic v dutině ústní nebo pohlavních 

orgánů. V dutině ústní při piercingu jazyka nebo rtů dochází k porušení zubní skloviny 

kovovými předměty, často jsou permanentním tlakem obnaţeny krčky řezáků. 
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4.  Historie zdobení těla 

     Nelze přesně určit, kdy začal člověk zdobit své tělo. Na základě archeologických nálezů 

a historických písemností se můţeme dopátrat, od kdy víme, ţe si lidé svá těla zdobili nebo 

je jinak upravovali. Můţeme se však celkem oprávněně domnívat, ţe zdobení těla provází 

člověka od nepaměti. Myslím, ţe se člověk nějakým způsobem začal zdobit od doby, kdy si 

uvědomil sám sebe, kdyţ zjistil, ţe mu to můţe v jeho ţivotě přinést nějakou výhodu. 

Zdobení těla barvami, šperky nebo jizvami praktikovala většina tradičních společenství a 

těmito umělými prostředky tak dotvářeli lidskou osobnost. Začali se odlišovat od ostatních, 

a díky svým ozdobám mohli být přitaţlivější pro druhé pohlaví nebo vypadali 

nebezpečněji. Tyto ozdoby byly také úzce spjaty s tehdejšími náboţenskými představami, 

rituály a magií. Zdobení těla tedy mělo a má řadu různých funkcí a významů. „Jiţ pravěcí 

lidé zdůrazňovali své rysy pouţitím barev a líčidel, o čemţ mimo jiné svědčí nálezy 

kostěných i břidlicových nádobek od barev. Malování těla vidíme uţ ve starším Paleolitu, je 

to tedy nejstarší způsob ozdoby vůbec.“(Rychlík, M. s. 16) „Ani pokoţka nezůstala bez 

ozdoby. K čemu jinému neţ k malování těla a tváří mohla slouţit přírodní barviva, jejichţ 

kusy nalézáme na sídlištích a hrobech?“. (Neustupný, J. s. 45) Jestli se však lidé v Paleolitu 

takto zdobili kaţdý den nebo jen při zvláštních příleţitostech a jakou jejich malování mělo 

funkci, se dnes uţ můţeme jen dohadovat. 

4.1 Pravěké a starověké nálezy 

     Nejstarší prokazatelný nález zdobeného člověka tetováním je z Rakouských Alp. 

Devatenáctého září 1991 při sestupu z alpského vrcholu Finailspitze nalezli v ledu manţelé 

Simonovi mrtvolu pravěkého muţe. Vědci i média ho začali přezdívat Ötzi, podle údolí, 

kde byl nalezen. Při zkoumání těla, bylo objeveno tetování, které je zatím nejstarším 

nálezem zdobení těla, jelikoţ jeho nositelem je pravěký muţ, 5100 aţ 5350 let starý. Podle 

doktora Konrada Spindlera měl na kůţi vytetovaných čtrnáct skupin znamení v podobě 

jedné aţ sedmi čárek a dvou kříţů. „Vzorky kůţe z oblasti barevných znaků, které měl Ötzi 

na těle, zkoumala pracovní skupina doktora Bernarda Naafase z dermatologického ústavu 
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v Rotterdamu a preparáty tkáně pod mikroskopem ukázaly, ţe technika v mladší době 

kamenné je velmi podobná metodám dnešním.“( Spindler, K. s. 159) 

     Další makroskopický výzkum prokázal obdivuhodnou shodu s terapeutickým tetováním, 

jaké se praktikuje ještě dnes třeba v Africe nebo Indii u přírodních národů. Jelikoţ tetování 

ledového muţe vykazuje zřetelné modré zabarvení, můţeme se domnívat, ţe u něj bylo 

pouţito dřevěné uhlí. Vědci se shodli, ţe vedení linie na zádech si nemohl pravěký muţ 

vytetovat sám.  

     Jedním z dalších nálezů jsou barevné znaky na kůţi egyptské kněţky Hathor, jejíţ 

mumii lze zařadit do střední říše, tedy v letech 2040 aţ 1780 př. n. l. Archeologové se 

domnívají, ţe tetování ve starověkém Egyptě bylo vcelku běţnou záleţitostí.  Nejčastějším 

vyobrazením byly motivy boţstev, které měly zaručovat ochranu nebo úspěch. Například 

častý byl motiv trpasličího bůţka Bese, který byl patronem bujarých radovánek. Toto 

tetování měly vesměs tanečnice, konkubíny či harémové společnice.   

     Hroby obsahující mumie dvou panen se roku 1923 našly při vykopávkách u 

Mentuhotepova chrámu v Dér el-Bahrí. U obou ţen je jasně patrná rozsáhlá skarifikace 

provedená buď zářezy nebo vypálením, která se táhne z oblasti břišní aţ dozadu k páteři. 

Zářezy byly velmi odborně provedeny, projevily se pouze na kůţi, svalovina zůstala zcela 

nedotčena. Coţ podle pracovníka Egyptologického institutu Ludwiga Keimera dokazuje, ţe 

takové zdobení nebylo ojedinělé. Z této oblasti máme nejvíce nálezů, zejména fascinace 

posmrtným ţivotem a mumifikace těl způsobila, ţe Egypťané dokázali přes propast věků 

odhalit část své kultury a promluvit o běţných událostech jejich doby k člověku dnešnímu. 

Zdobení těla není ve starověku pouze „Egyptskou záleţitostí“. Bezpochyby se tetování 

nebo jiné zdobení provádělo i jinde, ale znalosti z anatomie, medicíny a mumifikování 

starých Egypťanů ostatní národy neměly vůbec nebo jen v malé míře.  

     K ostatním nálezům pak nahrávaly přírodní podmínky jako v případě zmrzlého muţe 

v Alpách. Konrad Spindler ve své knize Muţ z ledovce také připomíná umělecké obrazce 

na kůţi nomádského kníţete z Pazyryku nalezeného v pohoří Altaj na Sibiři z doby kolem 
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400 před Kristem. K uchování tohoto těla významně přispěly právě klimatické podmínky. 

Ledové hrobky pak vydávaly další mumifikované pozůstatky potetovaných jezdců a 

pastevců z doby ţelezné.  

     Tehdejšímu sovětskému etnoarcheologovi Sergeji Ivanovičovi Ruděnkovi se v této 

oblasti v roce 1947 podařil velkolepý objev. „Ve skupině větších mohyl, které díky sraţené 

páře přetvořené v ledový příkrov konzervovaly lidské ostatky, byla nájezdy vykradačů 

nejméně postiţená druhá z nich. V pohřební komoře ověšené plstěnými závěsy leţela v rakvi 

nabalzamovaná těla muţe a ţeny. Muţovy paţe a část nohy pokrývalo fantastické tetování 

zobrazující skutečná i bájná zvířata včetně gryfů, beranů, ptáků, hadů a jelenů“.(Bahn, P. 

s. 150) A. P. Smirnov v knize  - Skytové uvádí, ţe toto tetování je typickým příkladem tzv. 

zvěrného stylu, které pouţívali především Skytové a další nomádi v oblasti. Motivy měly 

velmi vysokou uměleckou úroveň a plnily zejména ochrannou funkci před neštěstím nebo 

dané obrazce zvířat měly jejich nositeli propůjčovat některou z vlastností vyobrazených 

zvířat: sílu, rychlost nebo obratnost. 

     Za nejstarší piercing můţeme nepochybně označit propichování ušního lalůčku, ale kdy 

si někdo poprvé propíchnul ušní lalůček, se uţ nikdy nedozvíme. Zmínky o tom, ţe se lidé 

takto zdobili, spadají do starověkého Sumeru a Mezopotámie a Asýrie, přibliţně do let 

3500 př. n. l. První zaznamenaný piercing nosu, je uváděn právě do tohoto období. Velikost 

krouţku označovala bohatství rodiny. Další nálezy týkající se piercingu byly objeveny 

v Egyptě, kdyţ si blíţe prohlédneme posmrtnou masku egyptského faraóna Tutanchámona, 

nemůţeme si nevšimnout náušnic v uších. V tradičních kulturách bylo propichování uší 

různými okrasnými předměty častou součástí obřadů při narození potomka nebo uzavření 

manţelství. V dobách začátkem našeho letopočtu, byl ušní krouţek znakem otroctví. 

Mnoho pozdějších křesťanů proto nosilo krouţek v uchu na znamení pokory před Bohem. 

„Piercing jazyka znali, uţ staří Mayové a Aztékové a také kmeny severozápadní Ameriky, 

především Kwakitul a Tinglit. Jazyk byl piercingován jak z důvodů odebírání krve a 

vyvolávání bohů, tak k vytvoření stavu nevědomí, aby mohl kmenový šaman komunikovat 

s bohy“(woodootattoo.cz/historie-piercingu.php.) 
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     Kdyţ pominu různé kmenové společenství a zaměřím se na naši západní kulturu, tak co 

se piercingu týče, dochází tu ke stejnému jevu jako u tetování nebo jiného zdobení. 

Piercing se na nějakou dobu dostane na výsluní, označuje bohatství nebo ukazuje 

extravagantnost svého nositele, „například v době královny Isabely Bavorské byly oblíbené 

šaty s výstřihem aţ k pupíku, přičemţ se u takových šatů pouţívaly ozdoby růţe obepínající 

bradavky na něţ se uchycovaly řetízky a později docházelo přímo k propichování bradavek, 

mezi kterými se zdobené řetízky provlékaly“(www.skina.estranky.cz/danky/piercing-and-

tatto/historie) a pak spadne opět do hlubin společenské prestiţe a je součástí označování 

otroků nebo symbolem pochybných existencí. Za zpopularizování náušnic v naší kultuře se 

zaslouţili především námořníci. Podle legendy se takto zdobili, kdyţ přepluli rovník nebo 

na znamení, ţe přeţili ztroskotání lodi. 

4.2 Historické písemné záznamy  

     Mezi první historické záznamy, které zmiňují tetování, patří Chammurabiho zákoník ze 

starověké Mezopotámie. Zde je doloţená trestná nebo majetnická forma takového stigmatu. 

„Koupí se stal otrok majetkem svého pána a ten se případnou ztrátou pojistil označením 

otroka. Otrokovi byla podle všeho na čele vytetována nebo vypálena pánova značka“.(Bič, 

M. s. 189) „Tetování dokladují také řecké vázy původem z Athén, na nichţ jsou zachyceny 

thrácké ţeny s podobiznami vysoké zvěře na nohou a na paţích. V raném Řecku kam 

tetování doputovalo patrně z Persie nebo Egypta bylo nejprve výsadou váţených muţů a 

symbolem prestiţe. Později však kleslo na atribut lůzy, zločinců a otroků.“(Rychlík, M. s. 

203) 

     Hérodotos ve svých Dějinách uvádí, ţe Peršané značili otroky, uprchlíky a válečné 

zajatce na čelo. Tetování se v celém středomoří stalo nepohodlným a nechtěným 

stigmatem. „Historik starověku C. P. Jones, došel v roce 1987 k překvapivému závěru, ţe 

klasické tetování bylo daleko častějším typem trestu neţ cejchování ţhavým ţelezem – 

moderně řečeno Branding. Značkování zvířat bylo běţnou praxí, ale vypalování u lidí bylo 

Řekům takřka neznámé, a dokonce i mezi Římany bylo podobně řídké. V antických 
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„nebarbarských“ regionech bylo tetování a vypalování uţíváno ke stigmatizačním účelům 

jako forma trestu“.(Rychlík, M. s. 206-207) 

     Za takové situace není divu, ţe takto tetovaní lidé hledali různé způsoby, jak se 

takového označení zbavit. „Jeden ze speciálních návodů detetuace popisuje římský lékař 

Áetios z Anidy ve spisu Mediace artis principes z 6. století. K tomu pouţívá směs v z vápna, 

jedlé sody, pepře, medu a mnoha dalších substancí. Jeho návod na odstranění zní: Ještě neţ 

směsici přiloţíte, nejprve tetování očistěte a namaţte pryskyřicí. Pět dní ponechte místo 

zavázané. Šestého dne propíchejte tetování špendlíkem, vypusťte krev a ránu posolte. Poté 

přidejte lék podle receptu a opět místo pevně obvaţte. Tetování do dvaceti dnů zmizí“. 

(Rychlík, M. s. 208) Po takovém „vyléčení“ musely zůstat jizvy neméně viditelné a 

diskriminující, takţe o úspěchu nelze hovořit. Dle Milánského biskupa Ambrosia se 

netetovali jen trestanci, ale i první křesťané, kteří tak činil dobrovolně. Na důkaz 

vzájemnosti a oddanosti Bohu i komunitě si vypichovali kříţky, nápisy INRI, X, JN, alfu a 

omegu, Jeţíšův akronym či jehňata. 

     Ediktem milánským z roku 313 císař Constantinus I. Veliký prohlásil křesťanství 

legitimním náboţenstvím říše a zrovnoprávnil ho tedy s ostatními vírami. Zdobení 

tetováním se však stalo pro nově uznané náboţenství brzy „nepohodlné“ a křesťané, v něm 

viděli dílo ďáblovo. Ostatně takové počínání zakazuje i Bible. „Ve starém zákoně přímo 

stojí: „Nad mrtvým pak nebudete řezati těla svého, a ţádného znamení vyrytého na sobě 

neučiníte“(Leviticius 19:28) O čtyři století později v roce 787 na koncilu v Celchyth, bylo 

tetování papeţem Hadriánem I. Zakázáno úplně coby ritus paganorum, který przní 

dokonalé boţské dílo“.(Rychlík, M. s. 209) Franz Joseph Dölger, odborník na raně 

křesťanskou tatuáţ, však  upozornil na fakt, ţe klér vědomě rozeznával tetování profánní od 

ceněných religiózních značek, které byly Bohu projevenou poctou. S vítězným taţením 

křesťanství však tento zvyk v Evropě upadal. Jisté znovuoţivení tetování přinesly aţ 

kříţové výpravy do svaté země v 11. a 12. století.                  

     Křiţáci si dováţeli vytetované ozdoby v podobě různých symbolů či kříţů, které jim 

měly zajistit ochranu, a kdyţ zklamaly tak alespoň řádný pohřeb křesťana. 
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     Zákazy se nevyhnuly ani islámskému náboţenství a tetování a jiné zdobení nepovoluje 

ani Korán a sunna. „V muslimské sunně se píše: Od  Ábduláha, ţe bůh proklel ty,které 

tetují, i tetované, ty, které si vytrhávají chloupky, i ty, které si kvůli kráse pilují zuby a mění, 

co stvořil Bůh vznešený“.(Rychlík, M. s. 201) Přesto Orientalista Richard Francis Buton, 

„popisuje zajímavý rituál, který viděl v Mekce. Čtyřicet dní starého chlapečka – rodáka 

z Mekky – vezme jeho otec ke svatyni v Ka´bu. Tam mu ostrým noţem udělá na kaţdé straně 

obličeje tři zářezy. Tyto jizvy mají všem ostatním na první pohled sdělit, ţe se jejich nositel 

narodil ve svatém městě, a je tedy dítkem štěstěny“.(Blatová, M. kap. 2.1.2) 

     Důkazů o tom, ţe se lidé nechávali tetovat, zdobit tělo různými předměty nebo byli 

nuceně nějakým způsobem označeni je mnoho. Také je důleţité zmínit, ţe se tak dělo, 

pravděpodobně ve všech kulturních společenstvech v historii lidstva. Můţeme tak usuzovat 

nejen z archeologických nálezů a historických písemných pramenů, ale i pozorováním a 

srovnáváním některých dnešních „civilizací“ nedotčených společenství, jejichţ ţivotní a 

kulturní úroveň ţivota se od mladší doby kamenné moc nezměnila.  

4.3 Tetování koncem 18. a začátkem 19. století  

     Koncem 18. století můţeme hovořit o první renesanci tetování. Díky stále větší poptávce 

po různém zboţí a technickému pokroku se lidé mnohem častěji dostávali do dalekých a 

exotických zemí, kde bylo zdobení těla a tetování běţnou praxí. Nejeden námořník či 

dobrodruh si pak ze své daleké cesty na svém těle přivezl trvalý suvenýr. Brzy se tetování 

stalo, alespoň v těchto vrstvách společnosti, velmi populárním, neslo punc exotických dálek 

a dobrodruţství. Také samotné motivy začaly přibývat, měnit se a přizpůsobovat se 

novému kulturnímu prostředí. „Tetovala se srdce se šípem, iniciály, palmy, dívky, kotvy a 

další. Některé symboly nabyly dalšího, pro všechny námořníky společného významu.  

     Tak například palma byla symbolem jiţních moří a později bezstarostného ţivota vůbec, 

trojice sloţená z kotvy, kříţe a srdce symbolizovala naději víru a lásku“.(Rychlík, M. s. 

214)  
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     „V roce 1774 způsobil kapitán Cook senzaci, kdyţ si přivezl domů domorodého 

potetovaného indiána Omaie Huahinčana. Jestliţe se domorodci do Evropy podívali 

ojediněle, pak bělochů v tichomoří valem přibývalo“(Rychlík, M. s. 214) S námořníky a 

dobrodruhy přibývali misionáři a kolonizátoři a mnozí se nespokojili jen s díváním. Jean 

Baptist Cabri byl první veřejně předváděný Evropan s bohatým tetováním. Na Nuku Hivě, 

kde léta ţil s Markézany, se mu dostalo rozsáhlého tetování, které v evropských městech 

vzbuzovalo senzaci. 

     Tetování jako profese se začalo rozmáhat začátkem 19. století především v přístavních 

městech a začaly tam vznikat první tetovací salóny. Postupně se mnozí tatéři stali ve své 

profesi uznávanými odborníky a odcházeli dále do vnitrozemí, kde měli menší konkurenci 

a tím pádem větší poptávku. Tento fenomén brzy pohltil celou Evropu a tetování uţ nebylo 

věcí jen lidí s „ niţších sociálních vrstev“, námořníků či barových povalečů nebo 

prostitutek, ale stávalo se módou, která způsobila, ţe se takto nechal ozdobit nejeden 

příslušník aristokracie.  

     „Zasáhlo to i britskou královskou rodinu. Eduard VII., princ z Walesu, byl prvním 

tetovaným. Stalo se tak při návštěvě Jeruzaléma, na jeho velké cestě. V roce 1862 mu 

známý tatér Francoise Souwan na jeho předloktí vytetoval jeruzalémský kříţ“.(Ferguson, 

H.  Procterová, L. s. 20) Teprve příklad členů královské rodiny, kdy se takto ozdobily ty 

nejvyšší společenské kruhy, vyvolal opravdový boom. „Dle současného kunsthistorika 

Jana Baleky se nechalo ve druhé polovině 19. století tetovat aţ dvacet procent 

lidí“.(Rychlík, M. s. 217) Mezi slavné osobnosti, kteří se nechali tetovat, patřili ruský car 

Mikuláš II., švédský král Wihelm II., hady kolem pasu měla vytetované Randolph 

Churchillová, následník trůnu František Ferdinand d´Este nebo třeba pěvkyně Ema 

Destinová.  

     Je třeba říci, ţe prudký vzestup tohoto trendu nebyl ovlivněn jen tím, ţe se nechávali 

tetovat slavné osobnosti, hlavně to bylo díky technickému převratu, proč se tetování tak 

rychle šířilo 
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4.4 Tetovací strojek 

     Za rozšíření tetování vděčíme vynálezci Thomasu Alva Edisonovi a Samuelu 

O´Reillymu. Roku 1875 nechal Edison patentovat elektrické pero, které sešívalo vzor na 

plátno nebo na karton. V roce 1890 O´Reilly, majitel salonu na newyorské Chatham 

Square, představil ranou verzi tetovacího strojku. Elektrická mašinka na tetování, kterou 

nazval tattaugraph, několikanásobně zvýšila rychlost tetování. V Americe byla patentována 

8. prosince 1891. Práce se tím pádem velmi zrychlila, najednou se daly ozdobit mnohem 

větší plochy kůţe neţ klasickým vypichováním, navíc tetování bylo méně bolestivé. Bylo 

rychlejší, jednodušší a levnější a tím pádem pro zájemce mnohem dostupnější neţ dříve. 

K záporu této nové metody lze přičíst, ţe se vzory často kopírovaly a tak se z mnoha 

originálů stala řemeslná práce, která postrádala fantazii.  

4.5 Zlatý věk tetování a období dvou válek 

     „ Mekkou“ tetování se ve dvacátých letech staly Spojené státy americké. Začátkem 20. 

století mělo „svůj“ tetovací salon kaţdé větší město v zemi. V o trochu menší míře tomu 

tak bylo i v Evropě, navíc se nechávaly takto zdobit i ţeny, a to nejen ty, které pocházely 

z niţších společenských vrstev.  

     „V roce 1922 bylo v Anglii zákonem zakázáno tetování u ţen mladších 21let, jako 

reakce na obrovskou módní vlnu v Paříţi a Anglii na přelomu 19. a 20. 

století“.(Grögerová, B. s. 15) V období, kdy v Americe mezi první a druhou světovou 

válkou pořád panoval zlatý věk tetování, někteří lidé v Evropě dokázali toto rozvíjející se 

umění zneuţít a objevili se i názory, které toto zdobení chtěli degradovat na úroveň cejchu, 

kterým by mohli označit nepohodlné občany. To dokládá názor poslance Krejčího 

z rozpravy 14. července 1927: „ Bude zajisté velmi účelným, aby nejen cikán, nýbrţ i jiný 

tulák, který, je-li přistiţen při potulce nebo při krádeţi, zapírá své jméno a svůj původ, byl 

vhodně označen. Toto označení lze zcela bezbolestně a nenásilně provést vhodným 

tetováním“.(Rychlík, M. s. 223) Jedna z nejsmutnějších kapitol tetování se uskutečnila za 

2. světové války v koncentračních táborech, kde nacisté označovali uvězněné osoby 
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vytetovaným číslem na předloktí nebo rameno. I kdyţ bylo v Německu pro árijské občany 

tetování zakázáno, tak si někteří příslušníci jednotek SS vtetovávali krevní skupiny pod 

paţí a také symboly a svastiky, kterými vyjadřovali svou přináleţitost k elitní skupině. Po 

válce byla společnost vyčerpaná, města byla v troskách, lidé neměli kde bydlet a co jíst, 

jednoduše řečeno měli úplně jiné starosti, neţ se nechat tetovat. Pokles popularity takového 

zdobení zřejmě také souvisel s hrůzami, které se staly tetováním onačeným ţidům 

v koncentračních táborech.  

4.6 Tetování a piercing po válce na „západě“ a na „východě“ 

     Tetování ani jinému zdobení těla příliš nenahrávala ani atmosféra příštích poválečných 

let. V této společensky upjaté atmosféře začínající studené války, kdy hrála prim 

propaganda, ideologie a diktatura, bylo opět tetování spojováno s kriminalitou a záleţitostí 

niţších společenských vrstev a lůzy. Ve větším rozsahu si tetování vozili domů aţ veteráni 

z války ve Vietnamu. Velký rozkvět, i kdyţ nesrovnatelný se zlatým věkem let 20. a 30. let, 

zaznamenali členové hippies, kteří si nechávali zvěčnit většinou různé mírové symboly 

nebo marihuanové lístky.  

     Moţné agrese komunistů vzniká všeobecná hysterie a strach ze zbraní hromadného 

ničení. To vše přimělo v polovině 60. let americkou vládu k tomu, aby vyzvala své 

obyvatele, aby si nechali vytetovat nebo nějak jinak trvale vyznačit svou krevní skupinu. 

Na druhou stranu čím dál více lékařů a odborníků začalo upozorňovat na fakt, ţe díky 

mnohdy nesterilním zdobícím nástrojům a nevyhovujícím hygienickým podmínkám 

docházelo k častému přenosu váţných nemocí, jako je například ţloutenka. Město New 

York v roce 1961 kvůli přenosu ţloutenky tetování na čas zakázalo. Teprve poté se 

hygienické podmínky rapidně zlepšily a jehly se začaly sterilizovat.  

     V 70. letech minulého století se také začínají objevovat první piercingy ušních lalůčků u 

muţů a myšlenky bodypiercingu jako moţného alternativního stylu postupně pronikají do 

povědomí západního světa. První velkou vlnou, kde se piercing objevuje a získává si své 

příznivce, bylo punkové hnutí. Punk vtrhl do veřejného ţivota  kolem roku 1975 a svými 
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všudypřítomnými zavíracími špendlíky poprvé předvedl piercing na veřejnosti. V roce 1978 

Jim Ward a Doug Malloy, jeţ jsou v USA povaţováni za otce moderního piercingu, otevřeli 

v Los Angeles první profesionální piercingové studio „The Gauntlet“(Hozená rukavice). 

Tuto činnost sice prováděli uţ dříve, ale jen u přátel v jejich homosexuální komunitě, po 

otevření studia se jim podařilo oslovit širší věřejnost a piercing přesáhl prostředí S/M 

komunit a punkerů“.  

(www.tattoo-read.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=25) 

     V tomto období vzniká Body art jako tělové umění, u kterého uţívají umělci 

sebezraňování vlastního těla jako projev výrazového prostředku. Body art jako umění 

čerpal z performancí a happeningu. 

     Happening je jedna z forem umění, která se začala formovat v Americe 50. Let. Kladl si 

za cíl odstranit hranice mezi kaţdodenním ţivotem a uměním, zejména pak mezi umělcem 

a divákem. Akce si umělci pečlivě připravují, ale nechávají si docela dost prostoru na 

spontánní reakce zúčastněných, proto se happeningy vícekrát neopakují, mají pouze 

premiéru. Důraz je kladen především na percepční vnímání publika – doteky a zrakové 

vjemy. Cílem představení je zatáhnout publikum do akce, aby došlo u jednotlivých diváků 

ke změně myšlenkových a vizuálních zvyklostí. 

     Performanci můţeme povaţovat za druh akčního umění, při níţ jsou odděleni diváci od 

aktéra, nejedná se pouze o tělové umění, zahrnuje v sobě i konceptuální akce, při nichţ jsou 

vyuţívány kombinované techniky. Při performanci se součástí díla stává i celý prostor, 

který umělec záměrně a pečlivě vybírá pro akci. Cílem je prozkoumání hraničních moţností 

vlastního těla, ale především jde mít nad touto situací kontrolu, nepodlehnout a vydrţet to. 

Kaţdá takováto akce bývá nositelkou symbolického kombinovaného významu.  

     Neměla by být pro diváka jen pouhou podívanou, ale měla by ho uvést do situace, ve 

které se performer nachází. „Performance je tak daleko posunuta na hranice umění, ţe se 

v posledních důsledcích ocitá mimo ně".(Chalupecký, J. s. 146) Umělcům jde zejména o to, 

aby na sebe upozornili často způsobem, který připadá mnoha lidem provokující i 
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pohoršující. V evropské tradici dualismu je chápáno tělo oproti duchu podřadně, tělo je 

chápáno jako nedostatečné. Naproti tomu duch je výsadou člověka, který je dokonalý a 

povznášející. Za počátek umělecké tvorby v tomto duchu můţeme povaţovat tanec, který 

obsahuje jak tělesnou tak duchovní stránku. Výtvarné dílo můţeme vyloţit právě jako 

ztvárnění, ztělesnění tance, kde se umělci vyjadřují pomocí pohybu, při němţ svá díla 

vytvářejí. 

     „ Body art není neţ pokusem vrátit umění k onomu prvnímu tělovému impetu a procesu 

a tím samotným jeho pramenům, ale z obavy před konvenčností uměleckých forem estetika 

body artu nedovoluje, aby tento impetus a tento proces vyústili do realizace v nějakém 

setrvalém objektivním díle“. (Chalupecký, J. s. 146) Body art reaguje na neosobnost 

minimalismu a konceptualismu, vyznačuje se tím, ţe lidské tělo bylo umělci objeveno jako 

médium a bylo vyuţíváno jako výrazového prostředku. Tělo bylo moţno pomalovat, 

odhalovat či zahalovat, propichovat nebo ho poţít jako štětec a malovat jím. Díky širokým 

moţnostem body artu se mohli umělci zabývat rozličnými tématy, jako bylo odhalování 

společenských tabu, umění jako únik od stereotypu, zajímali se a ve svých dílech a 

představeních se zabývali celospolečenskými problémy, které se týkaly xenofobie, 

sexuality atp. Cílem bylo potlačovat konvenční normy a bojovat s cenzurou. 

     V zemích socialistického bloku prakticky ţádné profesionální tetovací ani piercingové 

salony neexistovaly a tato činnost byla zakázána. Směr, který udávala socialisticko-

dělnická idea, nepřipouštěl ţádné „ burţoazní přeţitky“, ať uţ v podobě tetování nebo 

jakéhokoliv jiného projevu umění, které vládní garnitura neschvalovala. Umělci vytvářeli 

svá díla především v ústraní a prezentovali je jen v okruhu svých blízkých přátel, bohuţel 

tak často zůstávali u sevřené a málo odváţné a nápadné formy svých děl.  

     V tehdejším socialistickém Československu se nejvíce tetovalo ve vězení, výsledkem 

byly často nevkusné a vulgární obrázky a nápisy, které s uměním neměly nic společného. 

To se samozřejmě nevyhnulo zájmu československých psychologů, kteří takové jednání 

charakterizovali takto: „ Tetovaní jsou ve větší míře osobnosti zatíţené jistou mírou 

psychopatologických tendencí, jako například narcismem, exhibicionismem, sadismem a 
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masochismem, osobnosti nevyrovnané, emočně labilní s velmi nízkými emočními sloţkami 

osobnosti, jenţ se projevují v impulsivním a zkratkovitém jednání, s nedostatečně 

vyvinutými charakterovými rysy, zejména pochybného poměru k práci, ke kolektivu, ke 

společnému majetku. V kníţce o módě z roku 1962 si můţeme přečíst, ţe dnes jiţ můţeme 

označit tetování u nás, za projev primitivismu a nevkusu“.(Rychlík, M. s. 35) 

     Situace se změnila aţ po listopadu 1989 a ještě dnes je řada lidí, především těch dříve 

narozených, kteří takové zdobení naprosto odmítají. Naším prvním profesionálním 

tetovacím salonem, bylo praţské UZI, které bylo otevřeno v roce 1992. Bylo příkladem pro 

nespočet dalších, které na této „ půdě nezorané“ začali růst jako houby po dešti a dávali 

zapomenout na primitivní obrazce na tělech kriminálníků. Ve světě byla situace úplně jiná. 

Martin Rychlík ve své knize Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla mluví o „ druhé 

renesanci tetování“. Tetování urazilo obrovský kus cesty a začali se mu věnovat často velmi 

vzdělaní lidé, kteří se chtěli realizovat i jinde neţ v uměním respektovaném. Hledali se 

nové techniky, od 80 let se začaly pouţívat nezávadné barvy, které tomuto druhu umění 

daly nové moţnosti. 
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5.  Funkce zdobení a úprav lidského těla 

     Kdyţ si uvědomíme, ţe tetování, skarifikace, mutilace a další způsoby zdobení a úpravy 

těla jsou trvalé a často nevratné a neodstranitelné, je zjevné, ţe se ve většině případů 

nejedná jen o pouhé ozdoby. Tato činnost má pro svého nositele řadu významů, jejichţ 

smysly se můţou překrývat. Můţeme tedy říci, ţe zdobení slouţí ke zkrášlení, dokládá 

dosaţení důleţitých ţivotních mezníků, například narození potomka nebo pohlavní zralost. 

Především v minulosti, ale i dnes u přírodních národů se zdobení těla váţe k různým 

iniciačním obřadům. Pomocí ozdob mohou být vysílány sexuální signály, které můţou 

vyjadřovat niterný stav mysli člověka. Skrytě nošená znamení mohou odráţet politická 

přesvědčení, náboţenské vyznání, původ nebo identitu, příslušnost k nějaké skupině, můţe 

se jím vyjádřit nějaký výkon, například mnoţství usmrcených nepřátel. Existuje i forma 

tetování a vypalování, která má podle mnohých léčebné a terapeutické účinky. Zdobení těla 

má nespočet významů, pokusil jsem se tedy tuto symboliku systematizovat a rozdělit jí do 

několika skupin. 

5.1 Funkce ozdobná, estetická a sexuální 

     Ozdobit tělo novým šperkem, zkrášlit a vylepšit tak sebe sama, to je zcela jistě jedna 

z nejdůleţitějších funkcí zdobení těla. K okrasné funkci se přidruţují záleţitostí příbuzné, 

samotný zjev nemusí působit pouze esteticky a okrasně.  

     U preliterárních společností téţ vzhled působil jako jistá forma zastrašení protivníka 

v boji, lidé se většinou tetovali a propichovali údy, nejen proto, aby se ozdobili, ale také 

aby se zvýraznili a zvýznamnili.  

     Tetováním lidé mnohdy zakrývali svou nahotu, tak napsal i Jaroslav Vlach, který byl 

jedním z prvních autorů příruček o národech celého světa: „ tetovaný Markézan podobá se 

muţi zahalenému v trikot, jenţ nejozdobnějšími vzorci protkán jest“(Vlach, J. s.41-42) 

Obličejové tetování pouţívali mnozí domorodí obyvatelé k maskování, kdyţ porušili 

různými vzorci a čarami pravidelné kontury tváře a dokázali se tak lépe přizpůsobit 
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okolnímu porostu. Malování části obličeje pouţívají některé ozbrojené elitní sloţky i dnes. 

Pro zastrašující a hrozivý efekt je takové zdobení v dnešní době uţ méně početné, ale pořád 

se vyskytuje. Nejeden mladý muţ se nechává tetovat nebo jinak zdobit tělo, aby vypadal 

„tvrději“ před svým okolím. Obecně je však zdobení těla spíše moţnost, jak dodávat tělu 

novou a pokud moţno nevšední krásu. Zdobení těla můţeme vnímat jako prostředek, 

kterým si ţeny můţou zvýraznit své ladné křivky, svou ţenskost a muţi pomocí tetování 

poukazují na své svaly, svou muţnost. Tady je zastoupen sexuální podtext, piercing nebo 

tetování můţe být skryto pod oděvem nebo rafinovaně zdobit intimní místa a v pravý 

okamţik odhaleno, aby zvýšilo atraktivitu jedince.  

     V současnosti se mnozí módní návrháři zabývají konfekcí, která dává vyniknout různým 

druhům takových ozdob a tetování. „Samuel M. Steward došel k závěru, ţe hlavní motivací 

mladých lidí k tetování, je chuť provokovat a dát novou tvář lidské sexualitě“.(Rychlík, M. 

s. 46) 

5.2 Funkce obřadná, ceremoniální a rituální 

     Tyto funkce jsou spojeny se změnou stavu, s ukončením jedné etapy ţivota a začátkem 

nové, tedy s přechodovými rituály, které jsou zakončeny iniciačními obřady.  

     U preliterárních a kmenových společenství je takovou změnou stavu např. dosaţení 

dospělosti nebo přijímání mladíků mezi muţe. Taková změna je většinou symbolizována 

novým oděvem, pomalováním těla nebo jiným zdobením jako je skarifikace nebo tetování. 

Mnohdy iniciační obřady vyţadují oběť krve a vydrţení velké bolesti, aby jedinec prokázal 

svou odvahu a statečnost a dokázal tak ostatním, ţe je pro jejich společenství 

nepostradatelný. Někteří autoři, vesměs aplikující poznatky z etologie, hovoří o rituálním 

jizvení a tatuáţi, jako o testu imunitní zdatnosti, kdy se tělo musí bránit infekci a parazitům 

a ten kdo přeţije, se stává atraktivním partnerem pro společnou budoucnost. 

     Kdo se iniciace nezúčastnil nebo bolest nevydrţel a obřad přerušil, nestal se platným 

členem společenství a to s sebou pro daného jedince přinášelo řadu problémů. Jeho hlas ve 

společenství neměl ţádnou váhu nebo se za něj nevdala ţádná dívka. V dnešní moderní 
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době, u tetování se zdokonalením strojků, u piercingu či skarifikace s pouţitím lokální 

anestesie nebo jiných technik je takové zdobení takřka bezbolestné a podle mnohých 

postrádají ono nespecifikované kouzlo překonaného bolestného proţitku. 

5.3 Funkce magická 

     Magie a duchovno provází člověka uţ od dob, kdy si neuměl vysvětlit přírodní jevy a 

začal je připisovat různým boţstvům. Magická a duchovní stránka se odrazila i na zdobení 

těla. Lidé svými ozdobami vyjadřovali svůj obdiv nebo bohy ţádali o ochranu. 

Nadpřirozeno je pak zastoupeno zejména při zdobení tetováním, především v jeho 

ochranných a preventivních ornamentech. Namalované nebo vytetované symboly slouţily 

jako ochrana před konkrétním hrozícím nebezpečím, často měly dodávat svému nositeli 

zvláštní schopnosti nebo ochranná boţstva přímo napodobovali. Ruth Benedictová  v knize 

Kulturní vzorce píše, ţe magie a náboţenství jsou způsoby jak zacházet s nadpřirozenem, 

náboţenství vytváří podle autorky ţádoucí vztahy s nadpřirozeným světem, zatímco magie 

se ho rovnou snaţí ovládat. Jsou známy případy, kdy peruánští indiáni věřili, ţe podobností 

s jaguárem získají jeho mrštnost a sílu a všichni muţi v kmeni měli na obličeji tetování 

podobající se jaguáří tlamě. Tetování nebo malování obličeje a těla slouţilo válečníkům 

jako ochranný prostředek, nadpozemská obrana v bitvě a správně zvolené barvy nebo 

vytetované znaky jim měly zajišťovat bezpečnost. Jak silná je víra lidí, kteří v magické 

schopnosti takového zdobení věří, dokladuje tenhle případ: „ Malajci kmene Patane věří, 

ţe kdyţ se pomaluje obličej spícího člověka, duše, která vystoupila z těla spáče, jej nepozná 

a člověk bude spát tak dlouho, dokud mu obličej někdo neumyje. Pomalování spáčova 

obličeje fantastickými barvami nebo přidělání knírů spící ţeně se v Bombaji povaţuje za 

rovnocenné sebevraţdě“(Frazer, J. G. s. 166) 

     V současnosti se magická funkce tetování stále více vytrácí. Můţeme se domnívat, ţe je 

to zapříčiněno vědou, vyšší úrovní vzdělanosti, globalizací, čistě magické tetování se 

zřejmě vyskytuje uţ jen u přírodních národů. Pověrčivost je však patrná ještě v dobách 

nedávných, v sovětském svazu měl vytetovaný Lenin či Stalin zachránit vězně před 

popravou.  
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     Kdyţ vypukla v Kongu druhá konţská válka, téţ nazývána Africká světová válka, tak 

v řadách vojsk prezidenta Laurenta-Désirého Kabily bojovali „dětští válečníci“ , kteří si 

nechávali dělat tetování, jenţ jim mělo zajistit neviditelnost. Hodně z nich se bohuţel 

přesvědčilo, ţe jejich tetování nefunguje tak, jak by mělo. 

5.4 Funkce léčebně-terapeutická 

     Tato funkce částečné souvisí s funkcí magickou. U preliterárních společností většinou 

prováděl léčbu nemocného člověka šaman nebo kouzelník a léčení a magická tetování 

spolu souvisely a prolínali se. S prvním nám známým léčebně-terapeutickým tetováním se 

můţeme setkat u ledového muţe Ötziho, o kterém jsem psal v kapitole historie bodyartu 

v této práci. Konrad Spindler ve své knize Muţ z ledovce píše, ţe shoda tetování v oblasti 

významných akupunkturních míst u Ötziho a později nalezené mumie nomádského kníţete 

s Pazyryku je natolik nápadná, ţe se nechce věřit náhodě, byť oba nálezy dělí tisíce 

kilometrů a let. Z toho můţeme soudit, ţe akupunkturní tetování bylo pro tehdejší lidi 

běţnou praxí. 

     Na bederní páteři, koleních kloubech a kotnících Ötziho vědci zjistili degenerativně-

produktivní změny ve smyslu osteochodrózy, v těchto místech měl pravěký muţ vytvořeno 

tetování, které mělo patrně působit jako zmírňující prostředek proti bolesti. „To znamená, 

ţe mezi místy tetování na kůţi muţe s Hauslabova sedla a mezi projevy opotřebení kloubů, 

které zjistili rentgenologové, existuje přímá souvislost“.(Spindler, K. s. 163)   

     Pomocí vypalování určitých znaků – kauterizace, se dodnes léčí některé euroasijské 

stepní národy či Tibeťané. Vypálené znaky podle nich léčí revmatická a artritická 

onemocnění, ale mají pomáhat i proti nepříznivým klimatickým vlivům a otuţovat tělo.  

     V dnešní době se o techniky tetování začíná zajímat experimentální medicína, která 

hledá účinnější způsoby podání DNA vakcín. Mudr. Jana Pokorná z Ústavu hematologie a 

krevní transfúze v Praze, spolu s vědci z Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) se 

podílí na výzkumu vyuţití stejného způsobu aplikace vakcíny do podkoţí jako barvy při 

tetování. Výsledkem výzkumu bylo zjištění, ţe tetovací metoda je mnohem účinnější neţ 
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tradiční injekce do svalu. První farmaceutické společnosti provádí klinické testy, investují 

do technologií a první DNA vakcíny se jiţ pouţívají ve veterinární praxi. Dá se ovšem 

konstatovat, ţe v současné racionální a moderní společnosti, se přímo léčebná a 

terapeutická funkce tetování zanikla. Spíše neţ léčivé účinky přináší neodborně udělané 

tetování nebo kauterizace zdravotní rizika přenosu různých nebezpečných nemocí a vznik 

alergických reakcí. 

5.5 Funkce sdělovací, poznávací a identifikační 

     Piercing, tetování a další způsoby zdobení těla jsou bezpochybně komunikačním a 

nonverbálním prostředkem vyjadřování. Takto ozdobený člověk můţe pomocí svého 

zdobení nonverbálně podávat informace svému okolí o jeho postojích nebo jeho sociálním 

smýšlení a zařazení. Často se o něm díky jeho zdobení můţeme dozvědět více informací, 

neţ by nám byl ochotný sdělit. V historii je takovým typem jednostranné komunikace 

například stigmatizační tetování jako forma cejchu. V Africe v období otrokářských 

nájezdů, slouţily vyřezané jizvy nebo vytetované linky k identifikačním účelům.                   

U domorodých obyvatel a preliterárních společností mohl počet jizev či tetování vyjadřovat 

jejich válečnické schopnosti, kořist, majetek nebo pohlavní zdatnost. Takové ozdoby byly 

pro svého nositele trvalou vzpomínkou na nějaký památný nebo výjimečný čin. Mezi 

eskymáckými kmeny takto vyjadřovali ulovení ledního medvěda nebo velryby, u indiánů 

v jiţní Americe znamenal počet jizev na nohou ţeny počet dětí muţského pohlaví, které za 

svůj ţivot porodila. „Tetovaný spodní ret v Polynésii pak značil, podobně jako odseknutý 

prst u ţen v Nové Guineji velký smutek, zvláště při úmrtí někoho blízkého 

v rodině“.(Rychlík, M. s. 54) Nechvalně se tetování poţívalo také v koncentračních 

táborech za 2. světové války k identifikaci vězněných lidí. 

     Vytetované a vyřezané symboly mnohdy nesou neveřejná komunikační pravidla a jsou 

typická pro uzavřenou komunitu. V takovém tetování bývají skryté významy, které 

znevaţují státní moc, hodnoty většinové společnosti a je v nich často obsaţeno poselství, 

které pohrdá autoritou.  
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     Nejčastěji je tento odklon od způsobu ţivota „normální“ společnosti obsaţen ve zdobení 

lidí ve vězeňských komunitách a pouličních gangů. Ve vězení, kde je spousta 

„nevyuţitého“ času, svým zdobením můţe jedinec získat obdiv a respekt okolí nebo se tak 

můţe identifikovat s novou komunitou. 

     Zdobení těla jako identifikace s nějakou skupinou nemůţeme jednostranně odsoudit a 

říci: je potetovaný, tak je to kriminálník nebo má v obočí a nose deset náušnic, ten člověk 

utekl z psychiatrické léčebny. Hodně lidí se nechává tetovat nebo jinak zdobit, protoţe 

jejich vzor, ať uţ je to slavný sportovec nebo známý zpěvák či jiná známá persona, takové 

tetování nebo ozdoby má a on se snaţí s jeho osobou nebo jeho ţivotním stylem tímto 

způsobem identifikovat. Z toho vyplývá, ţe ve svém úsudku můţeme splést, protoţe 

v případě, kdyţ takové zdobení zrovna neschvalujeme, můţe na nás působit pocit prvního 

dojmu a na základě této chyby v sociální percepci si můţeme o daném jedinci vytvořit 

špatné mínění, které náš vztah můţe negativně ovlivňovat při dalších setkáních.  

5.6 Funkce společensko-třídní, sociální a hierarchická 

     V lidské společnosti existuje celá řada různých sociálních skupin, kdyţ odmyslím 

primární sociální skupinu – rodinu, tak se kaţdý člověk během ţivota stává členem mnoha 

různých společenství. Kaţdá skupina má určitá pravidla nebo názory, které jedinec, pokud 

chce být jejím členem, musí respektovat a přijmout. U některých společenství jsou 

projevem příslušnosti také určité viditelné či skryté znaky. Fotbalový fanoušek svou 

příslušnost ke svému klubu prezentuje vlajkou či oděvem v jeho barvách, členové 

punkového hnutí zase svérázným účesem. Znakem příslušnosti bývá také různé tělesné 

zdobení, v naší západní kultuře jde především o tetování, u přírodních národů se můţeme 

setkat s různými typy tělesných mutilací. Vskutku podivuhodně vyjadřovali a vyjadřují 

svou kmenovou příslušnost někteří domorodci. Takovému zdobení se nevyhnula ţádná část 

těla. Příslušnost ke svému společenství domorodci vyjadřují upilovanými zuby, různými 

úpravami uší nebo rozsáhlými skarifikacemi v obličeji.  
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     Botodukové z Brazílie mají specifické zdobení, kterým vyjadřují kmenovou příslušnost. 

Vyznačují se tzv. retními terči, kdy dolní ret vypadá jako tenký prstenec okolo dřívka. 

Úpravy a zdobení těla provádí v takovém rozsahu, ţe by je naše kultura odsoudila téměř 

jako patologické chování.  

     V naší západní kultuře existují skupiny, které si prokazují svou příslušnost tetováním. 

„To odlišuje jedince od cizí většiny a dává mu shodu s myšlenkově či jinak spřízněnou 

vlastní skupinou, dodnes se takové tetování udrţuje jako odznak fotbalových, pouličních 

nebo motorkářských gangů. Shodné symboly si nechávají vyznačit členové jednotlivých 

odnoţí skinheads. Specifické kérky vyţadují ruská či japonská mafie“.(Rychlík, M. s. 54) 

     Abych nemluvil jen o patologických sociálních skupinách, tak je třeba připomenout, ţe 

tetování na stejné motivy nosí často příslušníci elitních vojenských a policejních útvarů, 

kdy si nechávají vytetovat znaky svých jednotek. Dříve si nosili někteří vojáci do civilu na 

kůţi své jméno i odznak a číslo pluku, dobu vojenské sluţby, popřípadě i znak města, kde 

slouţili. S tetováním, které vyjadřuje sounáleţitost ke skupině, se můţeme také setkat na 

internátních školách. „Ve sféře popkultury se dostatečně proslavil případ herců fantastické 

trilogie Pán Prstenů, doslova kompletního Společenstva, které na Novém Zélandu nechalo 

na paměť několikaletého společného natáčení identicky potetovat elfskou runou, 

devítko“.(Rychlík, M. s. 55) 

     Na funkci sociální a společenskou navazuje funkce hierarchická. Podle druhu zdobení, 

jeho umístění a propracovanosti můţeme zjistit nejen význam, který pro svého nositele má, 

ale můţeme zjistit, jakou funkci zastává ve skupině, můţeme určit jeho postavení, status 

nebo věkové zařazení. Bohatší zdobení u domorodců měly právo pouţívat vyšší vrstvy 

kmene, ti co zastávali nějaké zásadní postavení díky svému bohatství nebo vykonaným 

činům a jednoduché zdobení pouţívali chudí a otroci. Propíchnutý nos jedním krouţkem 

znamenal v biblických dobách status otroka.   

     „Politická, válečnická a loupeţivá společnost Areoi na Tahiti i jinde v Polynésii se 

skládala ze sedmi tříd, hodností nebo stupňů, jejichţ příslušníci se poznali podle tetování, 
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které bylo tím sloţitější a rozsáhlejší, čím hierarchicky výše byl jeho nositel“.(Gennep, A. s. 

83) Informace z dostupné literatury dokladují, ţe hierarchická funkce tetování, skarifikace a 

jiného zdobení byla zastoupena především u preliterárních společenství. V dnešní době je 

takové zdobení, které má rozlišit nadřazenost či podřazenost členů ve skupině, záleţitostí 

některých přírodních národů nebo stoupenců různých zločineckých a kriminálních skupin.  

5.7 Zdobení jako projev osobnosti 

     Zdobení těla je určitým způsobem sebevyjádření, jedinec si pomocí něho dotváří svou 

osobitost, můţeme říci, ţe takové ozdoby jsou jeho součástí a to nejen ve „fyzické“ podobě 

obrázku, který má na paţi. Se svými symboly, které často vyjadřují jeho postoje ke světu i 

k němu samotnému je vnitřně spjat a dává svému okolí najevo: „ toto jsem já“ Zdobení těla 

se v posledních letech stalo symbolem prosazování vlastní individuality, záměrnou 

provokací, stává se tak testem, kam aţ můţe člověk zajít a co je ochotná společnost 

přijmout. 
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6. Zdobení těla nebo patologické jednání? 

     Je velice těţké určit, co je ještě v normě a co uţ je patologické jednání. Tato činnost se 

váţe na kulturu, na vyspělost společnosti, zvyky a obyčeje a vývoj dané společnosti, kde k 

zdobení dochází. Co je u některé skupiny normální, můţe se jinde jevit jako jednání, které 

je pro většinovou populaci jiné společnosti naprosto nepřijatelné a podle jejího vnímání 

hodnotového systému hraničí s patologií. Příkladem můţou být rozsáhlé skarifikace nebo 

jiné tělesné mutilace u přírodních národů.  

     Jedním z důvodů proč se lidé, krášlí je samozřejmě touha po krásném, zajímavém a 

esteticky dokonalém vzhledu. „Jestliţe je estetično moţno podle jedné z definic vnímat jako 

to, co je vnímáním, respektive zkušeností, spojeno s potěšením, pak je třeba určení 

krásného relativizovat, neboť teze subjektivisticky orientované estetiky tvrdí, ţe vše se můţe 

stát objektem estetického zájmu“.(Henckmann, W., Lotter, K. s. 36) Takţe určit co je 

ošklivé a co naopak krásné je pro různé společenství dané a zároveň můţe být naprosto 

odlišné.  

     Na otázku proč súdánští Nuerové vytrhávají dětem dolní řezáky, se cestovatelům dostalo 

odpovědi: „ Děláme to proto, abychom zdůraznili rozdíl mezi člověkem a zvířetem“. 

„Bafiové z Kamerunu říkají, ţe muţ, který není zjizven, vypadá jako prase či šimpanz“. 

(Rychlík, M. s. 19) U nás bychom se mohli spíše setkat z reakcí, ţe by většina lidí řekla, ţe 

takto zdobený člověk spíše připomíná divoké zvíře více neţ před daným zákrokem. 

     Problém nastává tehdy, kdyţ se takto ozdobený jedinec, s rozsáhlým tetováním či 

skarifikacemi objeví ve společnosti, kde to není zvykem. Často se pak stává předmětem 

negativních předsudků. Příkladem člověka, který se snaţil prolomit tabu u nás je asi 

nejslavnější tetovaný Čech, hudební skladatel a profesor Vladimír Franz. Tetování a 

piercingy mu zdobí celé tělo včetně obličeje, myslím, ţe mít tetovaný obličej bylo náročnou 

zkouškou i pro takto výjimečného jedince. 

     Jak uţ jsem psal zdobení těla se díky informacím, názorovým proudům a poznávání 

cizích kultur stále více šíří a naše společnost si na to pomalu zvyká. Domnívám se, ţe 
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rozdílnost jednání, které bychom označili za patologické sebezraňování nebo 

sebepoškozování a jednáním, kterým se chce někdo dotvořit a zkrášlit své tělo nebo tak 

vyjádřit svůj ţivotní styl je značná, a to ve všech svých aspektech.  

     Největší rozdíl vidím v motivaci k takovému jednání. Motivace člověka, který si nechá 

udělat nějaké tělesné zdobení, bude mít úplně jiný důvod neţ u člověka, u kterého dosáhlo 

sebepoškozování patologického charakteru. Pravděpodobně bude i jiný způsob provedení a 

dopad na okolí. „Normální“ člověk si takovou činnost většinou plánuje dlouho dopředu, 

vybírá si místo, kde si zdobení nechá udělat a pečlivě vybírá motiv nebo šperk, který se 

k němu hodí.  

     U běţného sebezraňování je to spontánní reakce vyplývající po nutkavé potřebě pocitu 

úlevy. Kdyţ budeme tělesné zdobení brát jako formu umění, tak ze samé podstaty umění 

předpokládám, ţe pomocí svých ozdob bude svému okolí chtít něco sdělit, na něco 

poukázat, vyjádřit, třeba na aspekty nějakého sociálního problému nebo politickou situaci. 

U jedince s patologickým sebepoškozováním spíše půjde o řešení nějakých psychických 

problémů, kdy sebepoškození můţe slouţit, jako určitá moţnost únikové cesty z váţných 

ţivotních problémů, se kterými si neumí poradit. 

6.1 Sebepoškozování 

     „Sebepoškozování představuje chování bez vědomého a cíleného záměru zemřít, jehoţ 

důsledkem je poškození tělesné integrity“. (Koutek, J. s. 73) Jde o vědomou a cílenou 

činnost, která se často opakuje, většinou se jedná o řezná poranění kůţe zápěstí, předloktí, 

hřbetů rukou, škrábance, vyřezávání znaků do kůţe pomocí ostrých předmětů jako jsou 

střepy nebo ţiletky.  

     Kaţdý člověk má určitý postoj k zacházení se svým tělem, který je podmíněn 

okolnostmi se sociálním a kulturním významem. Tyto okolnosti určují, jaký zásah do 

lidského těla je přijatelný a spadá do konvenční normy a který má jiţ formu 

sebepoškozování v patologickém smyslu. Patologické sebepoškozování je spojováno 

s psychickou poruchou, kdy se jedinec úmyslně zraňuje, vyřezává si do kůţe znaky, v těch 
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horších případech dochází k různým automutilacím pod vlivem bludu či halucinace. Jsou 

známy případy, kdy se lidé stiţení bludem pokoušeli vyřezat si čip, který jim implantovali 

mimozemšťané. Nebezpečí sebepoškozování nespočívá jen ve zranění, které si člověk při 

tomto jednání udělá, nebezpečná je i závislost na tomto jednání, která je srovnatelná se 

závislostí alkoholovou.  

     Mechanismus sebepoškozování působí tak, ţe se člověk dostane do nějakého stavu, 

který je mu nepříjemný a nutně potřebuje úlevu. Tu mu můţe poskytnout fyzická bolest, 

která odvede pozornost od nepříjemného psychického rozpoloţení, se kterým si neví rady. 

Při poranění dochází k vyplavení endorfinu, který pomáhá organismu zvládnout fyzickou 

bolest, coţ přináší tělu okamţitou úlevu, po které jedinec prahnul. Poranění v tomto případě 

také slouţí k odvedení pozornosti od nepříjemných psychických pocitů a zaměstná mysl 

praktickými starostmi, jako je ošetření rány, úklid atd.   

     Sebepoškozování a sebezraňování můţe být i přechodné nebo jednorázové a nemusí být 

spojeno s psychickým stavem nějaké úzkosti. Jde o účelovou záleţitost, která má jedinci 

přinést nějakou výhodu. Například to můţe být, kdyţ se jedinec zraní za účelem vyhnutí se 

výkonu trestu odnětí svobody nebo běţné bylo dříve se úmyslně zranit, aby se vyhnul 

povinné vojenské sluţbě atd. 
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b) Empirická část 

1. Metoda dotazníku 

     Při zjišťování informací týkajících se postojů lidí k zdobení těla v naší dnešní 

společnosti jsem uvaţoval, jaká metoda by byla pro získání informací na dané téma 

nejvýhodnější. Protoţe jsem chtěl postihnout co největší počet lidí, rozhodl jsem se pouţít 

metodu dotazníku. Při dobrém zpracování dotazníku je tato metoda velmi efektivní při 

relativně nízkých nákladech a není časově náročná jako metoda rozhovoru. Je to 

nejpouţívanější výzkumná, explorativní metoda, její podstatou je písemné zjišťování dat a 

informací o respondentovi, jeho postojů a názorů k daným problémům. Předností je snadná 

administrace, oslovení současně a stejnou formou velkého počtu respondentů, coţ je 

výhodné pro zpracování. Negativní stránku spatřuji v omezení prostoru pro odpovědi a 

v subjektivitě odpovědí, proto jsem pouţil i otázky otevřené.  

     Předmětem mého výzkumu byla snaha zjistit, nejen jaké jsou názory dotazovaných 

respondentů na různá tělesná zdobení, ale zahrnuje i dotazy, které mají zjistit jejich znalosti 

na toto téma. Jestli znají historické souvislosti, jaký je vztah tělesného zdobení s moţnými 

zdravotními riziky, jestli existuje vztah mezi touto činností a kriminalitou, jestli je takové 

jednání normální a co by bylo pro většinu z nich nepřijatelné.  

     Jako výzkumný vzorek tohoto dotazníku jsem zvolil své bývalé spoluţáky ze střední 

školy, které jsem kontaktoval prostřednictvím internetové adresy spoluţáci.cz. Jak se 

ukázalo, tento server není zřejmě mými bývalými spoluţáky tolik navštěvován a na 

dotazník odpovědělo jen pět z nich. Proto jsem se obrátil na paní učitelku Mgr. Šárku 

Šichovou, která učí na základní škole v Uhlířských Janovicích, a jejím prostřednictvím 

jsem oslovil ţáky devátých tříd. Jsem si vědom, ţe neoslovuji nějakou širší skupinu lidí, ale 

v tomto případě mi nejde o nějaký širší sociologický výzkum, jedná se spíše o doplnění 

předchozích kapitol mé bakalářské práce.  
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     Dotazník jsem zpracovával a analyzoval v období od 20. ledna do 15. února 2010. 

Nejdříve jsem se snaţil udělat si představu o tématech, které by byly zajímavé a hodné 

zaznamenání v souvislosti se zdobením těla v naší společnosti. Při vlastní konstrukci 

dotazníku jsem tedy konkretizoval cíl a úlohu, strukturu a jeho náleţitosti (vstupní část – 

údaje o respondentovi, vlastní poloţky a poděkování) 

     Podle toho jsem pak formuloval konkrétní dotazy, které mají podobu uzavřených 

otázek, nenabízejících varianty odpovědí i otevřených otázek, které nabízejí moţnost 

libovolné odpovědi k tématu. Obě varianty otázek jsem do dotazníku zahrnul, především 

proto, ţe nabízejí určité výhody, které vedou ke zpestření a přinesení nových informací. 

Výhodou otevřených otázek je získání mnohdy nepředpokládaných a spontánních 

odpovědí, nevýhodou je těţší srovnávání a zaznamenání četnosti výskytu. Proto jsem 

pouţil i otázky uzavřené, které omezují potencionální odpovědi respondenta. V jedné 

otázce jsem pouţil techniku tzv. doplňování vět, kterou můţeme zařadit mezi verbální 

projektové metody, pouţívá se jí, například v psychologii pro zjištění primárních představ 

vyvolaných nabídnutou větou. Konečnou podobu dotazníku jsem doplnil obrazovým 

materiálem. Do výsledné analýzy jsem zahrnul 45 vyplněných dotazníků, které jsem získal 

od ţáků základní školy v Uhlířských Janovicích.  

     Při tvorbě formuláře jsem se snaţil, aby byl dotazník co nejpřehlednější a srozumitelný. 

Pokusil jsem se postupovat od otázek jednoduchých k těm sloţitějším a dodrţet 

posloupnost témat, dodrţet vnitřní logiku otázek a nepřeskakovat od tématu k jinému 

tématu. Díky špatně poloţeným či za sebou zařazeným dotazům můţe dojít ke zkreslení 

výzkumu. Snaţil jsem udělat dotazník tak, aby v respondentech nevyvolal Haló efekt, aby 

díky této chybě v sociální percepci neodsoudili můj dotazník na první pohled jako „škvár“. 

Protoţe se jedná o ţáky základních škol, pouţil jsem, pro lepší a přátelštější navození 

atmosféry tykání namísto vykání. Dále jsem zdůraznil zaručení anonymity všem 

respondentům, kteří dotazník vyplnili. V úvodu jsem je přímo vyzval, aby se 

nepodepisovali, od čehoţ si slibuji přesnější informace. 
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2. Výsledky dotazníku 

     Zde jsem se pokusil vyhodnotit získaná data a zjistit názory mladých lidí na různá 

tělesná zdobení. Obdrţel jsem 46 dotazníků od ţáků základní školy, z nich jsem musel 

jeden vyřadit, protoţe byl nečitelný a nebyl z velké části vyplněn.  

     K prozkoumání jsem měl 45 dotazníků. Výzkumu se zúčastnilo 19 chlapců a 26 dívek. 

Věkový průměr je 14 - 15 let. 

     První dotaz směřoval k tomu, abych zjistil, jaký je postoj mladých lidí k tělesnému 

zdobení a nabídl jsem jim k výběru několik obecných moţností. 

1. Co podle tebe vede lidi k tomu, ţe si nechávají zdobit své tělo? 

a)Ztotoţnění se slavnou osobností  ................................................................................... 0                        

b)Touha být krásnější, zajímavější pro své okolí ........................................................... 34                                                                

c)Nuda, vzdor  ................................................................................................................... 1                                                                                                                  

d)Hlubší význam (víra osobní záţitek, vzpomínka) ....................................................... 10                                     

     V odpovědích převaţovala jednoznačně touha být krásnější a zajímavější, tedy estetická 

funkce. To mě nepřekvapilo, protoţe z literatury, ze které jsem čerpal, při tvoření této 

bakalářské práce se tato funkce tělesného zdobení uvádí jako nejvýznamnější. Pro odpověď 

„b“ se vyjádřilo 34 respondentů, coţ činí 76 % celkového počtu vyplněných dotazníků. 

Druhé místo obsadila moţnost „d“ s 24 %, jedna odpověď byla, z nudy a nikdo nevolil 

ztotoţnění se slavnou osobností. Vycházel jsem z toho, ţe mladí lidé v období dospívání, 

jsou podle mého názoru, hodně ovlivnitelní vzhledem, módou, kterou jim den co den 

předkládají média prostřednictvím filmových, sportovních a hudebních hvězd. Proto mě 

překvapilo, ţe nikdo pro moţnost „a“ nehlasoval. 

     Druhou otázku, jsem zaměřil podobným směrem, s cílem zjistit, co si myslí obecně o 

tetování, jaký je jejich názor na takové zdobení a nabídl jsem jim několik moţností. 
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2. Co si myslíš o lidech, kteří mají tetování? 

a) neřeším to, je mi to jedno ........................................................................................... 35 

b) jsou in ........................................................................................................................... 7 

c) jsou out .......................................................................................................................... 1 

d) je to rozmar ................................................................................................................... 2 

     Ukázalo se, ţe většina respondentů,takové zdobení neřeší. Pokud druzí mají tetování, 

nevadí jim to. Pro tuto odpověď hlasovalo 35 respondentů, to je 78% z celkového počtu. 

Sedm pak vybralo odpověď, ţe jsou in, v tomto smyslu, ţe jdou s dobou, módou.  Jen jeden 

z nich se domnívá, ţe je to out, tedy myšleno jako přeţitek a dva z dotázaných tetování 

povaţují za rozmar. Z toho vyplývá, ţe drtivá většina dotázaných má k tetování 

přinejmenším tolerantní postoj a můţeme podle odpovědí soudit, ţe je tento trend na 

vzestupu.  

     Další tři otázky směřují k tomu, abych zjistil, kolik zde dotázaných respondentů, 

přemýšlí nebo uţ nějaké tetování či piercing má. 

3. Chceš si v budoucnu nechat udělat tetování nebo piercing? 

Ano, chci ......................................................................................................................... 14 

Ne, nepřemýšlím o tom ................................................................................................... 13 

Nevím .............................................................................................................................. 18 

4. Máš nějaké tetování? Proč ano? Proč ne? 

Ano .................................................................................................................................... 0 

Ne .................................................................................................................................... 45 

5. Máš nějaký piercing? Proč ne? Proč ano? 

Ano .................................................................................................................................... 5 

Ne .................................................................................................................................... 40 
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     Tyto otázky jsem do dotazníku zařadil, abych si udělal představu o tom, kolik 

respondentů o tetování či piercingu přemýšlí nebo uţ takové zdobení má.  

     U otázky číslo 3 odpovědělo 31 % dotázaných, ţe by si tetování nebo piercing nechali 

udělat. Nepřemýšlí o tom 29 % respondentů a 40 % neví.  Vzhledem k tomu, ţe se jedná o 

ţáky základních škol, kteří jsou v tomto směru hodně ovlivněni tím, co jim dovolí rodiče, 

jsem počítal s tím, ţe takové ozdoby bude mít jen malé procento z nich. Proto jsem otázky 

4 a 5 nechal jako polootevřené s moţností se vyjádřit. Zjistil jsem, ţe tetování  nemá nikdo 

z dotázaných a piercing jen 11 %, přitom při otázce jestli si v budoucnu takové zdobení 

chtějí nechat udělat, odpovědělo, ţe ano 31 % z nich. Nejčastější odpovědi proč nechtějí 

takové zdobení, pak byly: nedovolí mi to doma , ve škole to nesmíme nosit, nechci ne sebe 

upozorňovat, bojím se, ţe se nakazím nějakou nemocí. Z toho vyplývá, ţe se bojí následků, 

které by jim takové zdobení mohlo přinést ať uţ ze strany rodičů, školy nebo z jiných 

důvodů. 

6. Myslíš si, ţe tetování nebo piercing můţou způsobit nějaké negativní reakce u ostatních? 

Jaké? 

Ano .................................................................................................................................. 34 

Ne .................................................................................................................................... 11 

     Odpovědi na tuto otázku, dokazují, ţe velká většina dotazovaných si je vědoma toho, ţe 

takové ozdoby mohou vyvolat reakci, která by jim mohla nějakým způsobem uškodit. Pro 

ano se vyjádřilo 76 % respondentů. Na otázku, jaké negativní reakce můţe toto zdobení 

způsobit, byly nejčastější odpovědi: „špatný první dojem, šikana, závist, provokace 

ostatních“, setkal jsem se s odpovědí: „nebudu originál“, „je to pohoršující“, příslušnost 

ke gangu“. 

7. Jaký typ tetování se ti nejvíce líbí? 

a) zvířata, rostliny ............................................................................................................. 3 

b) ornamenty ................................................................................................................... 18 
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c) motivy smrti, síly ........................................................................................................ 11 

d) nápisy ............................................................................................................................ 8 

e) ţádné ............................................................................................................................. 5 

     U této otázky jsem jako dopomoc pro ty, kteří nemají úplně jasnou představu, jak takové 

tetování můţe vypadat, připojil znázorňující obrázky jednotlivých tetování. Nejúspěšněji 

vyšly ornamenty, pro které se vyjádřilo 40 % dotázaných naopak ţádný motiv nezaujal 5 

ţáků. Všech 11 respondentů, kteří volili motivy smrti a síly byli kluci a ornamentální vzory 

volilo zase 16 dívek.  

8. Je piercing bolestivý? 

a) vůbec nebolí .................................................................................................................. 3 

b) bolí trochu ................................................................................................................... 36 

c) bolí hodně ..................................................................................................................... 6 

     Jen tři respondenti opověděli, ţe piercing nebolí, většina si je vědoma, ţe kvůli 

piercingu musí lidé vydrţet nějakou bolest (80 %), šest z nich se domnívá, ţe bolí hodně. 

9. Nese podle tebe tetování nějaké zdravotní rizika? Jaké? 

     Nejčastěji byl uveden přenos nemocí - infekce, otrava krve, alergie, vyráţky, poškození 

kůţe, 11 respondentů odpovědělo rakovinu. Velmi mě překvapilo, ţe nikdo z dotázaných 

přímo nezmínil nemoc, která je s tímto zdobením hodně spojovaná, a sice hepatitidu typu B 

a onemocnění AIDS. 

     V poslední otázce jsem nechal respondenty doplňovat věty, abych zpestřil dotazník a 

nabídl jim jiné formy odpovědí. 

10. Doplň větu první myšlenkou, která tě k tématu napadne. 

a) Kdyţ přijdu do školy s náušnicí ve rtu tak .....................................................................  

b) Tetování vzniklo v ..........................................................................................................  
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c) Nejvíce se tetují lidé .......................................................................................................  

d) Lidé si o piercingu většinou myslí, ţe ............................................................................  

     Na pokračování věty a) bylo nejčastější pokračování: „jsem středem pozornosti“, 

„budou mě pomlouvat“, „budou na mě koukat“, „jsem cool“, „učitelům se to nebude 

líbit“. Ukazuje to, ţe mnozí z nich si myslí, ţe budou středem pozornosti a moţná mají 

obavu, jestli jim tato pozornost nějak neuškodí. Z některých odpovědí je patrné, ţe 

v instituci jakou je škola, není takové zdobení přijatelné. Věta b) byla nejčastěji dokončena: 

v Číně, v Asii, u indiánů, dávno, nevím, několik ţáků uvedlo u domorodců. Věta c) je 

nejčastěji doplněna výrazy: mladí, aby byli zajímaví, aby se zviditelnili, trestanci, čínské 

národnosti, kteří mají nějaký styl ţivota a k tomu tetování patří atp. Poslední věta d) byla 

nejčastěji dokončena: ţe bolí, je to in, je pro mladé, doplněk, ozdoba, poškozuje kůţi atp. 

     Jsem si vědom, ţe někteří ţáci nebrali dotazník váţně a dělali si z toho, taky proto ţe to 

bylo anonymní, legraci, přesto jsem se dopracoval k určitým informacím, které mi pomohly 

udělat si názor, jak se na zdobení těla dívají dospívající mladí lidé. Tento výzkum nepřinesl 

nějaké zjištění, které bychom uţ dávno nevěděli, přesto si myslím, ţe bylo zajímavé zjistit, 

jak se na tento trend dívá určitá skupina lidí. 
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7.  Závěr 

     Zdobení těla neboli bodyart je i dnes pro mnoho lidí těţko srozumitelná a 

nepochopitelná činnost. Kdyţ jsem začínal psát tuto bakalářskou práci,  jsem zastával spíše 

rezervovaný přístup k věci. Na základě velkého mnoţství informací, které jsem na toto 

téma prostudoval, musím říci, ţe můj postoj k tělesnému zdobení se posunul více směrem 

k toleranci. O tom, ţe se nechám tetovat nebo si nechám, nějak jinak ozdobit tělo 

neuvaţuji, ale musím říci, ţe jsem se zbavil předsudků k některým takto ozdobeným lidem. 

     Na těchto stránkách jsem se pokusil shromáţdit co nejvíce informací o tomto trendu 

z historie i současnosti. Pomocí provedeného výzkumu, ve kterém jsem se zaměřil na ţáky 

základní školy, jsem se pokusil zjistit, jak se na různé zdobení těla dívá nová generace 

mladých lidí. 

     Nesnaţím se zmapovat všechny aspekty, které toto téma nabízí, ani to není moţné, 

protoţe jeho rádius je tak široký, ţe by zabral několik knih. Proto jak se jiţ zmiňuji 

v úvodní části, mě překvapila chudost česky psané odborné literatury na toto téma. Myslím 

si, ţe je to škoda, protoţe tělesné zdobení vypovídá o jedinci či skupině zajímavé 

informace, které my mohla vyuţít například sociologie. 
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Příloha A  - styly tetování

obrázek č. 1 - Neo-tribal  

 

 

obrázek č. 4  - Japonské tetování 

 

 

obrázek č 6 a 7  - Keltské tetování  

    

obrázek č. 2 a 3 - Old-school 

        

 

obrázek č. 5  - Indiánské tetování 

 

 

obrázek č. 8 -  Sci-fi tetování 
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Příloha B – druhy piercingů

obrázek č. 9  - Piercing jazyka 

 

obrázek č. 11 -  Piercing nosu 

 

obrázek č. 13 - Piercing pupíku  

 

obrázek č. 16 a 17 -  Piercing obočí 

      

¨ 

obrázek č.10 - Piercing prsní bradavky  

 

obrázek č. 12  - Piercing obočí  

 

 

obrázek č. 14 a 15 - Piercin rtů  
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Příloha C - Unlimited body-piercing 

obrázek č. 17 - Body suspension – 1  

 

 

 

obrázek č. 18 -  Body suspension – 2  

 

 

Druhy intimního piercingu – slovník pojmů 

Ampallang – horizontální piercing ţaludu                                                                          

Apadravya – vertikální piercing ţaludu                                                                                    

Bradavka – vertikální, diagonální nebo horizontální piercing bradavky nebo za ní                 

Clitoris hood – horizontální nebo vertikální piercing pahorku nad klitorisem                       

Dyode – piercing okraje ţaludu¨                                                                                            

Fourchette – vertikální piercing vnitřního okraje stydkých pysků v oblasti nad poševním 

vchodem                                                                                                                                      

Frenulum – horizontální piercing uzdičky nad horním rtem                                                 

Frenum – horizontální piercing uzdičky pod ţaludem                                                               

Hafada – piercing kůţe šourku                                                                                                    

Christina – vertikální piercing, který začíná nad stydkou kostí a končí v klitorisu                   

Isabela – vertikální piercing klitorisu                                                                                                              

Labia – piercing vedoucí vnější nebo vnitřní stranou stydkých pysků                                         

Penile skin – piercing vedený pod kůţí v oblasti penisu                                                                

Prince Albert – piercing ţaludu nebo pod ním vycházející ven močovou trubicí           

Princess Albertina – vniká dovnitř močovou trubicí a vychází mezi poševním vchodem a 

močovou trubicí                                                                                                                         

Reverse Prince Albert – piercing vcházející dovnitř vrchní části ţaludu a vycházející 

močovou trubicí                                                                                                                        

Triangle – horizontální piercing vrcholku nad klitorisem
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obrázek č. 19 -  Uv – tetování  

 

Tři-D art (podkoţní implantáty),       

mutilace a tělesné proměny 

obrázek č. 21 -  Skull-boy 

 

obrázek č.23 - Pauly-unstoppable  

 

obrázek č. 20 - Skarifikace – cutting  

 

 

 

 

obrázek č. 22  - Skarifikace – branding 
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Příloha D – dotazník 
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