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Šárka Tomanová: BODYART, TETOVÁNÍ, PIERCING V SOCIOKULTURNÍCH A UMĚLECKÝCH 

KONTEXTECH 

 

/Bakalářská práce/ Praha 2011 – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 112 s. 

 

Zaměření práce: teoretická studie 

Předmět: výtvarné vyjádření prostřednictvím zdobení lidského těla 

Cíl: představit a zdokumentovat mnou zvolné téma ve výtvarném umění a všech jeho 

souvislostech 

Přínos, poznatky: zaměření se na bodyart, tetování a piercing – historické, aktuální, 

sociologické, výtvarné i mediální aspekty. 

Klíčová slova: bodyart, tetovaní, piercing, historie, tradice, dokument, fenomén, sociální 

role, estetika. 

 

Bakalářská práce Bodyart, tetování, piercing v sociokulturních a uměleckých kontextech se 

zaměřuje na posuny a přesahy těchto témat v oblastech oficiální i neoficiální kultury. 

Mapuje pozici mou zvolených fenoménů v rámci historie od vzniku kultu různých druhů 

úpravy těla (kmeny, rituály, tradice), přes náboženské a kriminální až po současné 

možnosti a sociální i mediální prezentování. 

Ve výtvarné části mé práce jsem se zaměřila hlavně na fenomén tetování, kdy jsem 

vytvořila koncept na téma Stínové tetování. Výsledkem je soubor autorských fotografií. 

V pedagogické části se zaměřuji na možnosti aplikace tématu a jeho využití v koncepci 

výtvarné výchovy na základní i střední škole. Navrhuji způsoby propojení tématu 

a fotografie při práci s dětmi v rámci mého tématu. 



 SYNOPSYS 

Šárka Tomanová: BODYART, TATTOO, PIERCING IN SOCIOCULTURAL AND ARTŚ 

CONTEXTES 

 

/Bachelor´s thesis/ Prague 2011 – Charles university in Prague, Faculty of education, 112s. 

 

Focus of Work: theoretical study 

Subject: artistic expression through the means of body art 

Aim: Present and evolve a document, which I chose, in fine arts and all its aspects.  

Contribution, knowledge: focus on body art, tattoo and piercing – historical, actual, 

sociological part, arts and media aspects 

Key words: body art, tattoo, piercing, history, traditions, document, phenomenon, social 

part, aesthetic. 

 

Bachelor´s thesis Body art, tattoo, piercing in the sociocultural and arts contexts focuses 

on advances and overlaps of these topics in parts of official and unofficial culture. It 

records the position of these phenomenon as a part of history, from the beginning of the 

body art cult with several types of methods through the religious and criminal to 

nowadays possibilities, social and medial presentation. 

My art works are focused on the tattoo phenomenon with the Shadow tattoo concept by 

author´s set of lists. 

The pedagogical part is about possibilities of application this theme and it´s use in art 

education on the primary and secondary schools. I am suggesting connections between 

this theme and photography in the children´s work.  
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SLOVNÍK NĚKTERÝCH POJMŮ UŽITÝCH V TEXTU 

 

Bodyart: Způsoby zdobení jako je tetování, piercing, skarifikace aj. Mnohdy se tento 

termín mylně zaměňuje s termínem- bodypainting. 

 

Bodypainting: Malování na lidské tělo. Používají se k tomu speciální barvy, které není 

problém nanést na lidskou pokožku. Jedná se většinou o barvy na vodní bázi, které jdou 

snadno smýt. 

 

Cover-up: Předělání starého či nepovedeného tetování. 

 

Cutting: Jedná se o techniku skarifikace. Jizva je vytvářena odebráním tkáně suchou jehlou 

(bez barvy) nebo skalpelem. 

 

Branding: Jde o tetování těla rozpáleným železem, jiný způsob skarifikace. 

 

Flesh tunnels: Jsou velké trubicovité ozdoby, které se dávají například do roztažených 

ušních dírek, nebo k jinému většímu piercingu. 

 

Piercing: (odvozeno z anglického slova „pierce“ neboli „propíchnout“) je propíchnutí určité 

části těla (kůže) a vložení šperku do vzniklého tunelku. 

 

Skarifikace: (neboli jizvení) je způsob zdobení kůže, podobně jako například tetování. Dělí 

se na dvě metody (podle způsobu vytvoření): na vypalování (branding) a vyřezávání 

(cutting). Zjizvení, jako trvalá tělesná modifikace, zahrnuje poškrábání, lept, nebo jiný druh 

povrchního řezu, provedený na lidské pokožce. 
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Tetování:  je určitý druh kresby, při které jsou pomocí tetovací jehly 

částečky inkoustu nebo jiného barviva nanášené pod kůži člověka. V odborné terminologii 

jde o tzv. mikro-pigmentovou implantaci. Tetování je jednou z forem zkrášlování těla. 

Tetování provádí tater. 

 

Těžké modifikace:  Na těžké modifikace se specializují například v tetovacím salónu Hell. 

Provádí je zde místní „řezník“ Fousage. Jsou to implantáty, split a suspension. 

 implantáty: Kůže se v místě nařízne a pod ní se vloží kovové těleso. Rána se zašije. 

Místo působí plasticky. 

 splity: Split je naříznutí špičky jazyka. Jazyk vypadá jako hadí. 

 suspension: Zavěšení člověka na háky v různých místech do různých poloh.1 

                                                

 

1
 FIKSA, R.: Encyklopedie Bodyartu.1. vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2009. ISBN 978-80-903957-4-9 
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Úvod 

Tetování, tento pojem ještě dnes přináší mnoho dojmů a nabízí mnoho souvislostí a často 

s sebou nese také nemálo negativních předsudků. Co je tedy tetování? Encyklopedie 

Britanika definuje pojem tetování jako stálou a neodstranitelnou kresbu či ornament na 

těle vpravením barviva pod kůži nositele. Někdy se termín úzce vztahuje k záměrnému 

vytváření jizev (cikatrizace = skarifikace). 2 Málokteré zdobení je tak rozporuplné, aby na 

jedné straně vzbuzovalo senzaci a nadšení a na straně druhé odpor. Podobně je tomu 

také  u dalších mutilací jako jsou piercing, skarifikace, úpravy zubů, očí, jazyka aj., které 

mají jedince začlenit mezi lidská stvoření. 

Zdobení prodělalo dlouhý vývoj, který měnil jeho význam, společenské i náboženské 

nazírání a techniku. Velice málo se tomuto tématu věnovali i odborníci, kteří bohužel 

opomíjeli tento aspekt zdobení, který jako jediná forma umění využívá živé tkáně. Tato 

práce dokumentuje  bodyart, tetování a piercingu jako prvku subkultury v sociokulturních 

kontextech. Zaměřuje se na posuny a přesahy tohoto fenoménu v rámci historie od vzniku 

kultu různých druhů úprav těla, kmenů, tradic a rituálů, přes náboženské a kriminální 

přesahy až po současné možnosti v sociálním i mediálním prezentování. 

Poukazuji na možnost začlenění některých úprav lidské krásy naší doby právě do tohoto 

fenoménu, performans, věšení se na háky, botulinové injekce, plastické operace aj. 

Teoretickou část završuji několika rozhovory s lidmi, kteří vlastní nějaké zdobení. 

Prostřednictvím těchto rozhovorů se pokouším zjistit, kromě jiného jejich případný zájem 

o dané téma a motivaci pro jejich zdobení.  

V pedagogické části nabízím možnosti aplikace tématu ve školních projektech. Bakalářská 

práce je ukončena výtvarnou částí, projektem Stínové tetování, kdy výsledným produktem 

je fotografie.  

                                                

 

2
 Kůže jako amulet. Koktejl, 6/2009, s. 35 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

Bodyart provází naší kulturu již od pradávna. Vrcholu dosáhlo na třech místech světa, a to 

na Markézách, v Japonsku a u Maorů na Novém Zélandě. Můžeme ho pokládat za 

nejstarší projev umění. V dávných dobách sloužilo převážně k rituálním účelům. Mohlo 

chránit před démony, ale také před nemocemi. 

 

1.1 Historie 

1.1.1 Mumie 

Ötzi  

Za nejstarší nalezené tetované tělo můžeme 

pokládat tzv. „ledového muže Ötziho. „Na 

jeho mumii pocházející z let 3300 až 3200 př. 

n. l., bylo objeveno celkem 57 tetovacích 

značek.“ 3  

„ Po obou stranách spodní části páteře, na 

levém lýtku a pravém kotníku je tetování. 

Většinou jde o svislé modré čárky, dlouhé 

něco přes tři centimetry. Na vnitřní straně 

pravého kolena je vytetovaný modrý křížek. Tyto značky mohly být terapeutické a možná 

měly za cíl zmírnit bolest starých ran  

a osteoartritidu, kterou rentgen objevil v krční páteři, kříži a pravé kyčli 

Tyto značky mají modročernou barvu a byly vytvořeny nástroji z rybích kostí.“4 Podobné 

značky se objevovaly i na mnoha dalších mumiích nalezených na různých místech světa. 

                                                

 

3 Kůže která mluví. Svět 2009, 4/2009, s. 80 

4 BAHN, P.G.: Hroby hrobky a mumie. Praha: Argo, 1997, s. 141. ISBN 80-903618-1-1 

 

Obrázek 1 Ötzi 
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Můžeme spekulovat o funkci těchto značek. Jde o rituální účely, nebo jako spekulují vědci, 

mají tyto terapeutické zákroky léčebnou funkci? Můžeme se zde setkat s prvním 

piercingem ucha, což dokazují otvory v ušních lalůčcích. „V pravém ušním lalůčku má 

obdélníkový důlek s ostrými okraji, který prozrazuje, že tam pravděpodobně míval 

zasazený ozdobný kámen.“5 

 

Amulet 

Další, asi nejznámější mumií je Amulet z Théb, kněžka bohyně Hathor, která má na rukou 

a stehnech vytetované linky a na břiše tečky, který vytváří geometrický obrazec. Její 

mumii můžeme zařadit do let 2040-1780 př. n. l. Byla nalezená dříve, než mumie zmrzlého 

poutníka.6 

 

Egypt 

Egypťané začali používat tetování již v letech 4000 až 2000 př. n. l. „Podle publikace z roku 

1925 o historii tetování a jeho významu se v Egyptě tetovali nejen lidé ale dokonce  

i panenky.“7 Tetování nebylo jen záležitostí žen, ale i mužů. Většinou mělo poukázat na 

jejich moc a vysoké společenské postavení. Nejčastějším motivem byl pták se zavřenýma 

očima jako ochrana před uhranutím. V Nové říši bylo tetování populární hlavně u žen, 

týkalo se náboženských i světských témat. Později bylo na tetování pohlíženo jako na 

úroveň barbarského zvyku a začali se takto označovat otroci. Právě v Egyptě máme jasný 

důkaz jednoho z prvních piercingů, a za ten je považována posmrtná maska faraóna, které 

nechybí náušnice.8 

 

 

 

                                                

 

5 BAHN, P.G.: Hroby hrobky a mumie. Praha: Argo, 1997, s. 141. ISBN 80-903618-1-1 

6 Kůže která mluví. Svět 2009, 4/2009, s. 80 

7
 Opět v módě. 100+1, 14/2008, s. 12-13 

8
 FIKSA, R.: Piercing.1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 10. ISBN 80-903618-0-3 
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Kníže z Pazyryku  

Cenným dokladem tetování ze starověku je 

mužské tělo, které bylo nalezeno 400 let 

př. n. l. ruský archeolog Sergej I. Ruděnko 

odkryl v Usť Uraganu hrobku, kde našel 

nabalzamovaná těla muže a ženy 

v modřínové vyřezávané rakvi se zvířecími 

motivy. Muž je pokládán za prince či 

knížete z Pazyryku. „Na těle muže bylo objeveno pozoruhodné tetování pokrývající paž 

a část nohy. Tetování znázorňovalo imaginární i skutečná zvířata včetně gryfů, beranů, 

ptáků, hadů a jelenů.“9 

 

Zmrzlá princezna z Ukoku a Bojovník  

Roku 1990 ruská archeoložka Natálie 

Polosmaková obnovila pátrání po 

hrobkách z doby železné v Ukoku 

(altajské stepy, hranice s Čínou). 

V červenci roku 1993 objevila další 

zmrzlou hrobku, patřící slavné Zmrzlé 

princezně. „Po opatrném odkrytí mohyly 

se objevila nedotčená zmrzlá hrobka 

s tetovaným tělem asi pětadvacetileté 

ženy v rakvi z kmene stromu.“10 Fiksa nález princezny dále popisuje: „Žena, která zemřela 

před 2400 lety u ruského Ukok Plateau. Na pažích a ramenou měla umělecká, bohatě 

zdobená tetování v podobě ptáků, jelenů a mystických zvířat. Tetování se v té době 

vypichovalo do kůže kostěnou jehlou a sazemi. Doposud je nejstarší známou tetovanou 

                                                

 

9 BAHN, P.G.: Hroby hrobky a mumie. Praha: Argo, 1997, s. 147 ISBN 80-903618-1-1 

10
 BAHN, P.G.: Hroby hrobky a mumie. Praha: Argo, 1997, s. 150 ISBN 80-903618-1-1 

 

Obrázek 2 kníže z Pazyryku 

 

Obrázek 3 Princezna z Ukoku 
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ženou. Podle vědců to zřejmě byla válečnice či vypravěčka kmenových pověstí. U svého 

kmene (Pacyrykerů) byla vysoce vážená.“11 

 

Dalším nálezem v Ukoku je tělo Bojovníka, nebo také Jezdce, který měl na rameni 

vytetovaný motiv jelena. I přes tyto materiální důkazy neznáme dobu ani přesné místo 

vzniku. Nevíme s přesností, jaké byly důvody tetování a funkce jednotlivých motivů. 

Můžeme se pouze domnívat, že některé jednoduché tetovací značky mohli být tedy funkcí 

terapeutickou a složitější motivy zvířat, hlavně vysoké, která pro ně byla velmi důležitá, 

můžeme spojovat s funkcí rituální či totemickou.  

1.2  Oblasti  

1.2.1 Austrálie a Oceánie 

Dělí se na tři souostroví: Polynésie, Melanésie a Mikronésii. 

Díky minimálnímu zachování těl máme k dispozici poměrně malé množství informací. 

I přesto je patrné, že se momentálně nacházíme v oblasti s nejbohatší tradicí tetování. 

Kreativitu nového umění si místní obyvatelé oblíbili hlavně díky mořeplavcům, 

námořníkům, cestovatelům a nejrůznějším dobrodruhům. Anglický mořeplavec, který do 

svých deníků vepsal první záznamy o tetování, James Cook, uspořádal do těchto míst 

hned několik výprav. Tyto cesty s sebou nesou zásadní úlohu v historii tetování, protože 

právě odtud pochází termín tatau, který se následně rozšířil do celého světa. „Cook byl 

prvním člověkem na západě, který použil tahitské slovo ta-tu nebo tatau, jež znamenalo 

„udeřit“ a které se do anglického jazyka oficiálně dostalo v roce 1777. Cook se s tradičním 

tetováním setkal na Havaji a Novém Zélandu.“ 12 Pojem „tetování“ pochází z polynéského 

jazyka. 

 

 

                                                

 

11
 FIKSA, R.: Tetování. 1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 16. ISBN 80-903618-1-1 

12
 Kůže která mluví. Svět 2009, 4/2009, s. 81 
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Polynésie  

Všichni Polynésané se tetovali. Rozsah tetování se měnil podle souostroví a nejvyšší 

dokonalosti dosáhlo toto zvláštní umění na Markézách. Markézané se tetovali doslova od 

hlavy až k patě a trvalo i třicet let, než byl tetovaný vzor hotov. Mimo jiné patřili mezi 

nejlepší řezbáře v Polynésii. Dřevo a kosti jim ale jako materiály přestaly vyhovovat, 

a proto přenesli své kresby na lidské tělo a tetovaly je po celé jeho ploše. Umělec býval 

považován za důležitou osobu společenstva a byl označován stejně jako kněží, tj. 

tubuna.13  Tetování tu bylo bráno jako posvátný rituál. Ženy se tetovali zdaleka méně než 

muži, ani se jich netýkala některá tabu spojená s rituálem tetování. Jejich zdobení se 

omezovalo jen na ruce a nohy, což ve výsledku vypadalo jako krajkové punčochy 

a rukavice. Někdy si zdobily i uši a ústa. Muži se tetovali na hruď, údy, záda a obličej. Mezi 

vzory se z pravidla nechávala bílá místa, aby vzory lépe vynikly. Tetování zde bylo svým 

způsobem „svatým řemeslem“. Devatenácté století přineslo útlum, a to díky Evropě, která 

sem začala dovážet peníze, alkohol, zbraně a také pohlavní nemoci, které zapříčinily 

vysokou úmrtnost Markézanů, což mělo za následek úpadek jejich kultury.14 

 

Havaj 

Oblast je známá tetováním pověstných šachovnicových vzorů, náramků a geometrických 

tvarů na nohou a pažích, dokonce i jazyka. Pravděpodobně se jednalo o smuteční tetování 

při úmrtí blízkého. Tetování přisuzovali také magickou moc. Muži si tetovali polovinu těla 

jako ochranu v bitvě.15 

 

 

                                                

 

13
 Kůže jako amulet. Koktejl, 6/2009, s. 38 

14
 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 88-90 

ISBN 80-7106-780-6 

15
 FERGUSON, H.: PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Production, 1998. ISBN 80-7234-028-X 
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Tahity 

Tahiťané se tetovali hlavně na rukou a prstech, ženy na nohou, hýždích i Venušině 

pahorku. „Zvláště Markézané mají nevyčerpatelný smysl pro dekoraci. Dejte Markézanovi 

jakýkoli předmět geometrických tvarů, třeba kouli, a on dokáže – zcela harmonicky – na 

něm nezanechat jediné šokující a zbytečné prázdno.“16 

 

Samoa a Tonga 

Samojské tetování nazvané pe´a, byla 

záležitost čistě mužská. Tetování si 

nechávali provádět v době, kdy dozráli 

do určitého věku, který hlásal mužnost. 

Tetování mělo dodat krásu, která 

mladým mužům přispívala k zalíbení 

děvčat a úctě ostatních členů kmene. 

Muži se tomuto zákroku podrobovali 

dobrovolně ve věku 18 až 25 let. Tetuáž se zde nespojuje s žádným magickým významem, 

jako tomu bylo např. v jiných oblastech Tichomoří, ale je pouze cennou ozdobou 

a dokonce pokládáno za umění. „Klasické samojské tetování se táhne od výše beder po 

kolena a vzadu vystupuje tak vysoko, aby je bylo vidět jako černý pás nad okrajem lava-

lavy. O něco níž, v krajině křížové, přechází v trojúhelník obrácený vrcholem dolů, a ten zas 

v druhý pruh, z něhož vystřelují do stran jakési paprsky, které končí na pokožce břicha nad 

pánevní kostí. Nad lůnem se někdy tetuje několik ozdobných rovnoběžných proužků 

a kolem pupku nevelký čtverec. Stehna jsou zdobena rozsáhlými plochami, které jsou 

vyplněny vzory v podobě trojúhelníků, nebo stuh. Takové tetování při pohledu zezadu 

vypadá jako krátké krajkové kalhotky.“17 K tetování se užívá sazí vzniklých po spálení 

petroleje. Ženy na ostrovně Samo se tetují jen velice zřídka. Ženy Tonga měly 

                                                

 

16 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 170. ISBN 

80-7106-780-6 

17
 WOLAKOVÁ, E.: Plavecké ostrovy. Praha: Orbis, 1975, s. 217. ISBN 249 

Obrázek 4 Samojské tetování 
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komplikovanější vzory na tváři, nose, bradě a čele. Měly ve tváři slzičky či stopy ptáků, 

muži měli rybí ploutve nebo listy. Děti se tetováním nezdobily, byla to záležitost pouze 

dospělých. Zajímavé je, že se zde nijak zvlášť nehledělo na společenském postavení. 

Oproti tomu skarifikace byla vyžadována jako členství v různých spolcích. Výroba šperků 

byla u obou ostrovů velmi skromná. Vyráběly se náhrdelníky z květin, listů, z peří, mušlí. 

Zde se tedy nesetkáváme s žádným šperkem, který by se dal považovat za piercing. 

 

Nový Zéland 

Maoři se proslavili zvláštním způsobem tetování, zvaném moko. „Přímo do kůže se 

vyřezávaly spirály tak, aby vznikly vystouplé jizvy,“18 To snad mělo za cíl chránit před 

různými nemocemi a úrazy. Věřili, že bohatě tetovaný obličej zvyšuje odvahu bojovníka. 

Jejich tetování bylo opravdu propracované a velmi hluboké. Obličej tím vypadal strnule 

a děsivě, což velmi pomohlo v zastrašení nepřítele, nebo alespoň vzbuzení respektu. 

Značilo také společenské postavení - čím složitější, tím vyšší postavení bylo jedinci 

umožněno. Před bojem se někdy tvář zdobila červenou hlinkou zvanou otaga. 

„Symbolický význam umístění obličejového tetování byl následující: vrchol čela znamenal 

hodnost, levá a pravá strana nad obočím pozici, levé a pravé znaky pod očima vyjadřovaly 

genealogii, obě lícní strany k uším značily manželství, prostor mezi nosem, obočím i ústy 

individualizoval a nahrazoval podpis, místo pod ušima sloužilo k vyjádření zaměstnání, 

oblast brady pak moc a sílu a části vedoucí ke krku naznačovaly sociální postavení při 

narození.“19  

                                                

 

18 Opět v módě. 100+1, 14/2008, s. 12. 

19
 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 107. ISBN 

80-7106-780-6 
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Proces moko byl spojen s řadou rituálů. Každý Maor považoval své moko za výraz 

jedinečnosti a proto každé tetování je pokládáno za 

jedinečné. „Když jednou jistý běloch namaloval 

portrét stařešiny a s hrdostí mu jej dával, náčelník 

odložil obraz s pohrdlivým úsměvem. A když se jej 

malíř zeptal, jak tedy skutečně vypadá, onen stařec 

namaloval ornament, jenž měl vytetován na obličeji, 

a řekl: „Tohle jsem já. To co tys namaloval, nemá 

vůbec žádný smysl.“20 

Maorové věřili, že síla zvaná mana se skrývala 

v jejich hlavách. Proto se také hlavy stávaly 

vzácnými trofejemi válečníků. Tetované „úlovky“ se 

nazývaly pakipaki. Poptávka po tetovaných hlavách 

zasáhla celou Evropu. První hlavu Maora vlastnil Evropan Joseph Banks v roce 1770. Ve 

dvacátých letech 19. století se poptávka rozmohla natolik, že byli tetováni i lidé nízkého 

sociálního postavení. Těm pak byla hlava ihned sťata a prodána Angličanům, kteří byli 

natolik posedlí sbíráním hlav, že začali výměnný obchod za zbraně, který trval až do 

zákazu roku 1831.21 

                                                

 

20
 Kůže jako amulet. Koktejl, 6/2009, s. 39. 

21
Kůže jako amulet. Koktejl, 6/2009, s. 39. 

Obrázek 5 Maor 
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Ženy si zdobily bradu nos a prsa a však ne tak 

silně jako muži. Tetování prováděli pouze muži, 

zruční umělci. Byli to dobře placené a velmi 

vyhledávané a vážené osoby. Dokonce i otrok si 

mohl svou zručností zajistit svobodu a výhled 

dobré budoucnosti. Slavným umělcem se stal 

tater Aranghie. 22 S bělochy je moko spojováno se 

dvěma jmény. Fredrick Manning, který se rozhodl 

pro úplné včlenění a splynutí s kulturou Maorů. 

Tento přístup odborně nazýváme sekundární 

eeegocentrismus, tzn. zavržení vlastní kultury. 

Obchodník Barnet Burns byl Maory zajat, 

a jelikož se pro ně stal užitečným, bylo mu moko 

vryto jako pouto mezi ním a kmenem. Klasické moko bylo ne-Maorům zakázáno 

a nahrazovalo se jinými vzory. 

Díky velkému zásahu Evropy po Britsko-Maorských válkách se tetování utlumilo. Maoři 

začali přijímat zvyky evropského náboženství, objevili kouzlo lihovin a tabáku a stali se 

směšnými. Ve druhé polovině 20. století se situace v dobré obrátila, došlo k oživení zájmu. 

Vzbudil se chtíč najít svou ztracenou identitu. Maoři se vracejí ke svému obličejovému 

tetování a používají k tomu moderní prostředky.23 

 

 

 

                                                

 

22
 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 107-109. 

ISBN 80-7106-780-6 

23
 FERGUSON, H.: PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Production, 1998, s.14. ISBN 80-7234-028-

X 

 

 

Obrázek 6 Maor dnes 
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Mikronésie 

Tetování tu zaujímá mnoho důležitých funkcí: dekorativní, ochranné, erotické i sociální až 

po pravidla hypogamických a hypergamických sňatků. Bylo zde oblíbené mělké jizvové 

tetování, a to převážně u žen. Rituál tetování probíhal i u dětí, především na Ponape. 

Tetovalo se téměř po celém těle různými vzory. Motivy byly neuvěřitelně propracované, 

přesné a tak jemné, že připomínalo drahý šat nebo krajku. Zde bylo tetování zvykem 

zejména u žen. Tetovat se zde nechal britský mořeplavec a rybář James F. O´Conell, který 

se na tomto místě v 19. století oženil a zjistil jaký je vlastně pravý význam jeho tetování. 

„Ornamenty na jeho kůži jsou jakousi kronikou zaznamenávající jména zemřelých 

náčelníků a vynikajících mužů kmene.“24 

 

Marshallovy ostrovy 

Na Marshallových ostrovech se mohli zdobit tetováním pouze příslušníci vznešených rodů 

a náčelníci. Tetovali se především muži, a to na rukou, nohou, trupu, zádech, 

ramennou a krku. Ti nejvyšší si mohli dovolit potetovat i obličej. Každý vzor měl své 

jméno. 

 

Melanésie 

Aneb Ostrovy černých lidí se vyznačují zdobením v podobě jizvení a malování, tetování 

a také zdobením peřím, želvovinou a mušlemi. Do nosů si dávali různé kůstky z ptáků, 

nebo prasat. „V zásadě lze odlišit tři typy melanéské teuáže: klasické tetování zaváděním 

barvy pod kůži, jizvovou cikatrizaci narušením kůže a pak také úmyslné, řízené infekce, 

vyvolávané šťávou některých rostlin.“25 

Ženy se kromě tetování také jizví. Používají k tomu nabroušené lastury. Tato metoda je 

velice bolestivá, cena ženy stoupá podle krásy vzoru. 

                                                

 

24 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 131. ISBN 

80-7106-780-6 dle: LIPS, J.: O původu věcí. Praha, 1940, s. 40. 

25
 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 123. ISBN 

80-7106-780-6 
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Nikolaj Nikolajevič Miklucho-Maklaj (1846-1888), ruský zoolog, který se zde v roce 1870 

vylodil a zajímal se o kulturu a tetování domorodců. Vše pečlivě zapisoval a kreslil do 

svých spisů.  

 

Torresova úžina 

Lidé zde uctívají žraloka a želvu, proto se stávají častými náměty pro zdobení. Spíše než 

tetování se prováděla skarifikace, která byla dobarvována červenou barvou pro lepší 

viditelnost. Nejvíce běžné bylo zdobení ramen. Tetování bylo spojeno s obřady dospělosti. 

Skarifikace byla prováděna tak pečlivě, že někdy opravdu mohla připomínat žraločí hřbet. 

 

Austrálie  

V Austrálii byla skarifikace velmi rozšířena. Klasické 

tetování se uchytilo jen na pobřeží. Důvodem byla tmavá 

pokožka místních obyvatel. Jizvení je zde spojováno opět 

s rituály. Muži si nařezávali trup kolem dokola. Jizvy 

s věkem přibývaly a přikládaly společenskou důležitost 

v kmeni. Jizvení nebylo cizí ani ženám. Jizvily se vzájemně 

na zádech pomocí lastury. Výsledkem byly velmi hluboké 

rány, které se někdy ještě dezinfikovaly vypalováním. 

 

1.2.2 Asie 

Jihovýchod 

Indonésie, Malajsie, Filipíny. Zdobení je podobné jako na Borneu. Tetují se zde dívky 

i chlapci hustými a náročnými vzory, většinou zvířecími motivy. Netetovaný je pokládán za 

zbabělého nesamostatného a neschopného mít svou rodinu. 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Jizvení 
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Borneo 

Borneo je třetím největším ostrovem světa 

a i nadále se tu tetuje. Původní obyvatelé - 

Dajakové jsou známí jako „lovci lebek“ 

a vyznavači kanibalismu. 

Tetování se rozlišovalo na ženské a mužské. Muži 

si mohli zdobit celé tělo podle svých válečných 

zásluh. Ženy pouze krk, nohy, stehna, ruce 

a prsty, mnohdy nosily těžké náušnice. Zdobení 

je mělo chránit před zlými duchy. Tetování 

určovalo sociální postavení - čím složitější vzory, 

tím vyšší postavení. Záleželo i na dovednostech, 

vyspělosti a atraktivitě.  

Celý proces zdobení bylo jedno velké tabu, 

protože Dajakové jsou velmi pověrčiví. Tetovat 

se nesmělo při menstruaci, při úmrtní v rodině, 

dokonce ani při špatných snech. Existovalo tzv. alimentární tabu (potravinové), což byl 

úplný zákaz jedení masa z jistého druhu ještěrky. Tetování mělo dále funkci terapeutickou 

a ochrannou nejen v životě, ale i po smrti. Mělo chránit při přechodu Řeky mrtvých. Pokud 

příslušník kmene nebyl tetovaný, byl shozen strážným přízrakem Maligangem do řeky, 

kde ho sežrali larvy. Ženy braly svá tetování jako pochodeň, která jim osvětlí jejich cestu 

v záhrobí a ony tak nezabloudí.26 „Piercing uší byl na Borneu prováděn jako symbol 

dospělosti, kdy otec i matky propíchli právě dospělému potomkovi každý jedno ucho, což 

vyjadřovalo závislost dítěte na rodičích.“27 

                                                

 

26 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 138-139. 

ISBN 80-7106-780-6 

27
 FIKSA, R.: Piercing.1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 10-11. ISBN 80-903618-0-3 

Obrázek 8 Dajak při úpravě trofeje 



24 

 

Posmrtný význam mělo tetování pro kmen Kayanů. „Domnívali se, že se tetování změní 

v pochodeň a poskytne jim osvětlení při cestě do světa duchů.“ 28 Ten, kdo tetování neměl, 

byl odsouzen k věčnému bloudění v říši stínů. 

Ženy z kmene Long-Glad věřily, že jim jejich tetování pomůže překonat posvátnou řeku 

Telang Julan a posbírat perly na jejím dně. 

Smutné je, že dnes v těchto oblastech tetování prožívá silný úpadek a stává se archaickým 

symbolem. Svými původními motivy se Danajové přestali tetovat a nahradili je jinými, 

např.: I LOVE YOU, motivem Ježíše Krista, nebo pornografickými obrázky. 

 

Malajsie  

Piercingový rituál Thaipusam 

Od 19. století postupují Melanésané pouť ke svatyni lorda 

Murukana.  K této cestě se váže příběh, ve kterém hraje 

důležitou roli „elektrický oštěp“ zvaný Sakti Vel. Každý rok 

na přelomu ledna a února se Melanésané vydávají na 

cestu, aby splnili sliby svého lorda. Přinášení s sebou 

obětní dary. Jeden z těchto darů je právě atributem 

zmenšeniny oštěpu a dvě kopí, která jsou vpíchnuta skrze 

tváře a jazyk, aniž by vytekla jediná kapka krve. Toto má 

zpečetit slib věřících poutníků během Thaipusamu. 

Samotné provedení piercingu provází tzv. stav milosti, tj. 

stav nevědomí doprovázený třeskem a podivným pohybem. 

 

Barma 

Tetování na Barmě se pokládá za mocný amulet, který pomáhá předcházet všem různým 

nebezpečenstvím, nemocem, poraněním apod. Jeho význam byl podporován na 

samotném tetovacím nástroji. Na jeho konci byla malá figurka, nebo vzory složené z figur 

                                                

 

28
 FIKSA, R.: Tetování. 1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 12. ISBN 80-903618-1-1 

Obrázek 9 Thaipusam 
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ptáků, savců a ryb a doplněny ornamenty, které se stávaly tetovaným motivem. Tyto 

sošky představovaly boha, sílu, která vniká do lidského těla prostřednictvím tetování. 

Zároveň sloužila i jako zátěž pro výslednou hloubku provedené linky.29 Nejoblíbenějším 

zvířetem byl tygr. Tetovali si jej muži, protože věřili, že tím získají jeho velkou sílu 

a statečnost. Dalším veliký význam měly tetované kroužky kolem krku a na tvářích - pět 

ženám, šest mužům. Věří, že pokud žena zemře a nemá toto tetování, bude po své smrti 

poslána do země zlých duchů. Kroužky na tvářích zase zajišťovali dobré manželství. 

 

Jih 

 

Indie 

Tetování zde nebylo příliš rozšířeno. Týkalo se hlavně Drávidského obyvatelstva, jako 

ochrana proti neštěstí a neplodnosti (přimíchávalo se i mateřské mléko).  

U kmene Todů se tetují pouze ženy, a to tečkami, kroužky a různými linkami na hruď, 

ramena či paže. „Muži obvykle odkrývají vystupující jizvy na levém rameni – výsledek 

propichování žhavou tyčkou kvůli magické léčbě únavy.“30 

Během koloniální nadvlády Britů se začalo objevovat trestanecké tetování, kdy se na 

obličej vytetoval slovy spáchaný čin. Dále se zde setkáváme se sektářstvím. Později se 

projevil i vliv Japonska a západních zemí. Domácí tetování zaniká a je bráno jako něco 

zaostalého a staromódního. 

 

Nepál  

Nepál je oblast intenzivních kontaktů s Tibetem a Čínou, kde docházelo k prolínání 

několika stylů. Nepálské ženy a muži se výrazně tetovali vyobrazením hinduistických 

božstev, květinami nebo ptáky, které aplikovali na předloktí. „Je to nádherné a musím se 

                                                

 

29 FIKSA, R.: Tetování. 1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 9-10. ISBN 80-903618-1-1 

30RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 147. ISBN 

80-7106-780-6 dle MURDOCK, G.: Our Primitive Contemporaries, New York. 1934, s. 111. 
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v tomto životě nechat zranit, protože budu mít výhody v životě příštím. Tetování 

nevybledne a povídá se, že když zemře tetovaný, může své ozdoby prodat v ráji.“ To prý 

odpoví Nepálská žena, když se jí zeptáte na otázku, proč se dala tetovat.31 I tady se tedy 

setkáváme s terapeutickou funkcí tetování.  

 

Východ 

 

Čína   

Tetování v Číně nebylo nijak oblíbené, Číňané tetováním nejprve pohrdali. Sloužilo např. 

jako označení vyhnanců. Jemné motivy motýlů, květin a jiných ornamentů prezentují 

odkazy starověkého Egypta. Ovšem proslulým motivem se stal později Čínský drak. 

 

Tcháj-wan 

Původní obyvatelé Tchajwanu praktikovali tetování jako součást své kultury. Atayalové, 

známí také jako „lovci lebek“, si nechávali na bradu tetovat čárky podle počtu ulovených 

hlav. Pokud některý z nich získal více než pět hlav, mohl si potetovat hruď nebo hřbet 

ruky. U dívek bylo velice cenné tkaní. Ženy tkaly vaky pro muže, pro jejich nasbírané hlavy. 

Dívky, které uměly tkát, se mohly nechat tetovat. Atayalové věřili na posmrtný život 

a k němu jim mělo dopomoci právě sbírání lebek a tkaní. Tetování prováděly ženy – 

šamanky. Používaly trny z citrusovníků a později kov. Do jehel se ťukalo kouskem dřeva. 

Barvivo bylo vyráběno ze sazí  lamp nebo sazí ze spálené borovicové pryskyřice.32 

 

 

 

 

 

                                                

 

31 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 148. ISBN 

80-7106-780-6 dle RUBIN, A.: Marks of Civilization. Los angeles, 1988, s. 17 

32
 Kůže která mluví. Svět 2009, 4/2009, s. 80. 
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Japonsko 

Tetování se dotklo umělecké dokonalosti v Japonsku, 

které vlastní bohatou tradici historie tetování. 

„Nejstarší nálezy, které naznačují zvyk tetování na 

japonských ostrovech, jsou archeologického 

charakteru. Jedná se o artefakty tzv. kultury džomon, 

která v dlouhém 

neolitickém období let 8000 až 300 př. n. l., 

produkovala keramiku „provazcového vzoru.“ Asi 

nejznámější z nich jak uvádí Rychlík ve své knize 

Tetování skarifikace a jiná zdobení těla, jsou figurky 

dogú, které jsou podobné „venuším“. V době kdy na 

západě hrozil úpadek tohoto zdobení, byla na 

japonských ostrovech situace značně odlišná. Součást kultury původních obyvatel bylo 

tetování na obličej. Byli tak označeny osoby, kterým bylo dovoleno doprovázet mrtvé na 

cestě do podsvětí.33 „O této tradici máme důkazy v podobě pět tisíc let starých hliněných 

sošek se schématicky znázorněným tetováním, které byly nalezeny v hrobkách.“34  

Později však i v Japonsku dostalo tetování negativní význam, kdy se používalo taktéž 

k označení trestanců a lidí, kteří byli vyřazeni z běžného života. Postupem času se 

nechávaly tetovat prostitutky a lidé z nižších tříd.  

 Je faktem, že japonské tetování silně ovlivnilo celou Evropu. Tetování v japonštině: 

irezumi , irebukuro a horimono. Horimono oproti předchozím slovům označuje rozsáhlé 

velkoplošné barevné tetován, které se aplikuje na velkou část lidského těla. Irebukuro byl 

název pro tetování jako projev lásky, jimiž si svá těla zkrášlovaly prostitutky jménem 

milence, nebo nejlepšího zákazníka aj. Stylem irezumi se tetovala nejnižší vrstva, kam 

patřili žebráci, kejklíři a obyčejní dělníci. Důležitý zlom nastal v 18. století v hlavním městě 

                                                

 

33 Opět v módě. 100+1, 14/2008, s. 12 

34
 Kůže která mluví. Svět 2009, 4/2009, s. 80-81. 
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Edu (dnes Tokio). Pozornost se upjala k průmyslu, umění a kulturnímu životu. Japonské 

dřevoryty se staly inspirující pro prvotní náznak vzorů tetování a dnes víme, že nejen pro 

tento fenoménu, nýbrž pro mnoho oborů v umění. 

Tetování začalo být velmi oblíbené u dělníků a mužů z nižších vrstev. Měli při své práci 

odhalená záda, aby se mohli neustále pyšnit svým zdobením. Oblíbenými motivy se stali 

draci, kapři, květy aj.  

Tetování Horimono nabývalo obrovské popularity, 

bylo jedinečné a stalo se uměleckým dílem. Umělečtí 

tateři hledali inspiraci i v historii Japonska a  jeho 

náboženství. Značně oblíben byl motiv draka. Vzory 

se neaplikovaly nahodile, měly svá místa. Pokrývaly 

určitou část těla, jako by plnily funkci oblečení. Byly  

barevné. Nejčastějšími barvami byly: černá, červená, 

modrá, žlutá, zelená, které se získávaly z přírodnin 

(saze, křída, ořechy, indigo, kůra ze stromů….) 

Obličej se netetuje, někdy se nechávají i volné pásy, 

aby vzor kolem vynikl. Tatery zajímá osobnost 

tetovaného, tvrdí, že motiv může úzce souviset i s osobou tetovaného. Což je podle mého 

názoru velmi důležitým krokem. V 19. století se tomuto umění věnovali opravdu odborníci 

za slovo vzatí. V Japonsku se nechávali tetovat i Evropané. Za věhlasného umělce v této 

zemi byl považován mistr Horichijo. Byl to bohatý muž, který tetoval členy evropských 

královských rodin. Později začal pracovat v New Yorku, kde ovlivnil americkou tetovací 

scénu. Skupinou, s níž je tetování také spojováno, je japonská mafie Yakuza. Historie této 

mafie sahá až do středověku. Jednalo se o psance, karetní hráče a organizované gangy. 

Vrátíme se zpět k tradičnímu tetování domorodců, respektive žen z kmene Rjúkú. 

Tetování se provádělo pouze na ženách. „Dávali si většinou tetovat jen hřbety obou rukou. 

Tetování bylo vždy stejné, neuměly však už vysvětlit jeho význam  a pouze oznamovaly, že 

Obrázek 11 Horimono - detail 
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poprvé ho prý zavedl Okinawa“35. Jako barvivo se používala obyčejná tuš. Vzory byly 

jednoduché, většinou křížky a čárky, hvězdičky, nebo šipky. Žena s velkým množstvím 

ornamentů byla okolím klasifikována jako „zadaná“.  

Podobné vpichy si pořizovaly i ženy Ainů. Tetovaly si kníry a „úsměvy“ od ucha k uchu. 

Byla to jakási známka sexuální zralosti ženy.  Tetování mohlo být i vstupenkou do 

posmrtného života.36 

Muži, aby se při lovu ryb chránili před různými nehodami, si nechávali na tělo vytetovat 

mořského draka, který je měl ochraňovat před mořskými příšerami a lidožravými rybami.  

Tetování v Japonsku můžeme nazvat amuletem, který přežívá i dodnes.37 

1.2.3 Sever 

Inuité 

Nedaleko Aljašky, v zálivu Kialegak, bylo 

objeveno mumifikované torzo ženy přibližně 

z let 370-390. Nejslavnějším dokladem o krášlení 

Inuitů, kterým dávní Vikingové říkali Skraelingar 

(Řvouni), je nález ze zaniklé osady Qilakisoq na 

západě největšího ostrova světa. Místo asi 500 

km za polárním kruhem bylo zimním tábořištěm 

a jeho název znamená „nebe je blízko“. „Hlavní odměnou byl pro archeology objev 

tetování na tvářích pěti žen. Tetování bylo provedeno pomocí jehly a nitě namáčené do 

směsi sazí, popela a rostlinných šťáv. Vědci rozpoznali různé umělecké styly, což možná 

naznačovalo, že ženy pocházely z rozdílných komunit.“38 Historici tvrdí, že se jednalo 

o předchůdce dnešních Eskymáků. „Ornamenty na hlavě jsou časté a někdy i krásně 

                                                

 

35 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 158.  

ISBN 80-7106-780-6 

36 Kůže jako amulet. Koktejl, 6/2009, s. 34. 

37
 FIKSA, R.: Tetování. 1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 10. ISBN 80-903618-1-1 

38
 BAHN, P.G.: Hroby hrobky a mumie. Praha: Argo, 1997, s. 174. ISBN 80-903618-1-1 

Obrázek 12 Inuitské tetování 
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vyvedené. Ženy mají ve zvyku zdobit svá líce tetováním. To je konáno, jakmile dosáhnou 

dvanácti let věku, protahováním jehly a nitě pokryté sazemi pod kůží, nebo propichováním 

tetovacími nástroji, zanášené boty užívají v obou případech stejné substance, jež je 

míšeninou šťávy z Fucusi a sazí, nebo se střelným prachem, který tak dodává modrou 

barvu. Obličej, paže, ruce, stehna a prsy jsou tělesnými částmi obecně tetovanými.“39 

Setkáváme se zde s neobvyklou metodou, tétování se provádělo prošíváním kůže 

nabarvenou nití. Prý proto, aby při nočních přepadech nešťastníci nebyli zabiti, ale jen 

odvlečeni jako cenná kořist. Tetovaly se dívky i ženy, a to hlavně na bradě kvůli zalíbení 

a odlišení vdaných a svobodných žen. Důvodem byla i první menstruace. Tetování mělo 

také význam ochranného amuletu. „Domorodé taterky při prošívání vzorů dokonce lízaly 

krev z ranek, neboť prý měla léčivý účinek.“40 

Tetování se zde netýkalo pouze žen, ale i jejich mužů - lovců. Ti si na svá těla značili 

úspěchy z lovů. Tetování však mohlo sloužit i k léčbě nebo jako prevence proti bolesti. 

Inuité si nechávali tetovat například oční víčka pro zlepšení zraku.  

 

Chantové a Mansové   

Sibiřští indiáni zdaleka tolik nepoužívali šití, ale jako nástroj jim stačila ostrá čelist zubů ze 

štiky. Více se tetovaly ženy různými piktogramy. Bylo to jakési jejich tajemství, protože 

nebyla ani potřeba, aby muži věděli, proč si tetování nechávají dělat. To ale neznamená, 

že by muži byli o tetování ochuzeni. Tetovali se ale menšími značkami. 

 

Čukčové  

Obyvatelé ostrova Čukotka se tetovali ve velmi brzkém věku, a to kvůli odolnosti. Tetování 

mělo léčivé i magické účinky, například proti neplodnosti. Zdobily se brady a těm, co 

neměli děti, také tváře. Muži se tetovali v koutcích úst kroužky, tečkami a půlměsíčky. 

 

                                                

 

39 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 162-163. 

ISBN 80-7106-780-6 

40
 Kůže jako amulet. Koktejl, 6/2009, s. 34 
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1.2.4 Amerika 

Je obecně známo hojného používání barevného malování indiánů při válečných účelech. 

Už ale méně známe to, že již indiáni používali barevného tetování. Údajně užívali 

rostlinných barev a ty prý byly pro lidské tělo velmi dobře snesitelné. Časté jsou 

jednoduché geometrické a zvířecí motivy. U žen se tetovala brada a používalo se 

dikobrazího trnu a rozdrcených uhlíků. Jizvení se dělo pomocí nožů. 

 

Severní Amerika 

První písemné nálezy o tetování pocházely ze 17. století. 

Významy zdobení byly válečné kořisti, kmenová příslušnost, 

léčení, ale taky erotická funkce. Snaha zalíbit se nedocílila 

pouze tetováním, ale i malováním a piercingem (úpravy 

nosních přepážek).  

Tetování je zde velmi silně spojeno s magií. „Šestatřicet let 

bylo tetování v USA zakázáno z obav před hepatitidou. 

V roce 1997 bylo legálně povoleno a v New Yorku vyrostlo v zápětí 1400 nových tetovacích 

salonů.“41 

 

Aljaška 

U obyvatel Aljašky se vyskytoval rozmanitý piercing. Propichovali se na nejrůznějších 

místech (rty, brada, nos, uši…) a z různých druhů materiálů (jantar, zubovina, kosti, 

mušle). Vše souviselo s důležitými oblastmi života, jako byl lov, víra, společenské 

postavení, nebo pouze jako krášlení pro druhé pohlaví. Nejčastější byl piercing uší. Věřili, 

že duchové a démoni vcházejí do těla uchem a že jsou odpuzováni kovem, tedy kov měl 

bránit jejich vstupu. Piercing z různých materiálů v nose nosili jak muži, tak i ženy. Zdobili 

si je barevnými pery, zvířecími chlupy a kousky dřeva. Pro zdobení uší se více méně 

používaly mušle, nebo perly z kostí a jantaru.42 

                                                

 

41
 Opět v módě. 100+1, 14/2008, s. 12-14. 

42
 FIKSA, R.: Piercing.1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005., s. 12. ISBN 80-903618-0-3 

Obrázek 13 Slavná fotografie kaďuvejské dívky 



32 

 

 

Severozápadní Amerika 

Zdobení nalezneme hlavně kolem ostrova Vencouver u kmene Haidů. Ti byli zruční 

řezbáři, mimo jiné vyráběli i totemové masky. Propojením umění dřeva a tetování vznikly 

tzv. totemy na tělo. „Tetování Haidů tvoří heraldické vzory, nebo rodinné totemy, či znaky 

nositelů a jsou podobné řezbám zdobícím sloupy nebo památníky v okolí náčelnických 

domů. Tyto obrazce jsou pravidelně umístěny na mužských zádech mezi rameny přímo pod 

krkem, na prsou, na čelních stranách obou stehen a na nohách rovnou pod koleny. Ženy 

mají tetovaná prsa, obě ramena a předloktí, zadní ruce od lokte dolů k zápěstí i obě nohy 

od kolene ke kotníkům…U Haidů má každý symbol svůj smysl; ty na rukou a pažích žen 

říkají jméno rodu, jestli náleží ke klanu medvěda, bobra, vlka, orla nebo některé ryby…43 

Tetování prováděli muži, dokonce si vedli skicáře oblíbených motivů nebo ustálených pro 

jednotlivé kmeny. Tetovalo se svázanými kostěnými nebo kovovými jehlami. Vyskytla se 

zde i lokální amnestie při použití léčivých bylin. Proces byl veřejný a obvykle vzbuzoval 

velký zájem diváků. Používalo se červené barvivo. 

 

Jižní 

Území Peru a Východního Ekvádoru  

Na těchto územích budeme sledovat zejména kmen Chívarů. Tento kmen je proslaven 

svými trofejemi z lidských lebek stáhnutých z kůže s původními vlasy a výrazem ve tváři. 

Dnes je můžeme vidět jako exponáty v Náprstkově muzeu v Praze. 

„Když se Chívarové vydávali do boje, pečlivě se „vyparádili“, aby své soky ochromili svým 

divokým zjevem. Na hlavu si nasadili čapku z opičí kůže, vlasy dozdobili papouščími 

a tukaními pírky, do ušních dírek vstrčili co možná největší trubičky. Kolem krku měli 

                                                

 

43
 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 177. ISBN 

80-7106-780-6 dle SWAN, J.: Tattoo Marks of the Haida. Washington, 1878 
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náhrdelník ze zubů jaguára a na zápěstích stočené lidské vlasy.“44 Tyto „ozdoby“ měly 

vzbudit v protivníkovi strach a zároveň dodat bojovníkovi odvahu. Zdobení mělo také 

praktický důvod, a to při válčení. V noci ozdoby (dokonce i tetování) sloužily jako vodítko 

k rozpoznání přítele od nepřítele. Hustá šťáva z genipa měla být ochranou před 

slunečními paprsky. 

 

 

Gran Chaso  

Zasahuje severní Argentinu, Paraguay a část Bolívie. Výrazné tetování v obličeji. Děti se 

tetují v poměrně brzkém věku 5-7 let. Jako nástroj se používaly kaktusové trny. Tetování 

se doplňovalo malbou. 

„Stále oblíbený piercing bradavek pochází z dalekého Texasu, kde jej praktikovali indiáni 

kmene Karankawa.“45 

 

Jihovýchodní Amerika 

Hlavní funkce je zdobící. Zdobí se peřím, korálky, čelenkami, holením hlavy (Kríkové) na 

základě společenského postavení. V místě Mexického zálivu (Nářezové, Čoktové, 

Kapóové, Kríkové). 

Tetování byla hlavně mužská záležitost ve výběru speciálního motivu za zabití protivníka 

nebo jiných hrdinských činů. Tetovalo se černě, modře a také červeně. Ženy si nechávaly 

tetovat čáry pod vrcholkem nosu a na částech prsou. Nejčastějším motivem bylo slunce 

a had.  

 

 

                                                

 

44 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 189. ISBN 

80-7106-780-6 

45
 FIKSA, R.: Piercing.1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 11. ISBN 80-903618-0-3 
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Jean Bernard Bossu byl francouzský námořní důstojník, který se pohyboval po řece 

Mississippi a několik měsíců žil s domorodými kmeny. Stal se jejich přítelem a nechal si na 

stehno vytetovat jelena. „Nemohu vám ani vypovědět, jak moc jsem trpěl a jaké to stálo 

úsilí, zůstat netečný. Dokonce jsem s přítomnými ženami žertoval. Přihlížející, překvapeni 

mým stoicismem, hlučeli, tančili a ujišťovali mne, že jsem skutečný muž. Opravdu to velmi 

bolelo a týden mne spalovala horečka. Nikdy byste neuvěřili, jak blízcí mi poté tito lidé 

byli…Je to druh rytířství, k němuž jsou vyvoleni jen ti s velkými zásluhami. Takové značky 

znásobují jejich válečné činy. Ten kdo, kdo se tetuje bez důvodu, bude degradován.“46 

 

 

Amazonie a Brazílie 

V těchto oblastech je tetování obzvláště rozšířeno. Na území se nachází mnoho etnik, 

motivy tetování jsou různorodé. Tetování se používá jako poznávací znamení, každý kmen 

má své vlastní. Tento jev můžeme přirovnat k rodnému erbu. Hojně se používalo také 

malování.  

 

Piercing brazilských indiánů byl z pravidla spojen 

s náboženskými obřady. Jeho vlastnictví určovalo společenské 

postavení v kmeni a k prohlubování vztahů, 

k dovršení dospělosti nebo jen tak ke zkrášlení. 

Nejrozšířenější a nejznámější piercing, Témbeta, čili piercing 

dolního rtu, do něhož se vsune šperk nejčastěji z pryskyřice 

stromu Témbeta – U.47 

 

 

                                                

 

46 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 175. ISBN 

80-7106-780-6, cit. dle BOSSU, J., B.: Travers in the Interiér of North America. Oklahoma, 1962 

47 FIKSA, R.: Piercing.1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 14. ISBN 80-903618-0-3 
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Střední Amerika 

Aztékové 

Ti si pro svá tetování vybírali motivy jako stylizované krokodýly, hady a žáby a i drsnější 

jako např. obrazy různých démonů v drastických zobrazeních, které se jevily křesťanům 

jako pohanské a barbarské. Proto podnikali pálení písemných důkazů o jejich tetování, 

dokonce museli podstupovat i mučení jako vymítání ďábla z jejich těl. Tetovali se po 

celém těle. 

 

 

Mayové 

Ženská tetování bývala jemnější než ornamenty mužů. Ženy se tetovaly od pasu dolů 

vyjma prsou kvůli kojení. Muži dle jejich statečnosti. Tetování se zde užívalo také jako 

trest. Provinilému se potetoval obličej, což ve společnosti kmene bylo velmi ponižující. 

Tetování zde bylo spjato s rituály dospívání, s medicínskou praxí, hrdinskými činy, 

kmenovým značením a nadpřirozenem.  

Aztékové a Mayové už znali i piercing jazyka. „Jazyk byl piercingován jak z důvodů 

odebíraní krve a vyvolávání bohů, tak k vytvoření stavu nevědomí, aby mohl kmenový 

šaman komunikovat s bohy.“48 

 

 

Inkové  

U Inků bohužel nemáme přímé důkazy o tetování, ale i tak není zcela vyloučeno (důkazem 

mohou být peruánské mumie). Zde se nejspíš tetovala pouze vyšší společnost. 

 

 

 

                                                

 

48
 FIKSA, R.: Piercing.1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005., s. 11. ISBN 80-903618-0-3 
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1.2.5 Afrika 

V Africe se setkáme více se skarifikací, a to kvůli tmavé pleti domorodců. To však 

neznamená, že se zde tetování vůbec nevyskytovalo. Tetovali se muži, ženy i děti. 

U zajizvování se do ran, které jsou způsobeny nožem, vkládaly různé barevné materiály 

a prach smíchaný se slinami a močí. Obecně v Africe nejsou příliš velké odlišnosti mezi 

tetováním prováděným v jednotlivých oblastech. Větší rozdíly nalézáme mezi generacemi, 

jelikož tato úprava podléhá vlivům módy. 

Zdobení má prokázat odvahu a odolnost jedince a je také součástí rituálního vstupu do 

světa dospělosti, tzv. iniciační slavnosti. Tetování a zjizvování bývá znakem příslušnosti 

k určité sociální skupině, má estetickou funkci a i erotický podtext. U mužů dokazuje 

hlavně jejich odvahu a sílu, že dokázali snést bolest. U žen je jizvení poněkud jiné, není 

u nich vyžadována fyzická práce. Ženy se soustředí pouze na to, jak být krásné a přitažlivé.  

„Tetování je považováno za opravdovou krásu i v jazyce konžského etnika Babwa, kde 

výraz lipino limbesu znamená jak krásu, tak tetování.“ Umístění tetování se vybírá podle 

oděvu. Tetování se zpravidla nikdy netetuje tak, aby nemohlo být okolím 

obdivováno.  U žen má mnohem jemnější charakter. Soustřeďuje se zejména na oblast 

podbřišku a očí. U mužů je nutností tetovat si tváře, ruce, hrudník, stehna, hýždě a záda. 

Každý vzor má svůj název. Jako předloha se využívají velmi stylizované zvířecí a rostlinné 

motivy. Nejčastější je ještěrka, která je symbolem plodnosti.49  

Místo, kde se nejvíce tetování objevuje, je asi rovníková oblast Afriky, Nigerie, Konga 

a Zairu. „Každá z uvedených národností má své styly – od čela hustě zdobeného tečkami až 

po jedinou dlouhou jizvu na středu hlavy.“50 

Praktickým důvodem pro tetování v nemilé době otrokářství bylo značení členů rodiny. 

Ztracené dítě pak bylo snadnější najít a rozpoznat. Tetování bylo něco jako kmenové 

poznávací znamení. U Jarobů se poprvé setkáváme s tetováním malých novorozenců, 

                                                

 

49 JIROUŠKOVÁ, J.: Dějiny odívání: Černá Afrika. Praha: NLN, 2003, s. 130-133. ISBN 80-7106-367-3 

50RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 192. ISBN 

80-7106-780-6 

 



37 

 

kteří krátce po zákroku zemřeli. Další kmen, Porobové, svým ozdobám přikládali obzvláště 

léčivé a terapeutické účinky. 

Malba většinou nahrazuje kostým a je spojována s rituály. Nejnápadnější malba na tělo se 

specifickým obřadem je určitě u kmene Bororo. 

 

Bororo aneb nejkrásnější muži světa 

Jedná se o Nomády žijící v Nigeru, Mali a Čadu, putovní obyvatelé, kteří jsou závislí na 

skotu a neustále putují za svou potravou. Kmen, kterému se také říká Wodaabe, kult 

krásy přímo pěstuje. Traduje se zde, že pokud není muž dostatečně krásný, může se 

o svou ženu podělit s jiným, pohlednějším mužem, kvůli narození co nejhezčího potomka. 

Také ženy se popisují jako krásné, 

ale nepředvádí svou krásu tolik 

jako muži.  

Svátek Gerewoll se dá považovat 

za jakousi přehlídku krásy, která 

souvisí s pastvou dobytka. Tento 

svátek nemá přesně dané datum 

konání, je závislí na období dešťů 

a přesnou dobu konání určují 

náčelníci. Zhruba vychází na září, 

říjen.51 Je to příležitost pro setkání, 

výměnu novinek, uspořádání závodů s velbloudy a hlavně samotný rituální tanec je spojen 

se soutěží krásy.  Svátek doprovází i nutná příprava zevnějšku. Malují si tváře žlutou 

barvou, linkami a kolečky podtrhují své rysy. Stejně pečlivě vybírají různé náhrdelníky, 

korálky, čelenky a samozřejmě i oděv. Jsou velmi štíhlí, chodí se vztyčenými hlavami. Při 

tanci se lehce pohupují v bocích a různě nakrucují. Před zahájením celého ceremoniálu pijí 

                                                

 

51 Nejkrásnější muži světa. Koktejl, roč. 17, č. 7-8, s. 19-21. 
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nápoj z kravské moči, krve a výtažku jakéhosi keře. Složení nápoje je mezi obyvateli 

Bororo přísně tajné, jediné co se ví, je to, že se jedná o vysoce halucinogenní koktejl, díky 

němuž se při tanci dostanou do hlubokého transu. Kroutí očima, cení zuby a vydávají 

různé zvuky. Po celou slavnost na mladíky dohlíží starší členové a náčelníci kmene. Celé 

toto divadlo si pokládá za jediný cíl zaujmout partnerku. Mezi tančící muže vstupují dívky 

a vybírají si ty, kteří jim připadají nejhezčí a odvádějí si je do nedalekých keřů, kde se 

oddávají sexuálním hrátkám. Dívky tak mohou vystřídat několik mužů za večer a ten, který 

je nejlepší, má právo stát se jejím manželem. Za svou ženu zaplatí muž několika kusy 

dobytka. Bohatší muži si mohou dovolit i více jak jednu ženu, jako to je zvykem hlavně u 

kmene Waabé, kdy mu první ženu vybírají rodiče a následný výběr závisí čistě na jeho 

rozhodnutí. Může si tak vybrat až čtyři manželky.  Muži z kmene Bororo pečují o svůj 

zevnějšek během celého roku, je to jejich hrdost a svým způsobem i bohatství. „Ani ženy 

nezůstávají v péči o svůj vzhled pozadu. Tetují si tváře a decentně pomalovávají svůj 

obličej. Sňatkem však starost o vlastní zevnějšek nekončí. I nadále věnují woodaabští muži 

a ženy mnoho času svému krásnému tělo a tváři,“52 

 

Šperky 

 „ Cestovatelé ujišťují, že ony monstruosity, jaké 

se ženy v Africe způsobují, roztahujíce svoje rty 

a ušní lalůčky dřevěnými špalíky a kolečky do 

neobyčejných rozměrů, působí divným kouzlem, 

zvláštní koketností a dandyovskou vypjatostí, 

kterou lze dobře tušiti, ale která je těžko 

vyslovitelná.“53 

Při výběru šperku se upíná pozornost na místo 

aplikace a také společenské postavení. Zdobení 

nemá jen estetickou funkci, nýbrž i ochranou 

                                                

 

52
 JIROUŠKOVÁ, J.: Dějiny odívání: Černá Afrika. Praha: NLN, 2003, s. 136. ISBN 80-7106-367-3 

53
 ČAPEK, J.: Umění přírodních národů. Praha: Dauphin, 1996, s. 133. ISBN 80-86019-19-5 

Obrázek 16 Africký šperk 
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a léčebnou v podobě amuletu apod. Krásno je zaměřeno na zvětšování některých částí 

těla, např. ušních lalůčku, rtů, krku atd. Dekor je abstraktní a stylizován, zdobí se lidské 

obličeje i celé figury. Zlaté šperky se nosí pouze ojediněle. Dávají přednost různým 

druhům korálků a skleněných či kovových perel. Mnohdy byly časté korálkové pásy 

s geometrickými obrazci jako u kmene Zulu. Také hlavně ženy si oblíbily čelenky z ptačích 

per a kovové náramky kolem nohou.54 „Ty černošské představy šviháctví jsou nejživotnější 

tam doma, nejzřetelnější ve způsobu, jakým se africký domorodec, ještě příliš nezasažen 

civilizací, tetuje, pomalovává, staví a vystrojuje.“55 

1.2.6 Evropa 

S tetováním se rozhodně setkáváme i v Evropě, konkrétně třeba u Thráků (obyvatelé 

Bulharska a Makedonie), Dáků, Britů a Skythů. Thrákové používali tetování jako vizitku 

svého vysokého postavení. Ten kdo nebyl tetování, byl nízkého původu.56 

 

Řecko 

Na počátku bylo tetování v antickém Řecku považováno za něco mocného.  Pokládalo se 

za znak urozenosti, což se týkalo jen mužů a později známkou otroctví, barbarství 

a zločinců. Značkování otroků, např. vypalováním do kůže, bylo bráno jako tzv. stigma 

a vnímané jako něco neodstranitelného. Řekové přejali tuto praktiku od Peršanů, kteří jím 

značili otroky a válečné zajatce. 

 

Řím 

Také ve starém Římě se můžeme setkat s dostatkem záznamů. Lékař Aetius popisuje 

způsob tetování i jeho odstraňování a uvádí recept na tetovací inkoust. Císař Kaligula 

nechal pro zábavu tetovat členy svého dvora. 

                                                

 

54 JIROUŠKOVÁ, J.: Dějiny odívání: Černá Afrika. Praha: NLN, 2003, s. 120-122. ISBN 80-7106-367-3 

55 ČAPEK, J.: Umění přírodních národů. Praha: Dauphin, 1996, s. ? ISBN 80-86019-19-5 

56
 FERGUSON, H.: PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Production, 1998, s. 16. ISBN 80-7234-028-

X 
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Také exportovaní římští otroci měli na čele nápis „daň zaplacena“ a na tvář zločinců se 

někdy tetovala přímo jejich provinění. Tyto věčné nápisy provinění zakázal až křesťanský 

římský císař Konstantin, který vládnul ve 4. století př. n. l. Stejně to mu tak bylo 

u piercingu, který byl pokládán za znak barbarství. 57 

 

Křesťané 

„Když Kain ze žárlivosti zbil svého bratra Ábela, označil jej Bůh znamením, které hlásalo. 

„Já jsem ten, kdo spáchal neodčinitelný skutek, psanec a štvanec této země. Smrt by pro 

mě byla vysvobozením, ale nikdo na mě nesmí vztáhnout ruku, jinak jej čeká 

sedmeronásobný trest.“58 Jeho znamení je vlastně doživotní prokletí. Dává mu status 

zločince a štvance. Je to podobná situace s jakou jsme se setkali v Řecku a v Římě a možná 

ještě setkáme v době „undergrandové“, i když v trochu slabší podobě. 

Tetování se tedy objevovalo i na tělech prvních křesťanů. Tetovali se zcela dobrovolně na 

důkaz oddanosti a věrnosti Bohu a vpichovali si na kůži křížky, nápisy INRI, X, JN, alfu 

a omegu, Ježíšův akronym IXΘYƩ či jehňata. 

Následně bylo církví z biblických důvodů, coby rytus paganorum, zakazováno. A to přímo 

v roce 787 na koncilu v Celchyth papežem Hadriánem I., který tetování u té příležitosti 

označil jako dílo ďáblovo, jenž przní božské dílo. Proč přetrvávaly předsudky a oficiální 

zákazy? Proti tetování byly použity dva hlavní argumenty. Za prvé Starý zákon tetování 

zakazuje – Mojžíš kapitola 19, verš 28: „Nebudete svá těla zdobit pro mrtvé, ani si dělat 

jiná tetování.“ Za druhé je tady víra – „Bůh stvořil člověka k obrazu svému.“ 59Obecně 

můžeme říci, že se zesilujícím vlivem křesťanství tradice tetování upadala. 

 

 

 

                                                

 

57 Kůže jako amulet. Koktejl, 6/2009, s. 36. 

58 Kůže která mluví. Svět 2009, 4/2009, s. 80-81 

59
 FERGUSON, H.: PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Production, 1998, s. 20. ISBN 80-7234-028-
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Křížové výpravy 

Znovuoživení tetování přinesly křížové výpravy v 11. -12. století. Tetované symboly byly 

především kříže, které měly válečníkům dodat odvahu a sílu. „Za dob vlády královny 

Isabely Bavorské, francouzské královny (1371-1435), byly oblíbené šaty s výstřihem 

otevřeným k pupíku, přičemž se u takových šatů používali jako ozdoby růže obepínající 

bradavky, na něž se uchycovali různé ozdoby (řetízky apod.) a později docházelo přímo 

k propichování bradavek, mezi kterými se provlékali zdobené řetízky.“60 

 

1.3 Novodobá historie 

1.3.1 Renesance  

Koncem 18. století se do Evropy opět vrátilo tetování. Zasloužili se o to dobrodruzi 

a námořníci, kteří si tetování přivezli z dalekých krajin a také domorodci, kteří vystupovali 

v cirkusech, poutích a jiných zábavách. Díky námořníkům se móda rozšířila i do Severní 

Ameriky, kde jí podlehla zvláště pracující třída, která viděla v tetování symbol svobodného 

ducha, dobrodružství a dalekých cest do exotických zemí. Námořníci se ale brzy tomuto 

umění přiučili, tak místo originálních motivů samotných domorodců vznikaly kopie. Jako 

nové jsou známé motivy typické pro toto období, a to srdce, šípy, dívky, palmy, kotvy 

a jiné. Tyto motivy měly pro námořníky společný význam. Například palma symbolizovala 

jižní moře a bezstarostný život, srdce, kříž a kotva pak naději, lásku a víru.  Jeden 

z důvodů, proč se nechávali námořníci tetovat, byl velmi praktický: zvýšila se šance být 

identifikován při pádu přes palubu. „Zobrazování kříže nebo podobných náboženských 

motivů mělo námořníkům zabezpečit, že když se v moři ztratí, alespoň jejich tělo bude mít 

zajištěno křesťanský pohřební rituál.“61 Další motivy si námořníci nechávali tetovat jako 

zásluhy za daleké plavby nebo proti různým pověrám.  

                                                

 

60 FIKSA, R.: Piercing.1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 11. ISBN 80-903618-0-3 

61
FERGUSON, H.: PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Production, 1998, s. 21. ISBN 80-7234-028-

X 



42 

 

 Anglický mořeplavec James Cook přivezl ze svých cest tahitského domorodce jménem 

Omai, kterého si přišli prohlédnout tisíce lidí. Ačkoliv Angličané považovali domorodé 

obyvatelstvo z kolonií za barbarské a primitivní, nechali si mnozí z nich brzy po veřejném 

předvedení Omaie udělat drobné tetování. Vytavování domorodců se stalo velkou atrakcí.  

Na konci devatenáctého století se na poutích začali předvádět i běloši. „Vznikly cirkusy, 

v nichž vystupovaly potetovaní varietní umělci, jako byl Jean batiste Cabri, John 

Rutherfold, James F.O. O´ Connell, Irene La Bell či Betty Brodbent.“62 

1.3.2 19. století  

Aneb v tzv. éře nedávné vzniklo mnoho salonů v přístavech. Rostla poptávka a vznikala 

nová profese specializovaná na zdobení těla tetováním. Kromě námořníků se začali 

tetovat také prostitutky, vojáci, barový povaleči, bohémové a jiná podivná stvoření. 

Nechyběli ani podivíni z vyšší společnosti. Britský admirál lord Charles Beresford je jedním 

z důkazu, že se tetování mezi námořníky nebylo určeno pouze nižším vrstvám. Jeho 

rozsáhlé tetování „Hon“ zdobilo záda od ramen až k hýždím.63 Cirkusové kérky se mění 

v cenné šperky a postupně se dostává do všech pater společnosti. 

Nakonec nové umění zasáhlo i britskou královskou rodinu: „Vlna nové módy vypukla 

poté, co waleský princ na veřejnosti odhalil svůj vytetovaný jeruzalémský kříž.“ „Vévoda 

z Yorku, pozdější král Jiří V., si dal v roce 1882 vytetovat draka.“ „Matka britského 

ministerského předsedy Winstona Churchilla Jennie Churchillová měl.“ 64 

1.3.3 Na přelomu století 

I přes pokles zájmu vynalezl roku 1891 Samuel O´ Riley elektrický tetovací přístroj 

a otevřel si v New Yorku malý podnik. Inspiroval ho Thomas Alva Edison, který v roce 

1875/76 patentoval elektrické pero, které vyšívalo vzorek nebo podpis do kartonu či na 

plátno. V roce 1904 si slavný tater Charlie Wagner nechal registrovat vylepšenou verzi 
                                                

 

62 Kůže která mluví. Svět 2009, 4/2009, s. 81. 

63 FERGUSON, H.: PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Production, 1998, s. 22. ISBN 80-7234-028-
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injekčního strojku. Ten se během let už měnil jen málo, princip zůstává stejný. Díky vzniku 

této tetovací mašinky začala nová etapa tetování. Tetování se díky tomuto zázraku 

moderní doby stalo méně bolestivé a riskantní, navíc i snazší. Zatím, co dříve tetování 

malého obrázku byla otázka i několika hodin, díky strojku se tato doba zkrátila na minuty. 

Bylo možné tetovat daleko větší plochy. I počet zájemců velmi vzrostl. Poptávka po 

tetování se šířila velmi rychle, ovšem ne na úkor kvality. Bohužel většinou vznikaly pouze 

kopie a obrázky bez fantazie. Tetování bylo v této době poměrně levnější, a proto se 

rozšířilo hlavně v nižších vrstvách, zatímco vyšší ho opouštěla65 

1.3.4 20. století 

Hlavní střediska tetování se nacházela v  USA. Díky tetovacímu strojku vznikly tzv. 

předkreslené vzory, které mnohdy inspirovaly celý svět, a tak se projevila určitá 

podobnost. K častým námětům patřili mnohdy svlečené dívky, vtipy, různé nápisy, nože 

lebky, divoká zvířata aj. Autorem takovýchto „šablon“ byl tater a kreslič Lew „The Jew“ 

Alberts. „Populární obrázky překresloval tučnými a vznosnými linkami, aby tetování dodal 

sílu a jednoduchost. Tateři si jeho motivy kupovali jednak proto, že měli jistou uměleckost 

a byly lehce kopírovatelné. Mnoho srdcí, růží, hadů, draků, orlů, plachetnic a dalších 

tradičních typů amerického tetování pocházející od Lew Albertse….66  

Nejaktuálnější motiv té doby byl proslulý orel a národní slogany, které souvisely s únosy 

malých dětí. „Unesení syna amerického národního hrdiny Charlese Lindbergha v roce 1932 

nechalo mnoho rodičů tetovat své děti jako poznávací znamení v obavě před dalšími 

únosy.“67 Změnil se také přístup žen k tetování. Dříve se nechávaly tetovat pouze 

prostitutky. Pokud se některá z dam chtěla nechat tetovat, musela pouze s doprovodem 

svého muže a s oddacím listem. Teď už to nebylo nutné.  

                                                

 

65 Opět v módě. 100+1, 14/2008, s. 13. 

66 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 219. ISBN 

80-7106-780-6, cit. dle GILBERT, S.: Tattoo History. A source Book. New York, 2001, kap. XIV. 

67
 Kůže která mluví. Svět 2009, 4/2009, s. 80. 
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V osmdesátých letech vypukla tetovací bomba. Začaly vycházek specializované časopisy 

a začalo se mnohem více dbát na zdravotní hygienu. Zajímavostí je objev první samolepky 

s tetováním, které jsou dnes běžné u dětských žvýkaček.  

 

Objev umělců mezi tatery 

I když se tetování stalo pouze módní vlnou, našli se i tací, kteří si raději připlatili za 

opravdové originální umělecké dílo. Začali se objevovat skuteční mistři, kteří byli ovlivněni 

japonskou kulturou, ale také samotní Japonci jako např. mistři Horichijo a Horitojo. 

„Uměleckou formu tetování, pocházející z Japonska, přinesl na Západ až v sedmdesátých 

letech minulého století americký námořník Jerry Collins, jemuž „západní“ způsob připadal 

primitivní a hrubý. Podle Collinse mělo tělo sloužit jako plátno, na kterém se vytváří 

skutečné umění“68  

 

1.3.5 1. světová válka 

Po první světové válce bylo tetování v Evropě běžné, ale stále se více udržovalo u níže 

postavených sociálních skupin. 

1.3.6 2. světová válka 

Nacistům sloužili tetování k značení Romů a Židů v koncentračních táborech. Adolf Hitler 

(1889-1945) nechal zlikvidovat všechny tehdejší salóny. I přesto se nechávali tetovat 

příslušníci jednotek SS, na rameno příslušný znak, dále pak jejich dva blesky a krevní 

skupinu.  

Dokonce se v této době můžeme setkat s nevídanou zrůdností Ilsi Kochové (1906-1967), 

manželkou velitele tábora Buchenwald. „S oblibou vyhledávala mezi mrtvolami vězňů ty, 

které byly tetované. Časem jí to nestačilo, a tak se dívala do umývárny v době, kdy se tam 

vězni koupali, a vyhlížela si příští oběti s nejpěknějším tetováním. Přednost prý dávala tak 
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zvanému marockému, nebo čínskému tetování. Tito nešťastníci pak pod falešnou 

záminkou končili v bunkru nebo umírali násilnou smrtí v kamenolomu. Z jejich kůže si 

nechávala dělat různé předměty. Šlo o stínítka na lampy, peněženky, dámské kabelky, 

obaly na knihy a podobně“.69 

Těsně po válce prožívalo tetování obrovský úpadek.  Zlatý věk tetování, který nastal mezi 

světovými válkami, byl tu tam. Neexistovaly žádné salony. Tetování a piercing zdobily kůži 

jen členům různých spolků, například Hippie, pacifických spolků a vojáků z korejské 

a vietnamské války nebo vězeňských komunit. 

1.3.7 Poválečné období 

Rozpad sovětského bloku v průběhu šedesátých let přispělo ke znovuobjevení tetování. 

Věnují se mu mladí lidé většinou s vyšším vzděláním. Ti začali hledat nové kvality, které 

nenacházeli v respektovaném umění. Špičkoví tateři té doby: Paul Booth, Tom Renshaw, 

Dan Higgs, Zeke Owens, Tintin, nebo Kuronuma alias Horijoshi II. 

Dává se přednost kvalitě před penězi. Ve hře je více barev, zlepšení kvality a postupu 

práce. Klade se větší důraz na komunikaci se zákazníkem o výběru motivu, které mohou 

být i na přání. Chápou motiv jako výraz individuality a své dílo jako umělecké 

sebevyjádření. V 90. letech zaznamenala obrovský úspěch výstava v newyorském Soho. 

Tetování si získala zhruba stejnou pozici jako dnes. Bylo vnímáno jako hranice mezi 

uměním a řemeslem. Většina příznivců toužila po tetování od velkých mistrů, kteří se cítili 

jako umělci. I přesto se našlo i mnoho odpůrců tohoto zdobení, konec konců tak je to 

i dnes. Existuje i nejeden názor kritiků, kteří tetování považují za vyšlechtěný kýč. 

 

 

 

 

                                                

 

69 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 224. ISBN 

80-7106-780-6, cit. dle SROKOSZ, V.: „Zpívající koně“, in Cesty a osudy Bohumínských odbojářů. Bohumín, 

1995, s. 101. 
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1.3.8 Hnutí punk 

70. léta dvacátého století můžeme považovat za 

boom piercingu a dobu „sicherhajsek“. 

Dominance alternativního stylu mládeže, 

znuděné všední konzervativní společnosti a nové 

šokující styly hudby. První profesionální studio 

The Gauntlet vzniklo v Los Angeles, kde bylo 

založeno tzv. „otcem“ moderního piercingu, 

boháčem Doughem Malloy. Roku 1989 vyšla 

zlomová kniha Modern Primitives. 

Mezi Amerikou a Evropou byly patrné rozdíly. U nás byla společnost více konzervativní.70 

Naopak tomu bylo v Americe. Nový hudební program MTV, který nabízel ukázky klipů 

kapel jako Fate No More, Prodigy aj., kde každý člen kapely měl nějakou náušnici. Později 

byl program dokonce doprovázen diskuzemi na téma piercing. Hromadná hysterie nastala 

díky dívčí kapele Spice Girls. „Najednou se objevil fakt, že ten kdo má piercing, se nijak 

neliší, nemusí nutně patřit mezi spodinu společnosti, a tím se piercing stal běžnou 

a tolerovanou součástí mladé módy.“71 
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 FIKSA, R.: Piercing.1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 17-18. ISBN 80-903618-0-3 

71
 FIKSA, R.: Piercing.1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 18-22. ISBN 80-903618-0-3 

Obrázek 17 Malý punker 
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1.3.9 Tetování dnes 

Dnes je tetování běžnou záležitostí lidí a moderního stylu. Můžeme mluvit i o druhu 

umění s hlavním účelem zdobení. Je na výběr mnoho symbolů a existuje také mnoho 

důvodů proč si ozdobit své tělo. Tím nejprvotnější si troufám tvrdit je a vždy bude určující 

móda. „Tetování vlastně nikdy z módy nevyšlo. Jen lidé, kteří se dávají tetovat, se mění.“72 

Dnes si lidé nechávají tetovat daleko složitější motivy. Můžeme být zcela svobodně členy 

internetových klubů a komunit, kteří se tímto způsobem mohou značit. Tetování ale může 

stále hlásat protest. Zasahuje všechny vrstvy obyvatelstva. Mají ho studenti, dělníci, 

lékaři, podnikatelé, celebrity, sportovci aj. a nijak ho neskrývají. Negativní stranu tohoto 

fenoménu se nám ještě nepodařilo zcela odstranit. I v této době existují lidé, kteří na 

tetování pohlíží jako na něco, co je nepatřičné, hrubé a společensky nepřípustné. 

U někoho z nás může být nadále spojeno s undergroundem. Co se týče piercingu, hlavními 

faktory, které v nás pobuzují  kreativitu je móda, hudba, inklinace k různým skupinám, 

idolům. Důvody jsou různé a je jich mnoho. S obojím se setkáváme a obojí spolu souvisí. 

Dříve, jak je výše uvedeno, se piercing spojoval s okrajovou společností, se skupinami 

hnutí punk, nebo šokoval prostřednictvím příznivců SM scény. Byl objevován umělci jako 

např. John Paul Gaultiér, který dokonce do své módní přehlídky vsazoval prvky tetovacích 

motivů. Stále větší popularitu získávaly kapely, které se odlišovaly nejen hudbou, ale 

i svým vzhledem, a to právě díky kovovému zdobení. 

Dnes piercing nevidíme pouze na mladých lidech, ale můžeme ho spatřit téměř na 

komkoliv. Zdobení těla nás ve společensky snesitelné míře dnes ani příliš nepřekvapí, a to 

ani v případě starších lidí nebo lidí z vyšších vrstev.73 

 

                                                

 

72 Opět v módě. 100+1, 14/2008, s. 12-14. 
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1.4 Pohledy nové doby 

Že tetování ani piercing nejsou výdobytkem nové doby, ale jsou mezi námi již od 

pradávna, dokazuje předchozí část věnovaná historii.  

I při dnešním zájmu o tento fenomén se nedá rozhodně mluvit o novince, kterou přinesla 

móda, ale pouze o její renesanci. To co bylo v minulosti módním, nebo naopak 

odsuzovaným se dnes dotýká různých společenských vrstev jako oblíbená zdobící 

technika. 

1.4.1 Můžeme bodyart považovat za umění? 

Karel Čapek ve své knize Umění přírodních národů nabízí několik možností, jak vzniká 

umění: 

 potřebou sociální a biologickou 

 nápodobou 

 z pudu zdobivého (smysl pro krásu a libé vzrušení z barev) 

 puzení ke hře 

 z rytmu práce  - řemesla (hrnčířství, textil) 

 potřeba sdělování a potřeba projevu, které K. Čapek mezi všemi vyzdvihuje nejvíce 

a zároveň dodává, že umění také vzniká s prvními lidskými nástroji 

Míní, že všechno umění je v magii a tvrdí, že se zrodilo z magismu, který je obsažen 

v člověku. „Magie je snaha zaúčinkovati netechnickým způsobem na stav věcí tak, aby se 

v nich přivodily žádoucí změny.“74 

Snad tím nejdostupnějším prvotním materiálem bylo samo lidské tělo. První plochou, 

první lidská socha, prvním a výtvarným prostorem i barvou. 

Umění je velmi úzce spjato s náboženstvím. Nebyla to potřeba krásy, ale aktivní potřeba 

duchovního výrazu. „Divoký primitiv se pomalovává, tetuje, ověšuje trofejemi i cetkami, 

ne, aby se ozdobil, ale aby se zvýraznil.“75 
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Díky vynálezu elektrickému tetovacímu strojku bylo tetování velkou výzvou pro mnoho 

taterů. Mezi nejznámější patřil Američan Jerry Collins, který přejal motivy z Japonska, kdy 

do pozadí vkládal mraky nebo vodu. Radek Fiksa ve své knize Tetování o něm píše jako 

o průkopníkovi, který položil základy k tomu, aby se tetování považovalo za jistý druh 

umu. Poukazuje na osobnost Eda Hardyho, který v  roce 1974 otevřel své první studio. 

„Jeho mottem bylo: Tetování je umění a jako každé umění se jej je potřeba naučit.“ Proto 

se rozhodl hledat mladé talenty, aby je učil umění tetování.“76 

Tím nastal odklon od jakéhokoli tetování a lidé si začali nejen motivy, ale také umělce, 

velmi vybírat. Ke konci dvacátého století někteří zdatní tetovači začali svá díla (malby, 

kresby, grafiky) vystavovat po galeriích. Tímto dochází k propojení umění a umění 

tetování. S tím jsou spjata jména jako Waldi Wahna – Vídeň – kubista, nebo Robert 

Hernnandez -  Madrid – portréty. 

1.4.2 Jak posuzujeme kvalitu zdobení? 

Samozřejmě, že záleží na vkusu každého z nás a každému se líbí něco jiného, ale také 

tetování má svá kriteria. Můžeme hodnotit jak originalitu daného motivu, tak jeho 

umělecké provedení. Málo platná nám bude ale originalita motivu, když tetování bude 

tvořeno amatérem. 

„Obrysové linie u nestínovaných motivů musejí být rovnoměrné, všude stejně široké 

a rovné, bez známky napojení. Barevnost má být jasná a sytá, linky se neztrácejí. Musí být 

jednoznačně vidět, o jaký motiv se jedná. Celý ornament má po celé ploše stejný odstín 

barvy. Důležité je rovné umístění motivu a u symetrických tvarů je důležitá jejich 

shodnost.“77 

Těžší hodnocení je u stínovaných motivů. Zaleží na celkovém rukopisu autora. Obecně 

však pozorujeme objemnost či plastičnost tvaru např. u zobrazení nějakých předmětů 

nebo portrétů, které mají být věrohodné a podle parametrů.  Pokud si někdo nechá 

vytetovat výtvor svého dítěte, bavíme se zde o zvolení motivu, ne však o kvalitním 
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provedení práce. Stíny by měly přecházet pozvolna od tmavé po světlo či naopak 

a dodržovat jejich směr.  

Pro zhodnocení kvality tatera je zcela na místě posouzení jeho předchozích děl. A to buď 

přímo hotové, vyfocené nebo jeho kresby návrhů motivů, které by nám měly být 

k dispozici. 

1.4.3 Proč se zdobíme? 

„Manželé Perseovi napsali ve své knize Proč muži lžou a ženy pláčou následující: Během 

statisíců let se ženy oblékaly a zdobily, aby se líbily mužům, kdežto muži si barvili své 

obličeje i tělo, propichovali si nosy kostmi a užívali oděv k tomu, aby zastrašili své 

nepřátelé.“78 

Z genderových studií víme, že myšlení a rozhodování mužů a žen jsou odlišná, tedy 

můžeme se ptát, zda výběr motivů a umístění u mužů a žen v dnešní době bude také 

různý? U žen je obecně známo, že vybírají tetování menších rozměrů, jemnějších tvarů. 

Vybírají pečlivě svá místa, méně viditelná, která jdou kdykoliv je potřeba zakrýt 

oblečením. Oproti tomu muži si vybírají mnohem „divočejší“ motivy, kontrastnější a ani 

místa si nevybírají mnohdy z důvodu společenské etikety. Prostě zážitek z potetovaného 

muže se nevyrovná zážitku potetované ženy. I tak to můžeme mít zažité. 

Stejné je to i u piercingu. Proč se tedy lidé zdobí piercingem, nebo tetováním? Snad se 

chtějí odlišit od společnosti, např. punkové hnutí, nebo kopírují svého zpěváka, kapelu, 

hrdinu. Další přichází v úvahu snaha o sounáležitost s nějakou subkulturou, s něčím 

významným, což může být svatba, dítě, úmrtí, nebo jiné události. Prostým důvodem je 

samozřejmě fakt, že se tetování prostě líbí. 

 „Někdo také věří ve více či méně pochopitelné jevy a s tím ve spojení „jedinec – 

metafyzický jev“pomocí daných kovů. A aby toto „spojení“ více zesílil s vlastní osobou, 

nechá si aplikovat šperky na svém těle.“ 79  

                                                

 

78 FIKSA, R.: Tetování. 1.vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2005, s. 22. ISBN 80-903618-1-1 
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1.4.4 Piercing a erotika 

Jsou lidé, kteří si svůj piercing vybírají pro zlepšení sexuálního života, a i to je možné. 

Jedná se o piercing pohlavních orgánů, prsních bradavek a jazyka. Někteří si nechávají 

vpíchnutí piercingu opět zarůst a znovu provést (bradavky). Tvrdí, že těsně po aplikaci se 

jim při sexu dostává většího dráždění. Z rozhovorů, které Radek Fiksa ve své knize Piercing 

na straně 25 uvádí, se lidé díky této parádě dostávají do zcela jiné dimenze sexuálního 

života. 

„Intimní piercing nevyhledávají pouze mladí lidé na prahu svých sexuálních možností, ale 

také lidé sexuálně vyzrálí. Nicméně všichni v  piercingu hledají něco nového, zajímavého, 

vzrušujícího…“80 

1.4.5 Je to normální? 

To co pokládáme za normální, závisí na společnosti, ve které se ocitáme, jaké má tradice, 

zvyky, společenské normy. Záleží také na místě, kde se lidé zdobí a na každém z nás, 

respektive na našem společenském nazírání. Co pro jednoho znamená být přijatelným, 

druhý to nemusí chápat a může si věc či určité chování vyložit jako patologický jev.  

„Lidé se zdobí, protože touží být krásnými a dokonalými. Pro někoho je to známka 

dospělosti, odvahy, nebo dokonce známka lidství. Bafaové z Kamerunu říkají, že muž, který 

není zjizven, vypadá jako prase, či šimpanz.“81 

Pro nás může být takový přístup zcela nepochopitelný. V našich očích může být naopak 

tetování vnímáno jako znak necivilizovanosti. Pokud se zvyky drží ve svém společenství, 

nikdo nic neřeší. Problém může nastat, pokud se zvyk objeví ve společnosti, která ho buď 

nezná, nebo ho vůbec netoleruje. Dotyčný se často stává středem pozornosti a mnohdy 

i negativních předsudků. Takové rozhodnutí „vystoupit z řady“ vyžaduje mnoho odvahy. 
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Rozsáhlé zdobení nese svá rizika právě ve společenském nazírání. Stane se, že tater, nebo 

piercer odmítne například zdobit celý obličej. „Je to věc na celý život, která vám může 

změnit životní postavení a dokonce může způsobit odvrat přátel i rodiny. Obličej je stále 

společností považován jako něco intimního.“ Říká nejmenovaný tater z České Lípy. 

Naštěstí jsme v době, kdy se informace o tomto fenoménu šíří neuvěřitelnou rychlostí 

a jsou dostupné zcela pro každého. Díky tomu, že se společnost v těchto předsudcích 

pomalu mění k lepšímu a začíná si na nové zvykat.  Učí se hlavně mladá generace, která je 

k této věci více otevřenější. Stále však mnoho lidí neváhá člověka odsoudit na první 

pohled i za náušnici v nose a nezajímá je, kdo ten či onen člověk je. Co já považuji za zcela 

nenormální? Rozdíl vidím v motivaci a vůbec v podstatě zdobení.  

 

1.4.6 Jak může reagovat okolí? 

Je zapotřebí mít na vědomí, že se stále ještě vyskytují odpůrci tohoto umění. Nejčastěji 

starší lidé, kteří tetování spojují s kriminálem. 

Tetování se pomalu a jistě stává běžnou součástí moderní lidské společnosti. Může ho mít 

jak dělník, tak i politik nebo učitel. Nastává tedy otázka, co je běžné a společensky 

snesitelné? Jaký je rozdíl mezi společensky přijatelnou náušnicí a tou společensky 

nepřijatelnou?  

„Co je extrémnější? Navštěvovat solárium a tím urychlit stárnutí pokožky, nebo se na 

základě uváženého rozhodnutí nechat ozdobit tetováním v profesionálním studiu? Co je 

více pobuřující – tetovaná celá ruka, nebo vyčnívající pahýl ruky jedné z mnoha obětí 

válek? “82 

Naštěstí už také skončila doba, kdy muž, který měl náušnice, byl považován za 

homosexuála. Myslím si, že záleží na každém, jak se staví nejen k tomuto fenoménu, ale 

také, jaké je jeho společenské nazírání. Možná není zcela od věci brát alespoň částečně 

názory druhých, a to i v případě, pokud se budeme bavit o problémech přijetí do 
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zaměstnání. I zde se můžeme setkat s nepříjemnými problémy. Samozřejmě, že nikoho 

nemusí zajímat, co nosíte pod svými šaty, ale zaměstnavatel má právo viditelné tetování, 

nebo piercing označit jako nevhodný pro práci např. v nějaké lepší firmě, kde přicházíte 

denně do styku s lidmi. V některých případech vás nemusí zaměstnat vůbec nebo bude při 

nejlepším vyžadovat jejich zakrytí či u šperku jeho sundání. Existují možnosti, jak své 

ozdoby učinit téměř neviditelnými. 

1.4.7 Jak zakrýt své zdobení? 

Pomůže i vhodně zvolený doplněk (límeček, šála, dlouhý rukáv). U piercingu by bylo 

každodenní sundávání šperku časově náročné a u některých piercingů hrozí nebezpečí, že 

se tunýlek už po relativně krátké době zúží natolik, že již není možné piercing navléci zpět. 

K dokonalému zakrytí nám pomohou tzv. „zátky“ nebo také „držitelé místa“. Jsou 

v různých velikostech, dokonce i průhledné nebo v tělové barvě. Ty s větším průměrem se 

používají na tzv. Flash – Tunnels, kde tyto trubičky zakryjí a zároveň zachovají velký otvor. 

Mohou se použít pro zakrytí piercingu v nose, což umožní náušnici zcela zneviditelnit. 

Piercing v jazyku je bez problému, protože pokud sami nechceme, sám o sobě není vidět. 

Nakonec piercing v obočí -  kroužky, nebo kuličky. I zde existuje pomůcka, která kanálek 

podrží a působí maximálně nenápadně.83  
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UV-tetování 

I to může být řešením pro ty, co chodí do práce, 

kde tetování nepřichází v úvahu, nebo jen pro 

ty, kteří nechtějí vybočovat z řady. 

Jeho tajemství spočívá v použitém inkoustu. UV 

inkoust je svými vlastnostmi podobný fosforu, 

ale jinak s ním nemá prakticky nic společného. 

Jedná se o složitě chemicky upravený tattoo 

inkoust, který se rozzáří jen při ultrafialovém 

záření. UV tetování se používá už od roku 1995. 

Mnoho tetovacích salonů u nás i ve Spojených 

státech však dlouho váhalo, než novinku do 

svého nabídkového menu zařadilo.  

Důvodem byla jak složitější aplikace, tak zejména zdravotní ohledy. Někteří nositelé 

tetování provedeného novou technologií totiž mluvili o alergických reakcích na použitý 

inkoust, vyrážkách či ekzémech. Objevily se i případy, kdy tetování navzdory všem slibům 

o neviditelnosti odmítlo zůstat inkognito a žloutlo či dokonce hnědlo i na slunečním 

světle, další se zase naopak nechtělo ukázat ani pod UV světlem. Později ale organizace 

Food and Drug Administration důkladně otestovala několik inkoustů, které po mnoha 

letech jejich použití schválila. Látky, z nichž se UV inkousty vyrábějí, se také používají 

k výrobě kontaktních čoček. I v Česku se tak tetuje jen inkoustem, který schválila agentura 

amerického zdravotnictví. 

Můžete si takto nechat potetovat klidně i celou vyholenou hlavu a v práci nikdo nic 

nepozná, pokud se svěříte do péče zkušeného tatera, který vám po tetování nezanechá na 

kůži jizvičky. Je ovšem jasné, že jen tak v nějaké hospůdce se tímhle zázrakem 

nepochlubíte. Předvést se pak můžete jen tam, kde mají ultrafialového osvětlení, tedy 

hlavně v tanečních klubech. Daní za výhody chameleonského života je ale jisté omezení 

v technice kérky. UV tetování se hodí spíše na jednoduché vzory a obrysy. 

Obrázek 18 UV tetování 
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Proto pokud by byl zájem o složitější vzor, je lepší přidat UV barvy do klasického tetování 

jako jeho doplněk. Podle tatera Richarda Slunečka, který s UV barvami pracuje už tři roky, 

v nich našly zalíbení hlavně ženy. Barvy se aplikují naprosto stejně jako u běžného 

tetování, ale barevná stálost těchto pigmentů je prý o něco nižší než u klasické černé. 

K dispozici je řada barevných odstínů od žluté po purpurovou. Všechny UV barvy jsou 

testované a certifikované pro Česko a Evropskou unii. Negativní dopady na zdraví jako 

alergické reakce jsou v podstatě vyloučeny. 84 

 

Tetování hennou 

Henna má dlouhou historii, která 

souvisí s tradicí a rituály, i když v 

poslední době se z ní stává spíše 

módní hit. Může za to třeba 

Madonna, která si ji jednu dobu velice 

oblíbila a tím zvedla i popularitu 

henny. Na naší scéně si obrázky 

malované hennou pořizovala Iveta 

Bartošová. 

Většina z nás se s hennou setkala na dovolené u moře, kde ji místní domorodci za 

poplatek aplikují na tělo. Henna je tropický keř (Lawsonia inermis nebo Lawsonia alba), 

který roste převážně v oblastech se suchým a horkým klimatem jako je Střední východ 

nebo Indie. Henna, je hnědočervený prášek, který vzniká rozemletím sušených listů nebo 

mladých výhonků tohoto keře. Keř dosahuje asi tak 6 metrů, má bílé nebo žluté květy 

a nasládle voní.   
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 http://kerky.cz/zajimavosti/uv-tetovani-tak-trochu-neco-jineho/ 

Obrázek 19 Zdobení hennou 
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Obsahuje velké množství pigmentů – karoten (oranžový) a xantrofyl (žlutý), dále také 

chlorofyl A a B. 85 Když hennu smícháme s vodou, vznikne pasta a pigmenty se rozpustí ve 

vodě. Při kontaktu s pokožkou se tyto pigmenty spojí s buňkami a na delší dobu - nanejvýš 

měsíc vydrží barva na kůži. Zachycuje UV sluneční paprsky, a to znamená, že se kůže pod 

obrázkem se neopálí.  

Henna je od pradávna více používána ženami. Bohatou historii má hlavně v Asii a Africe. 

V Egyptě byla používána k mumifikačním účelům nebo pro barvení paruk. Zdobení těla 

hrálo velkou roli téměř při každé důležité etapě života, jako je narození, přechod do 

dospělosti či smrt, nebo při významných situacích, čímž byl třeba lov nebo válka.  

Stejně tak v Indii má malování ornamentů na tělo hlubší význam a skrytou symboliku. 

Hlavními motivy, které Indky na své těla malují, jsou ptáci, květiny a další přírodní motivy. 

Na Blízkém Východě se také slaví tzv. Hennová noc – nevěsta si na den nechá ozdobit 

paže, ruce, kotníky atd., jelikož věří, že jinak by měla v manželství smůlu. Navíc malované 

ornamenty symbolizují krásu. Protože existuje mnoho stylů ornamentů, existuje 

i rozdělení podle motivů:  

 Rajasthani – květinové motivy, jemné linky, tetování působí jako krajka 

 Gujarati, Marwari – oblíbený je motiv pávů 

 African mehndi – geometrické obrazce (tradice v Maroku) 

 Mughlai, Khujaraho – květinové motivy 

 Arabic – arabesky, arabské ornamenty 

Henna může nahradit klasické tetování. Ornamenty malované hennou si můžete dát 

v podstatě kamkoli. Oproti klasickému tetování má henna jednu obrovskou výhodu  a to 
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takovou, že tetování hennou je naprosto bezbolestné a zdraví neškodné, takže se dají bez 

obav nechat zdobit i místa, kde je citlivější (tenčí) vrstva pokožky. 86 

Praktický piercing 

Experiment pro ty, kteří mají rádi piercig a nebojí se ho i prakticky využívat. Za tento 

přínos do světa všeho zdobení mohou návrháři, James Sooy a Oliver Gilson, kteří vyrobili 

brýle nové generace. 

„Na nápad zkombinovat dioptrická skla a 

piercing či transdermální implantáty 

(titanový závit vedený pod kůží, na který jde 

podle potřeby přišroubovat libovolné 

zakončení, třeba hrot nebo kulička) jsme 

přišli už před lety. Teď jsme ho jen oprášili a 

dovedli k dokonalosti,“ vypráví James.  Lidé, 

kteří by si chtěli tyto brýle pořídit, mají však 

strach z bolestivosti piercingu. Podle Jamese 

Sooye jsou tyto obavy zcela zbytečné: „Mezi 

očima nejsou žádná významná nervová zakončení nebo kost či chrupavka, které by 

způsobovaly nějaké problémy. Navíc, tyto brýle jsou pohodlnější, než ty klasické. Není 

potřeba je dávat za uši, aby vám nespadly, dále dioptrická skla jsou k piercingu připevněna 

pouze magnetem, takže není žádný problém s jejich odendaváním.“87 Cena „brýlí“ se 

pohybuje od 75 do 100 dolarů (na české koruny zhruba něco ke dvěma tisícům). Co by 

podle návrháře Jamese Sooye měl udělat každý kdo má o tuto novinku zájem? „Zajít si do 

                                                

 

86 JIROUŠKOVÁ, J.: Dějiny odívání: Severní Afrika. Praha: NLN, 2007, s. 120. ISBN 978-80-7106-914-0 
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Obrázek 20 Praktický piercing 
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salonu a nechat si udělat piercing v horní části nosu. Pak koupit náš piercingový rám. No, 

a pak si dojít k očnímu a nechat si předepsat skla. A ty pak přichytíte magnetem k 

piercingu a paráda je na světě!“ 88 

1.4.8 Vše je dobré si promyslet 

Tetování je nutné si ve všech směrech rozmyslet, získat co nejvíce informací 

o problémech, které s sebou může zdobení nést, o tom k jakému stylu inklinuji, uvažovat 

o jeho umístění a vůbec, proč ho chci a jak na to může reagovat mé okolí. Tetování není 

nové tričko, které, když se nám po čase přestane líbit, můžeme ho vyhodit nebo nahradit 

jiným. Tetování se nedá jen tak odstranit mýdlem apod. Proto je důležité postupovat 

s rozmyslem. Člověk by si měl uvědomit, že se jedná o zásah do těla a jeho vzhledu. 

„Nechat si tedy tetování jako jakýsi módní doplněk už asi není to pravé ořechové. 

Neuplyne dlouhá doba a už jej bude mít snad opravdu každý. Kdo však předem uvažuje 

o tom „proč“, usnadňuje si volbu vhodného motivu a jeho umístění a později z něj má 

i větší požitek.“ 

Je také velmi důležité brát na zřetel, hlavně u žen, místa, kde se kůže stahuje, nebo 

naopak, jako je tomu třeba v těhotenství.  Dále je vhodná konzultace s lékařem o svém 

zdravotním stavu, a to hlavně u lidí trpícími chronickým onemocněním nebo s kožními 

problémy. Důležité je i roční období. Obecně platí, že v létě se nedoporučuje vystavovat 

tetování slunci a je i zcela nevhodné se nějakou dobu koupat v bazénech, koupalištích, či 

rybnících. V zimě je nutné, aby kůže dýchala a nebyla zbytečně škrcena oblečením. To vše 

je zapotřebí nejprve konzultovat s taterem. 

U piercingu je to stejné. Také je potřeba promyslet všechna „pro a proti“. Například 

u piercingu pupku, který je náročný na hojení, a proto jsou nutné ústupky ve volbě 

oblečení. Ze znalosti anatomie je faktem, že některé druhy piercingů jsou pro někoho 
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zcela nevhodné. To by měl tater okamžitě poznat a klienta upozornit a nejlépe mu zákrok 

zcela rozmluvit nebo zákrok odmítnout.  

1.4.9 Co „ frčí“ 

Jak už to tak bývá, na tom, co je v módě, mají vliv masmédia a u tetování nebo piercingu 

to není jinak. Stále je populární tribal, stále více roste zájem o barvu, také o oldschoolové 

motivy, vlaštovky, pavouky, portréty, nápisy atd. Co člověk, to motiv. Tetování se stále 

vyvíjí a lidé chtějí nové a nově věci. Díky častým hostujícím tatérům z ciziny se do našich 

salonů dostává stále více vlivů. To se děje např. velkou zásluhou salónů jakými jsou Tribo 

či Hell. V salónu Hell v pražských Holešovicích najdete specialisty nejen na tattoo, ale i na 

skarifikace, branding, piercingy všeho druhu, ale i na těžké modifikace. Salóny, které u nás 

působí nejdéle, jsou právě Hell.cz, Tribo, Bloody Blue Tattoo, Tattoo Tsunami, Fallen 

Angel, One Love Tattoo, First Blood Tattoo atd. 

Tribo a Hell.cz mají také jednu velkou zásluhu a to tu, že se starají o pronikání tetování do 

galerií či na plátna. Tribo se pyšní svou galerií a Hell zase nechal nafotit své tetované 

pracovníky, jejichž umělecké fotografie byly k vidění na výstavě Modrá láska, které byla 

tomuto tématu věnovaná.  

1.4.10  Galerie 

 Modrá láska 

Příběh tetování od mumií a lidojedů 

až po umění nebo Angelinu Jolie. 

Výstava se konala ve Zlíně i Praze 

v Novoměstské radnici od 5. 5. do 1. 

8. 2010. Tato výstava zahrnovala 

historii tetování od pravěku po 

současnou dobu. Vyzdvihla různé 

důvody, pro které si některé kmeny 

nechávaly tetování dělat a které se 

dnes vytrácejí. Překvapením výstavy 
Obrázek 21 Preparované kůže 
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se staly tetované kůže z počátku 20. století, kůže legionářů a vězňů s jednoduchými 

motivy, různé nápisy, které zaznamenaly životní zkušenosti a lásku, nebo příslušnost 

k nějakému pluku či skupině. Tyto exponáty jsou naloženy ve formaldehydu a byly 

zapůjčeny z katedry antrolopologie Univerzity Karlovy, kde slouží jako názorné pomůcky 

ke studijním účelům.  

Na výstavě můžete dále zhlédnout tetovací pomůcky. Od primitivních například 

indiánských „strojků“ z kmene Haida – jehličky připevněné na dlouhou násadku až po 

strojek, který pochází z počátku 20. století. Jedná se o strojek, fungující podobně jako 

starý šicí stroj se šlapkou, který muselo obsluhovat více lidí. Dále mohli návštěvníci vidět 

ukázky afrických masek či maorského tetování. Sedm příběhů mladých lidí návštěvníky 

seznámilo s jejich motivací pro tetování i významem některých symbolů. Práci s tetovacím 

strojkem si mohla každý vyzkoušet na pomerančích, které jsou strukturou podobné lidské 

kůži.  

Autorem výstavy, která představila tetování, jeho geografická specifika i současnost 

zdobení těla, je etnolog a kulturolog Martin Rychlík, který je rovněž autorem knihy 

Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla.  

 

Dekadence Now, za hranicí krajnosti 

Dekadence (z lat. de-cadentia od cadere, padat) 

znamená úpadek, rozpad. Název dekadence se spojoval 

s obdobím úpadku a rozpadu Římské říše. Od poloviny 

19. století se užívá i jako označení různých uměleckých 

proudů, vycházejících z romantismu. Jejich představitelé se označují jako dekadenti. 

Výstava byla součástí rozsáhlého projektu Dekadence Now, který probíhal nejen 

v Rudolfinu, ale také v UMPRUM muzeu a v galerii DOX v Praze, v Domě umění města 

Brna a v Západočeské galerii v Plzni. Součástí přehlídky jsou také autorské prohlídky, 

koncerty, promítání filmů, divadelní představení a přednášky. Kurátor projektu Otto 

R. Urban, který se tématu dekadence symbolismu věnuje již od 90. let, navazuje na 

Obrázek 22 Bailey D., Hist D., Veronika otírá Kristovu tvář, 2004 
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rozsáhlou výstavu o dekadenci v českých zemích V barvách chorobných, která byla v roce 

2009 oficiální součástí prezentace naší kultury v době, kdy Česká republika předsedala EU.  

Výstava v Rudolfinu byla rozdělena tématicky do kapitol, které mapují krajní aspekty 

lidského života: Bolest, Sex, Pop, Šílenství, Smrt. 

 

 

 

Bolest – Robert Mapplethorpe, Yasmasa, 

Morimura, Damien Hirst, Cindy Herman 

a další autoři divákovi předkládají pomocí 

šokujících autoportrétů. Autoři se objevují 

svázaní, s prošitými ústy a krvácejícími 

ránami. Druhé téma Sex, jedna s domén 

dekadence. Některá zobrazení sexuality 

působící na první pohled dosti prvoplánově, 

vypovídají leccos o naší kultuře. Třetí část 

výstavy, Pop, si klade za cíl demytizovat 

současné a popudit kladné i záporné ikony 

západní kultury. Obrazy Šílenství ve čtvrté 

části znázorňují zoufalé lidské činy nebo lidi, 

kteří si evidentně neví rady se svou sexualitou nebo obtížnou životní situací. Některé 

exponáty vycházejí z Emo kultury. Celý cyklus končí Smrtí. Kovové plastiky lebek Damiena 

Hirsta, propletené lidské kostry a fotografie Ivana Pinkavy doplňuje tradičně veselejší 

Keith Hadiny, jehož naivní umění ve spojení s tématem smrti ale působí o to mrazivěji. Ať 

už se výstava někomu líbí nebo nelíbí, jistě svým způsobem boří mýty, že umění není 

pouze krásné.89  

                                                

 

89 Tetování ve Znojmě. Kulturní pecka, 1/2011, s. 9-10. 

 

Obrázek 23 Opie C., Ron Athey/Nemocný, 2000 
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1.4.11  Festivaly 

Festivaly od roku 1998 mají své čestné místo a 

sjíždí se na nich fanoušci tetování z celé ČR 

včetně zahraničních hostů. Dlouholetou tradici 

má například Tattoo Jam ve Strakonicích, 

pořádaný místním tattoo klubem.  Ten se koná 

vždy začátkem května. Neméně slavnou akcí je 

Tattoo Convention Praha. Kromě toho se pořádá 

i mnoho lokálních tattoo festivalů, Ostrava, 

České Budějovice atd.  

Principem konvence je setkání tatérů, tetovaných, novinářů, fotografů, obdivovatelů. Na 

konvencích se soutěží o tituly v různých tattoo kategoriích, jako je tribal, oldschool tattoo, 

newschool, předělávané a podobně.  

Vrchol české tetovací scény se považuje Peter Bobek z Triba 

či Zhivka z Bloody Blue. Za osobité a nevšední je tu Lukáš 

Musil tzv. Musa z pražského Triba nebo Ondrash ze 

Znojma. Za Plzeň se hlásí Tattoo UMI a nebo tatéři Doda 

a Krtka. Za Budějovice Bejrút Tattoo a pan Gisbern. 

Oldschool odbornicí je Tereza Peteříková z Triba. Na 

tetování v graffiti stylu se specializuje Fishero z Freihand 

Tattoo.  

Musa - Lukáš  Musil pracuje v Pražském Tribu a je jedním z 

nejoriginálnějších umělců pohybujících se v této činnosti. Lukášův styl je „tattoo 

anarchie“. Jeho specializací je improvizace. Asi nebude ten pravý pro lidi toužící po old-

school, dracích a lebkounech přes celá záda, ale své publikum už si našel. Jsou jimi 

studenti pražských uměleckých škol a jiní, kteří se nestydí odkrývat své nitro, jak říká. 

Obrázek 24 Ondrash 

Obrázek 25 Musa  
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Podobně pracuje jeho kolega Ondrash, který působí také v Pražském Tribu, ale svou práci 

nabízí také ve Znojmě, odkud pochází a nově i ve Vídni.90 

Salón Tribo také podporuje dobročinné akce na podporu dětských domovů v podobě 

tetovacích happeningů. Jeden takový nedávno proběhl ve Znojmě. 15. prosince 2010 se 

tímto přispělo částkou 23 164 Kč znojemskému dětskému domovu. Celkem bylo 41 

tetovaných. Společným tetovacím motivem se stal kruh, který si každý pojal po svém. 91 

1.4.12  Magazín Bodyart 

Zakladatelem byl Henry Ferguson v roce 1987. Bodyart je odborný magazín, který se stává 

pomocníkem a rádcem při získávání informací a rad od lidí co s tetováním zatím nezačali 

až po známé tváře tetovacích salonů. Stěžejními tématy magazínu jsou tetování, piercing, 

henna, skarifikace, branding, cutting, bodypainting, kosmetika, airbrush, vlasová móda 

a jiné. „Dlouhodobým snažením redakce je nejen kvalitní informační a metodický servis 

pro různá profesionální studia a jejich zákazníky, zároveň ale také popularizovat životní 

styl BODYARTS pro širší veřejnost. Proto jsme se rozhodli prolomit letitou bariéru, že 

tetovaní či skarifikovaní mohou být pouze kriminální živly apod. Stejně tak se snažíme 

pomoci nalézt cestu pro ty, kteří potencionálně inklinují k ozdobování se nebo si tuto cestu 

teprve hledají.“92 

Redakce sídlí na Moravě u města Žďár nad Sázavou. Magazín je k dostání v každém 

velkém i malém salonu v Čechách Moravě i na Slovensku, jak v tištěné, tak webové 

podobně. Dalším Českým časopisem je Tetovaní a on-line časopis Kérky.cz  

 

 

 

 

                                                

 

90 http://www.tribo.cz/index_frameset.php 

91
 Tetování ve Znojmě. Kulturní pecka, 1/2011., s. 10. 

92
 www.bodyartmag.cz 
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1.4.13  Osobnosti 

Rasty Skuseová  se v sedmdesátých letech se stala velmi známou jako „Nejtetovanější 

žena světa,“ zaujala místo v Guinnessově knize rekordů. 

Stala se taterkou a je populární osobností na scéně 

britského tetování.93 

 

Horac Ridler přezdívaný jako “Člověk Zebra“. V roce 1934 

přijal zcela novou identitu se jménem Great Omi (Velký 

Omi). Našel zalíbení v cirkusáckém životě. Své velkolepé 

tetování si nechal vytvořit od tatera Georgie Burchetta, 

k němuž se obrátil s přáním, stát se tím nejdivnějším 

člověkem na zemi, chtěl se přeměnit v zebru. Tetování 

trvalo několik let a doplnilo ho i několik plastických úprav zubů, kel v nose, prodloužení 

ušních lalůčků aj.94 

Čtyřicetiletý Newyorčan Matt Gone, má pokryto 98% těla 

tetováním, včetně tváře, kterou zdobí černobílá 

šachovnice. Jeho ozdoba může být maskou zahánějící 

prostý lidský smutek a bolest. Své vážné zdravotní 

problémy vyřešil tetováním. Svou nesymetrii nahradil 

asymetrií. Kromě šachovnice zdobí jeho tělo stovky 

surrealistických a mythologických ornamentů. Strávil 500 

hodin pod tetovací jehlou.95 

 

 

                                                

 

93 FERGUSON, H.: PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Production, 1998, s. 25. ISBN 80-7234-028-

X 

94 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 224. ISBN 

80-7106-780-6 

95
 Krása navždy. Reflex, 4/2010, s. 19-23. 

Obrázek 26 Great Omi 

Obrázek 27 Matt Gone 
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Isabel Varleová z Británie se zapsala do Guinessovy 

knihy rekordů jako nejstarší a nejvíce potetovaná žena 

světa.  Její celé tělo, kromě obličeje je pokryto ptáčky, 

kytičkami a draky. Pózuje pro televizní kamery a 

vystupuje v různých show. Dokáže povzbudit atmosféru 

tím, že na podiu ukáže krátce všech svých 16 piercingů 

v oblasti genitálií.96 

 

 

Rick z Kanady natolik miloval horory, že ani na chvíli neváhal ze svého těla vytvořit chodící 

Zombie. Prý by chtěl vypadat jako dokonalá mrtvola, říká o sobě. Tento vzhled mu údajně 

do osobního života nikterak nezasahuje.97  

 

Georgie Reigel, americký fanoušek Walta Disneyho. Na svém těle má vytetováno přes 

1900 animovaných postaviček.98 

 

Pan Enigma je proslulý performer potetovaný od hlavy 

až k patě modrým vzorem puzzle jako obrovská 

skládanka. Jeho hlavu zdobí teflonové implantáty jako 

rohy. Byl člen Jim Rose´s Cirkus Slideshow. K jeho 

vystoupení patřilo polykání mečů. Byl to také 

hudebník – člen kapely  Human Marvels.99 

                                                

 

96
 FIKSA, R.: Encyklopedie Bodyartu.1. vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2009, s. 49. ISBN 978-80-

903957-4-9 

97 Krása navždy. Reflex, 4/2010, s. 23. 

98 Krása navždy. Reflex, 4/2010, s. 22. 

99
 FIKSA, R.: Encyklopedie Bodyartu.1. vyd. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2009, s. 27. ISBN 978-80-

903957-4-9 

Obrázek 28 Isabel Varleová 

Obrázek 29 Enigma 
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Elaine Davidsová z Brazílie má na svém těle 

1903 piercingů, z toho 498 piercingů v okolí 

pohlavního ústrojí, 198 piercingů v oblasti 

obličeje. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. JUDr. Vladimír Franz, český 

postmoderní 

hudební skladatel a malíř, který se zaměřuje 

především na komponování scénické hudby. 

V současnosti přednáší na Divadelní fakultě AMU, 

na které je vedoucím Kabinetu scénické hudby. 

Svým zdobením se snaží o překonání bariéry 

zvyklostí, kulturních norem a společenských 

nahlížení na tento fenomén.101 

 

                                                

 

100
 http://stahovak.nova.cz/clanek/extrem/piercing-obliceje-bradavek-a-klitorisu.html 

101
 http://www.vladimirfranz.eu/www.vladimirfranz.eu/index.html 

Obrázek 30Elaine Davidson 

Obrázek 31 Vladimír Franz 
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1.4.14  Styly 

JAPONSKO: Jedním z nejpopulárnějších japonských vodních objektů je koi, okrasný kapr. 

Ryby jsou všeobecně symbolem dobrého zdraví, štěstí a spousty potravy. Kapr konkrétně 

reprezentuje sílu odvahu a vytrvalost. „Starobylá legenda převzala od Číňanů, že kapr 

s největší odolností a bojovnou sílou může přeskočit Dračí vrata a být přeměněn v draka 

a dožít se věčného štěstí.“102 

TRIBAL – STAROBYLÉ KMENOVÉ VZORY PRO MODERNÍ „PRIMITIVY“:  Zahrnuje tradiční 

tetování, tetování lidí jako jsou Danajové na Borneu, Havajané, Maorové, Samoané. Je to 

nesmírně populární západní styl, který se vyvíjel a vyvíjí v současných letech na základě 

vzorů vytvořených těmito lidmi. Podstatou je pevný černý obraz a stylizované, často 

geometrické vzory. 

AMERIČTÍ INDIÁNI: „Divoký západ“ se stává obrovským zdrojem lidových hrdinů 

i antihrdinů. Obraz amerického indiána poskytl velmi silnou inspiraci. Indiáni jsou chápáni 

jako nositelé znaků a předností. Nejranější příklady žánru obvykle ukazují hlavu 

indiánského muže v čelence, většinou jde o náčelníka kmene. Později tateři i zákazníci 

začali usilovat o rozsáhlejší tetování v měřítku podobné s japonským. Mělo zahrnovat 

scény ze života na amerických pláních kompletně i s bizony, koni a orly.  

KELTSKÉ: Průzkum tradic jiných společností v tetování vedl mnoho Evropanů k novému 

přezkoumání vlastní minulosti a kulturních kořenů jako možného zdroje inspirace pro 

tetování. Pro severní Evropany je zřejmé, že se obraceli ke Keltům. 

                                                

 

102 FERGUSON, H.: PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Production, 1998, s. 33. ISBN 80-7234-

028-X 
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ČERNÁ KLASIKA: V jednoduchosti je krása – to může být heslem úspěšných a populárních 

celočerných vzorů, které nalézáme ať už ve stylech kmenových, indiánských nebo 

keltských a které vedou k tvorbě širokého spektra jednobarevného tetování všech stylů. 

HUMORNÉ: Pocházejí od námořníků a jde například o různá hesla vytetovaná kdekoli na 

těla typu: Vlastnictví ministerstva námořnictva, udržujte čistotu, zde kousat apod. Hodně 

humoru bývá laděno sexuálně, nicméně většina tetování překlenuje rozdíl mezi vulgárním 

a oplzlým (dvě oči vytetované na hýždích, Pepek námořník v pánském klíně…) Tyto motivy 

nás nemusejí překvapit ani dnes. Kreslené postavičky z animovaných filmů mohou být 

také velkou inspirací pro tetování. Moderní hrdinové a hrdinky komiksů se velmi 

osvědčují. Dnešní tetovaný humor je mnohem jemnější a rafinovanější. 

HOROR A SMRT: Na starých fotografiích a malbách tetování byly v minulosti náměty ďáblů 

a křížů zahrnovány do tetovacích vzorů a byly poměrně malými prvky. Dnes je 

nejoblíbenější hlavně lebka. V dnešní době se setkáváme se vzory hororu všude kolem 

nás: filmy, plakáty, knihy, množství heavymetalových a rockových skupin Tuto tradici stále 

drží hlavně motorkáři. 

LEGENDY: Každá kultura má svůj vlastní svět hrdinů, příšer, bohů a bohyň, neviditelných 

sil, strašidel. Ty pro nás mohou evokovat speciální symboliku a význam. Proto je chceme 

bez jakéhokoli významu ukázat ne své kůži druhým. 

FANTASY:  Hrdinové, hrdinky, bohové, bohyně, mýtická zvířata a monstra nejsou jediné 

bytosti, které tkví v naší představivosti. Jsou to také bytosti z pohádkových knih, filmů 

a vůbec ze světa fantazie – víly, skřítkové, čarodějnice, trpaslíci, princové, princezny. Tyto 

postavy mají hluboký vliv na náš život i v období dospělosti. 

PORTRÉTY: Mnohé z nás neovlivňují pouze vymyšlené bytosti, ale také bytosti, které 

známe osobně, nebo z filmů, televize či hudby. 

FLORA A FAUNA: S přílivem nových stylů tetování zůstaly některé neměnné stále 

populární – motivy ze světa přírody: Co se však změnilo, je způsob jejich provedení. 
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ABSTRAKTNÍ: V minulosti bylo tetování všeobecně pokládáno za řemeslo a nikoli umění. 

Tateři se učili od jiných, vzory byli mnohdy kopírovány. Don Ed Hardy vedl nepřetržitý boj 

za uznání tetování jako zručné a tvůrčí formy umění, kterou je. Dnes obnova popularity 

tetování přinesla do obchodů nový druh taterů, někteří z nich byli vyučeni i v uměleckých 

školách a nebojí se veřejnosti postavit a prohlásit, že nejsou jen tateři ale také umělci. 103 

1.4.15  Co dalšího tam patří 

 Háky 

Autor Jiří Doležal popisuje svou zkušenost na páté narozeninové oslavě piercingového 

studia Hell v Žižkovském klubu Abadon. Popisuje tu dva typy návštěvníků oslavy: „Velmi 

mladé roštěnky s nesmírně bizarním zevnějškem, které se ale – když se odstrojí, odbarví 

fialové vlasy a pořádně smyjí vrstvy líčení – promění 

v docela obyčejné holky.“ 

Druhou skupinkou byli méně výstřední jedinci, také černě oděny, ale barvy byly buď na 

malých náušničkách, nebo 

tetování. Párty byla rozdělena do 

několika pater. V prvním patře hrála 

hudba, ve druhém se scházeli členové 

BDSM (sadomasochisté a fetišisté), 

kde se nesmělo fotit a výše v druhém 

patře se odehrávala samotná show 

studia HELL – propichování a 

zavěšování na háky. BDSM skupinku a celý jejich program popisuje jako rutinní. „Všechno 

co si můžeme pod pojmem sadomasochismus a fetišismus představit a co nezvedá 

žaludek. Běžné hrátky – subinky s přísňákem, který je vodí na psích vodítkách, pak naopak 

                                                

 

103 FERGUSON, H.: PROCTEROVÁ, L.: Umění tetování. Praha: Rebo Production, 1998., s. ?.ISBN 80-7234-028-

X 

 

Obrázek 32 Superman 
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dominy, co podpatky kurvích bot šlapou na nahá těla submisivních otroků, a jako 

vyvrcholení pár, kde mladý muž souložil partnerku čerstvě očištěným křenem a zázvorem. 

A jemu se moc líbilo, jak se jí to nelíbí…“ Dále tvrdí, že sledování tohoto neškodného 

programu, kdy bolest je těsně za pomyslnou hranicí a sumbise je spíše fetišisticky 

ritualizovaná než opravdu prožívaná, může vyvolávat i u zcela nedeviantních jedinců 

docela libé pocity. 

O patro výše, tedy show salonu Hell se naopak fotit smělo. Ukazoval se intimní piercing, 

propichovaly se prsa, Fousage – šéf Hellu, prováděl svou skarifikaci. „V prvním patře jsou, 

jak my říkáme, úchyláci. Těm to dělá dobře sexuálně. V druhém patře jsme my – devianti, 

nám dělá dobře ten prožitek.“ Fousage v rozhovoru s autorem článku vysvětluje, jak 

prožitek bolesti souvisí s vyplavováním nervového přenašeče dopaminu a jak se po něm 

člověk uvolní.104  

Zavěšování se za háky (hook suspension) má původ v dávné historii lidstva. Zavěšování 

lidem sloužilo jako meditace, úlitba bohům, rituální záležitost a v některých zemích i jako 

trest. Zavěšovat se lze mnoha styly, které se liší podle popularity, fyzické náročnosti 

a náročnosti technické realizace.  

 

 

 

 

 

                                                

 

104  Hřebíky pod kůží. Reflex, 6. 5. 2010, s. 36-41. 
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U všech typů závěsů je třeba dodržovat následující základní pravidla: 

1) Hák zasahuje pouze do kůže 

(eventuelně do podkožního tuku), 

nikdy nesmí zasáhnout svalovinu, 

kost, větší cévy nebo jakýkoli jiný 

orgán. Kůže je velmi pevná, 

pružná a snadno se regeneruje, 

na rozdíl od svalů, které se dají 

velmi snadno poškodit a jejich 

následný srůst je 

dlouhodobý a komplikovaný. 

2) U každého závěsu je třeba brát v potaz uživatelovu váhu, pevnost háků, jejich 

počet, tloušťku a množství „zaseknuté“ kůže.  

3) Zabodnutí háků a následný závěs je zásah do těla a velmi často způsobí úrazový 

šok. Zavěšeného (hlavně u začátečníků) je třeba hlídat a v případě ztráty vědomí 

včas sundat.  

4) Háky musí být sterilní a celá akce musí proběhnout za dostatečných 

hygienických podmínek. 

5) Nikdy se nevěší nikdo nedobrovolně.  

Jednotlivé typy závěsů: 

Suicide 

Tento závěs získal jméno dle své vizuální podoby – zavěšený člověk vypadá jako oběšenec 

díky vytažené kůži na zádech a předkloněné hlavě. Obvykle 2-6 háků je zabodnuto do 

horní části zad (oblast lopatek) a člověk je za ně následně zavěšen do vertikální polohy. 

Tento závěs patří mezi ty nejjednodušší vzhledem k malé citlivosti a velké pevnosti kůže 

v těchto místech. Vhodný pro začátečníky. 

Obrázek 33 Oběšenec 
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Superman 

Háky jsou umístěny v párech na vršku zad, spodku zad, stehnech a eventuelně i lýtkách. 

Počet háků se pohybuje obvykle mezi 6-12 kusy (3-6 párů), takovýto viselec visí 

v horizontální poloze čelem dolů. Realizace tohoto závěsu je technicky náročnější, 

s ohledem na počet háků a nutnost je patřičně vyvážit. Fyzická náročnost se odvíjí od 

hmotnosti a počtu háků, všeobecně platí, že záda nebolí a stehna ano a čím víc háků, tím 

lépe se váha rozloží. Tento závěs dosáhl popularity mezi fakiry v Indii. Vhodný pro 

začátečníky.  

Koma 

Podobně jako superman, při tomto závěsu je člověk v horizontální poloze, tentokrát ale 

čelem vzhůru. Háky jsou umístěny na prsou, břiše, stehnech a někdy i holeních. Kůže na 

břiše je mnohem jemnější a citlivější než kůže na zádech, proto se tento závěs řadí mezi 

náročnější. Nevhodný pro začátečníky. 

O-Kee-Pa 

Jeden z nejzajímavějších a nejnáročnějších závěsů vůbec. Člověk je zavěšen za 2 háky 

zabodnutých do kůže na prsou do vertikální polohy. Jedním z rizik je u tohoto závěsu 

stažení hrudníku a omezení možnosti dýchání, což zkracuje dobu, po kterou je možno 

takto viset. Kůže na prsou je velmi citlivá a jemná, kromě bolestivosti je zde vážné riziko 

vytržení háku. Tento typ závěsu má původ u amerických indiánů, jeho průkopníkem 

v současné kultuře byl Fakir Musafar. Nevhodný pro začátečníky. 

Resurrection (zmrtvýchvstání) 

V případě tohoto závěsu jsou háky umístěny na přední část trupu (břicho, prsa) 

v celkovém počtu 4-6 kusů (2-3 páry), člověk za ně vytažený visí v prohnuté poloze 

s nohami směrem dolů. S ohledem na větší citlivost a menší pevnost kůže na břiše a na 

prsou, patří k náročnějším závěsům. Nevhodný pro začátečníky. 
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Knee 

Závěs za kůži na kolenech se vyskytuje v mnoha variacích dle umístění háků, jejich počtu 

a kalibru (rozuměj tloušťky). Kůže na kolenou je sice málo citlivá a celkem pevná, přesto 

dochází občas v těchto místech k vytržení háku. Středně náročný závěs, jeho technická 

realizace je náročnější. Vhodný pro středně pokročilé. 

Lotus 

Kromě hlavních nosných háků umístěných ve vrchní části zad, je při tomto závěsu použito 

ještě několik dalších ve stehnech a lýtkách, které zvedají nohy do pozice tureckého sedu. 

Realizace může být náročnější vzhledem k počtu a rozmístění háků. Středně náročný 

závěs, vhodný pro mírně pokročilé. 

Torso 

Podobně jako u resurrection závěsu jsou háky umístěny na břiše, tentokrát však pouze 

tam, což viselcovu polohu upravuje do tvaru obráceného písmena „C“. Kůže na břiše je 

velmi měkká a citlivá, tento závěs rozhodně nepatří mezi začátečnické. 

Tandem 

Některým je samotný závěs málo a tak pokračují a za sebe věší další lidi. Nejčastější variací 

je horní viselec visící jako superman, který má v prsou, břiše a přední části stehen háky, za 

které visí další člověk (obvykle stylem superman nebo koma). Tato akce je technicky 

i fyzicky velmi náročná, je nezbytné optimalizovat zátěž jednotlivých háků a zajistit, aby se 

případná krev horního viselce nedostala do otevřené rány viselce spodního. Pro realizaci 

této akce je třeba dostatek aktérů a slušné technické zázemí. Rozhodně nevhodné pro 

začátečníky. 

Ass 

Jak napovídá samotný název, je v tomto případě tělo zavěšeno za háky zapíchnuté do 

velmi citlivé časti těla – hýždí. Člověk visí v předklonu do tvaru obráceného písmene „V“. 

Vhodný pro středně pokročilé. 



74 

 

Elbow 

Podobně jako za kolena, je možné se pověsit i za kůži na loktech. Závěs patří mezi 

náročnější.105 

 Permanentní make-up 

Tuto kosmetickou záležitost nabízí mnoho salónů, dokonce i původně tetovacích. 

Permanentní make-up je založen na podobné fázi jako tetování. Permanentní (trvalý), 

z praxe spíše dlouhodobý, spočívá v mikropigmentaci vrchní vrstvy kůže. Aplikace se 

provádí speciálním přístrojem, který za pomoci malých jehliček vpichuje barevný přírodní 

pigment přímo do pokožky. Jeho cíl je podtrhnout vaší vnější krásu a nenápadně zvýraznit 

to co potřebujete. I přes permanentní make-up je i nadále možná aplikace dalších líčidel 

Permanentní make-up není na rozdíl od tetování dlouhodobá záležitost. Za určitý čas 

přírodní barva vybledne a zmizí, ale je možné ho znovu opakovat. Rozdíl mezi 

permanentním make-upem a tetováním spočívá v hloubce proniknutí barviva do kůže. Při 

tetování proniká barvivo do hloubky 2 až 3mm a tím navždy zůstávají ve vrstvách kůže. 

Permanentní make-up se provádí do hloubky od 0,8 do 1,5mm. Při přirozené obnově 

pokožky tento pigment stále nepatrně postupuje do vrchních vrstev kůže a postupně 

ztrácí barvu. Proto se po několika letech doporučuje obnovit. Další rozdílem je použití 

velmi tenkých jehliček oproti větším tetovacím jehlám. Před samou procedurou se 

provádí diagnóza, po té se nanáší speciální anestetický gel, který znecitliví námi 

požadovanou část pokožky. Zpravidla klient necítí bolest žádnou, ale vibrace a občasné 

lochtání. 106 

 

 

                                                

 

105
 http://www.painart.cz/5/clanky/zobrazit/?vstup=ano 

106
 http://www.kamoska.cz/styl-a-moda/permanentni-make-up.html 



75 

 

 Botulin 

Mnou považováno jako další možný, dnes moderní prostředek jak si zkrášlit tvář.  

V nich se skrývá velmi jedovatá látka buvolin (botulotoxin neboli klobásový jed), který 

vzniká činností bakterie clostridum botulinum. Tento mikroorganizmus je nechvalně 

proslulý jako průvodce těžkých otrav konzervovanými potravinami. Podobně jako jiné 

látky může v nepatrném množství působit jako léčebný prostředek. Ke kosmetickým 

účelům se používá varianta nazvaná botulotoxin A. Jeho účinky působí na proteiny 

obsažené v membráně nervových buněk a má za následek celkové ochabnutí svalů na 

postižené části. Botulin uvolňuje svalové napětí, avšak nepoškodí nervovou buňku. Po 

nějaké době se znovu vytvoří výběžky nervové buňky. Léčebný efekt po několika měsících 

zmizí, proto je nutné ho opakovat. Užitek závisí na celkové dávce podání. Na druhou 

stranu může tedy naopak malé množství pomáhat při svalových křečích nebo při nápravě 

kosmetických vad. 

S účinkem botulinu se setkáváme již v 18. století, kdy lidé umírali na neznámou nemoc 

botulizmus. Lat. botulus – klobása. Příčiny úmrtí z potravin objevil belgický lékař Van 

Ermengen. V roce 1980 v USA byl poprvé aplikován botulin při terapii lidského oka. 

V současné době je Botox registrován v USA jako schválený léčebný prostředek a od roku 

2002 jako léčebný prostředek proti vráskám. Jeho popularita se přenesla i do Evropy, kde 

se vedle Botou používá Evropský výrobek Dysport. 

Botulin se stal spolehlivým prostředkem při léčbě různých onemocnění. Novou oblastí je 

také při léčbě inkontinence nebo při prostatických potížích. Nejpopulárnějším využitím je 

však odstraňování vrásek. Botulinové injekce se používají při prevenci vrásek pro ženy ve 

věkové kategorii 35-50 let. Přípravek se vpichuje pod kůži a způsobuje dočasné ochabnutí 

určitých obličejových svalů. Svaly se tedy nemohou stahovat a pleť zůstává hladká. 

Zaměřuje se na redukci vějířovitých vrásek kolem očí, k úpravě mimických vrásek 

v obličeji, nebo ke korekci povislých koutků kolem úst. Zákrok se zpravidla opakuje jednou 

až dvakrát do roka. Dalšími výhodnými kosmetickými úpravami je hojení jizev, nebo 

pomoc při nadměrném pocení dlaní, podpaží, nohou. K dispozici má doktor několik verzí 
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butolinového preparátu, ale všechny pracují na stejném principu, na blokaci přenosu 

nervových vzruchů v místě aplikace a u všech je doba působení omezena na několik 

měsíců, maximálně na jeden rok.107 

  

Plastika  

Opět jiný způsobit jak si zlepšit či zkrášlit své tělo, s tím rozdílem, že u plastické chirurgie 

nechceme viditelné jizvy, jak tomu bylo v historii a rozhodně je nepovažujeme za zdobivé 

jako u skarifikace. Co požadujeme, je finální dokonalost, a to ať už chceme něco odstranit, 

nebo přidat. Dnes si můžeme koupit i dokonalou krásu, která už se liší výrobou, ale ne 

samotnou podstatou. Stále se změna děje na našem těle a stále chceme být krásnými 

a dokonalými. 

Samotná operace se provádí v celkové anestézii, stejně jako většina všech podobných 

zákroků. Zdobení tedy ztrácí samotný rituál, na který jsme byli zvyklí.  

1.4.16  Sebepoškozování 

Naopak někteří lidé si jizvy nevytvářejí dlouho dopředu a ani za účelem zkrášlení. 

Sebepoškozování neboli automutilace je agrese obrácená proti sobě. Od polykání 

předmětů a úrazů až k sebevražedným pokusům. Bývá účelová nebo jde o příznak duševní 

choroby.108 Jedná se o vážnou psychickou poruchu osobnosti. Jedinec se soustředí na 

místa, která jsou nejbližší a nejsnáze zranitelná. Jedná se nejčastěji o poranění zápěstí, 

předloktí. Rány vznikají pomocí ostrých předmětů, nožů, žiletek. Tato porucha s sebou 

přináší závislost, která je srovnatelná s alkoholismem. Je nutná léčba u odborníka. Na 

druhou stranu se může jednat o jednorázovou činnost, která jedinci může přinést určitou 

výhodu, např. vojna, trest odnětí svobody, u školáků například strach z písemky, nebo 

jiné.109 

                                                

 

107 Botulin. 1001+1, 1/2008, s. 36-37 

108 HART HARTL, P.: Stručný psychologický slovník. Praha: Portál, 2004, s. 28. ISBN 80- 7178-803-1 

109
 KRIEGELOVÁ, M.: Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Havlíčkův Brod: Grada, 2008., s. ?. 

ISBN 878-80-247-2333-4 
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1.5 Zajímavosti 

1.5.1 Tetování očních bulev 

Někteří lidé tetování natolik propadli, že jsou 

zkrášleni barevnými ornamenty od hlavy až k 

patě. A stále hledají nová místa pro svůj 

oblíbený koníček.  

S novinkou, tetováním očních bulev, přišli 

před rokem v Americe. Barva se vstříkne pod 

oční spojivku nebo se tetuje rovnou rohovka. 

Toto tetování je pokládáno za velmi nebezpečné! Kdo se k tomuto zdobení odhodlá, musí 

počítat s možným zánětem, anebo dokonce s oslepnutím! Aby se předešlo infekci, je 

barevný roztok smíchán s antibiotiky. 

Jako první na světě podstoupil před rokem tetování oční bulvy Kanaďan Pauly 

Unstoppable.  

Oko si můžete nechat zkrášlit nejen tetováním, ale i vložením implantátu. Oči tak mohou 

zdobit například srdíčka, nebo hvězdičky. Zákrok poprvé provedli před sedmi lety 

v Holandsku. 

„Proti zákroku se koncem letošního února vzbouřili odborníci v americkém státě 

Oklahoma, kteří jej považují za nechutný a nebezpečný. Senátor Cliff Branan se tetování 

očních bulev nyní pokouší v Oklahomě zcela zakázat.“ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

Obrázek 34 Tetování oka 
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Jak probíhá tetování 

Aby se oční bulva zbarvila, vstříkne tater pomocí injekce do oka barvu. Pro lepší a déle 

trvající výsledek je třeba aplikovat více injekcí, přibližně kolem čtyřiceti. Barva se buď 

shlukne kolem duhovky, anebo se soustředí k okrajům bulvy.  

Po tetování 

Minimální riziko je značná nevolnost způsobena obranou lidského organismu a vnější 

zásah. Mnohem horší může být krvácení, alergické reakce, infekce, ošklivé jizvy nebo 

ztráta zraku.  

 

Jak dlouho barva vydrží 

Při tetování spojivek se barevný efekt po čase ztrácí. Tetování rohovky je stálé.110 

 

1.5.2 Americké gangy 

Dlouhá tradice gangsterské kultury je Evropanům známá zejména z filmů.  

Ve Spojených státech bylo podhoubí pro formování různých zájmových skupin, z nichž se 

částečně vyčlenily gangy, od počátků existence federace příznivé. Gangy se však z USA 

vytlačit nepodařilo. Naopak, přes snahy imigračních úředníků zamezit přílivu potenciálních 

členů ze střední a jižní Ameriky, jejich vliv stále sílí. Do značné míry ho zprofanovala 

i popkultura, ať už americké filmy nebo rappeři, často pocházející právě z tohoto světa.  

 

Mara Salvatrucha 

„Mara“ znamená gang, „Salva“ je zkratkou pro salvadorský, „trucha“ vyjadřuje mazanost. 

Pilířů možná největšího a nejvlivnějšího amerického gangu s „pobočkami“ v Kanadě, 

Mexiku, Guatemale, Kolumbii, ale i Anglii a Německu je ovšem více. Členové gangu se 

vyznačují potetovanými těly. Počet členů v Americe se odhaduje na 20 000, celosvětově 

až čtyřnásobně víc.111 

                                                

 

110
 http://www.tattoo-dragoon.cz/d65-tetovani-ocnich-bulv.html 

111
 http://www.gamepark.cz/nejvetsi_americke_gangy_476559.htm 
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 „V Salvadoru nás naučili zabíjet. Když váš otec patřil k nepřátelům, museli jste ho zabít. 

Průprava, kterou jsme prošli během války, z nás udělala jeden z nejnásilnějších gangů ve 

Spojených státech,“ shrnul pro salvadorský rozhlas jeden ze zakladatelů gangu Ernesto 

„Smokie.“  

Známý je přijímací rituál, kterým Mara Salvatrucha velmi rychle rozšiřuje své řady. Jde 

o třináctisekundové mlácení „kandidáta“ několika borci z gangu. Jakmile ho přestojí, může 

se zapojit do kolotoče drogového obchodu, prodeje zbraní, vražd atd. 

Z gangu vedou jen tři cesty. Smrt, založení rodiny a lišící se náboženské vyznání.  

V USA má Mara Salvatrucha na 20 000 členů, na celém světě ještě o 80 000 více.   

 

18thStreetGang 

Největšími soupeři Mara Salvatruchy jsou drsní 

hoši z osmnácté ulice Los Angeles. Zkráceně se 

jim tedy přezdívá MS-18, zatímco Mara 

Salvatrucha MS-13. Tyto dva gangy soupeří o 

pozici nejmocnějšího gangu USA. V Los Angeles 

má MS-18 velmi dlouhou tradici, v roce 1960 

ho založili přistěhovalci z Mexika, později se přidávali imigranti z dalších států latinské 

Ameriky. 112Členové gangu se často vyznačují velkým počtem tetování, které jsou v mnoha 

případech i na obličeji. Gang má jedno velké pravidlo, a to, že členové nesmí užívat žádné 

tvrdé drogy.  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

112
 http://magazin.libimseti.cz/lifestyle/1030-americke-gangy-kdyz-jde-o-zivot 

Obrázek 35 Člen MS-18 
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Texas Syndicate 

 je vězeňský gang Kalifornie. Vznikl v sedmdesátých letech dvacátého století. Vznikl proti 

vykořisťování Mexických vězňů mexickou mafií a árijského bratrstva. Sloužil jako 

prostředek vlastní sebeobrany. Gang je složen převážně z mexických přistěhovalců. 

Nejsilnější je však v Texasu. V roce 2000 měl 1000 členů ve vězení a téměř další 1000 na 

svobodě. 113 

Crips  

je afroamerický gang z Los angeles. Má až 35 000 členů. Členem gangu byl i známý raper 

Snoop Dog. Příslušníci gangu jsou známí tím, že nosí modrou barvu, což se projevuje 

zejména oblečením. Členové málokdy nosí tetování, neboť by to mohlo prozradit jejich 

příslušnost ke gangu.  

 

Bloods  

jsou zase los angelovští soupeři Crips. Ve znaku mají červenou barvu. Stejně jako Crips 

nemají ve znaku žádné typické tetování. 

 

La Eme  

je mexický mafiánský kriminální gang. Vznikl 

v 50. letech 20. století se sídlem v Kalifornii. 

Dnes je nejstarším gangem USA. Odhaduje 

se na 30 000 členů. Jejich číslem je 13 

a připomíná počet zakládajících členů 

gangu. 114 

 

 

 

 

                                                

 

113
 http://www.kookej.cz/videa/nejnebezpecnejsi-gangy-sveta-9-misto-texas-syndicate/ 

114
 http://www.kookej.cz/videa/nejnebezpecnejsi-gangy-sveta-6-misto-la-eme/ 

Obrázek 36 La Eme 
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Aryan Brotherblood  

zkratka AB, je vězeňský gang USA. Je málo početný, ale stále patří mezi nejobávanější. 

Ideologie členů se zakládá na myšlenkách neonacismu. Hlavním znakem gangu je šedý 

trojlístek překrytý černým hákovým křížem, který je doplněn třemi červenými šestkami. 

Členové AB běžně nosí na těle rozsáhlá tetování a pouze členové AB smí nosit 

vytetovanou jejich značku. Pokud se zjistí, že má někdo vytetovaný symbol bez dovolení, 

je nemilosrdně zavražděn. Odchod z gangu je možný jen smrtí.115 

 

Michael E. Campbell 

 

 

 

 

 

 

 

Jak může pět let změnit člověka 

„Pět let pro někoho neznamená nic. Pro vězně Michaela E. Campbella je to ale dlouhá 

jízda po amerických věznicích, která se mu vepsala do tváře. 

17. února 2011 

Poprvé se Michael E. Campbell dostal do lochu v roce 2003 kvůli malé vloupačce. V 

koloradském vězení Jefferson County se dlouho neohřál. Policejní úředníci však ještě stačili 

pořídit jeho podobenku, kde byl Campbell celkem za slušňáka. Na jeho obličeji jsou vidět 

jen tři drobná tetování plus jedno na krku, které znázorňuje pitbulla.“ 

 

                                                

 

115
 http://www.kookej.cz/videa/nejnebezpecnejsi-gangy-sveta-9-misto-aryan-brotherhood/ 

Obrázek 37 Campbell 
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Takový malý přídavek 

Jenže s dobrými mravy Michaela E. Campbella to nebylo tak žhavé. Sotva ptáčka pustili na 

svobodu, rok na to udělal zase další malér.  

Stačilo, aby se vydal za svou rodinou do Kalifornie. Po cestě v něm zvítězilo jeho horší já 

a Campbell opět proveld pár chamátckých kousků. Když se za to ocitnul ve věznici Modoc 

County, už měl na tváři další tetování...  

Nechal si vytetovat motýlka...  Campbell však nelenil a vězeňského fotografa opět 

překvapil. Když v roce 2008 zase bručel v base, nebyl už k poznání. Do státní věznice 

v Koloradu totiž přivezli úplně jinou bytost, než kterou měli nafocenou v dokumentaci.   

Tenhle chlapík byl celý prošpikovaný inkoustem. Nejnápadnější tetování měl ale na čele – 

symbol pentagramu – a na krku, kde si od tatéra nechal uvázat puntíkovaného motýlka.  

116 

Obrázek 38 Campbell po 5 letech 

 
 

 

                                                

 

116
 http://magazin.libimseti.cz/lifestyle/7208-jak-muze-pet-let-zmenit-cloveka, foto: mugshotmuseum.com, 

autor: Wanda 
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1.6 Rozhovory 

Barbora 20 , Ústí nad Labem - student 

Řekni o sobě několik informací, například pracuji, či studuji, případně kde? Co máš 

ráda? Co mě zajímá? 

Studuji PF UJEP v Ústí nad Labem. Zajímá mě modeling a ráda bych se mu v budoucnu 

věnovala. 

 

Zajímá tě bodyart nějak více? Od kdy a co přesně tě zajímá? 

Ne, nijak více se o bodyart nezajímám. 

 

Co tě vedlo k rozhodnutí nechat si udělat tetování?   

Nevím, líbilo se mi to. 

 

Kolik tetování sis nechala udělat? Kde? Jaké motivy? 

Nechala jsem si vytvořit jedno tetování na bříško a je to motiv ještěrky. 

 

V kolika letech ses pro něj rozhodla?  

V 16 a nebylo to v žádném studiu, ale u známého. Není to sice profesionál, ale znám ho, 

tetování se věnuje už delší domu a zařídil si ve svém bytě malý salónek. 

 

Proč právě tento motiv tetování? Navrhla sis ho sama nebo jste společně tvořili 

s taterem? Proč právě ještěrka? Co tě inspirovalo? 

 Vybrala jsem si motiv, že to bude ještěrka, ale tater jí nakreslil. Ještěrka je pro mě symbol 

nesmrtelnosti.  

Je s vybraným motivem spjat nějaký tvůj příběh nebo nějaké tvé důležité období? 

Asi ano, ale nechci to nijak více rozvádět. 

Vždy pro mě znamenal kus mě, teď přemýšlím o odstranění motivu kvůli modelingu. 

 

Přemýšlela jsi dlouze nad umístěním? 

Ani ne, měla jsem dva kandidáty - záda a břicho.  
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Bylo nějaké konzultační sezení před samotným tetováním nebo jsi přišla a rovnou se 

tvořilo? Kolik jich případně bylo? 

Bylo jen jedno sezení, při kterém se rovnou tvořilo. 

 

Jak dlouho trvala práce tatera? Kolik sezení bylo potřeba?  

Asi 4 hodiny. Bylo potřeba jen jedno sezení. Poté jen obtáhnutí.  

 

Přemýšlíš o nějakém dalším motivu nebo jiném zdobení? 

NE, už ne! Ale pokud bych přeci jen nějaké chtělo, bylo by to nějaké pěkné tetování na 

krku. 
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Daniel 17, Mimoň - student 

Řekni o sobě několik informací, například pracuji, či studuji, případně kde? Co máš 

ráda? Co mě zajímá? 

Studuji na soukromé umělecké škole v Liberci - obor návrhářství – oděvnictví. Momentálně 

se naše škola přejmenovala na Fashion Design. Baví mě fotografování, malba a kresba, 

móda, realizace. Dále mám rád zvířata, konkrétně koně. Neobejdu se bez hudby, bez své 

rodiny a přátel. Velmi se zajímám se o umění. 

 

Zajímá tě bodyart nějak více? Od kdy a co přesně?  

Velmi se zajímám se o umění. A bodyart je přece umění! 

 

Na svém těle máš několik zdobení. Co tě vedlo k rozhodnutí nechat si udělat tetování a 

piercing?  

Přivedl mě k tomu můj styl, líbí se mi to, a tak sem si nechal udělat jak piercing, tak 

tetování. 

 

Můžeš mi prosím říci, kolik zdobení máš? Kde? A jaké?  

Piercingů mám celkem 19! 6 z toho jich mám na obličeji, 9 v obou uších, 2 v obou 

bradavkách a v pupíku. Tetování mám na břiše. Jsou to dvě hvězdy, ale motiv je ještě 

nedodělaný. 

 

V kolika letech sis nechal provést všechna tato zdobení? 

 Bylo to v 15 letech. 

 

Proč právě tento motiv tetování? Byl to tvůj návrh, nebo společná práce s taterem? Co 

piercingy? Jak ses rozhodoval ve výběru?  

Piercing jsem si zvolil sám podle svého gusta, tedy to co se mi líbilo, jsem si nechal 

„píchnout“. Tetování mám navržené taterem, dle svého přání. 

 

Přemýšlel/a jsi dlouze nad umístěním? 

Ne příliš dlouho. Měl jsem v tom hned jasno. 
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Má tvůj motiv jméno? 

Ne žádné zvláštní, jsou to jen hvězdy. 

 

Je s ním spjat nějaký tvůj příběh či nějaké tvé období?  

Ne není, souvisí to s mojí osobností, stylem, který zastávám, tedy možná se můžeme bavit 

o nějakém období. Každopádně bude to něco, na co jsem a budu pyšný, a čeho nebudu 

nikdy litovat.  

 

Jak dlouho trvala práce tatera a piercera? Kolik bylo potřeba sezení? 

Trvalo to asi půl hodiny a sezení jako konzultační nebylo žádné.  Ještě ale pracuji na 

dodělání svého tetování. 

A piercingy jsem si nějaké dělal sám a nějaké mi dělala kamarádka, která s tím má 

zkušenosti. 

 

Jak se ti líbilo prostředí salónu? 

Líbilo se mi, mám to prostředí rád a rád ho navštěvuji. 

 

Přemýšlíš o nějakém dalším zdobení? 

Ano určitě, ještě mě čeká řada tetování. Nejprve si své původní dodělám a následně budu 

vybírat nové motivy a nová místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 Daniel 



87 

 

Denisa 25 - učitelka MŠ. 

„Ráda maluji, fotím, brnkám na klavír, vařím a hlavně vejletím.  

Tetování jsem chtěla dlouho, a když jsem se rozhodla, že do toho půjdu, bylo mi 21 let.  

Znala jsem jednoho kluka a věděla, že u nás ve městě tetuje (ve svém bytě). 

 Zašla jsem k němu, řekla mu svoji představu, on mi nakreslil obrázek a mně se líbil. Hlavně 

pro mě ten určitý obrázek něco symbolizuje.  

Tetoval mě tedy ve svém bytě a pracoval 5 hodin – 1 sezení. 

Obrázek je na zádech a je poměrně velký - chřestýš.  

O dalším tetování přemýšlím. 

Jedno by mělo doplňovat obrázek chřestýše a druhé by mělo být na noze.  

Nevím, jestli se tato tetování uskuteční, vzhledem k mé práci.  

Piercing mám v nose od 16let a v jazyku od 18 let.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 40 Denisa 
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Lenka 18, Pertoltice pod Ralskem - student 

Řekni o sobě několik informací, například zda pracuješ či studuješ, případně kde? Co 

máš ráda? Co mě zajímá? 

Jsem student (Nábytkářská škola v Liberci), ráda čtu, chodím na procházky, ráda si 

popovídám s přáteli. 

 

Zajímá tě bodyart nějak více? 

ne 

Co tě vedlo k rozhodnutí nechat si udělat piercing? 

Prostě se mi to líbilo! 

 

V kolika letech to bylo? Pokud před 18. rokem bylo potřeba dovolení rodičů na papíře, 

nebo doprovod rodiče? 

Piercing mám od 16let a od 17let kérku. Piercing mi dělala kamarádka, tedy nějaké 

oficiální svolení nebylo potřeba. Mamce to ale příliš nevadilo a tetování mi také dovolila. 

Písemné svolení ani doprovod také nebyl potřeba! Tetování totiž není od odborníka. 

 

Proč právě tento motiv tetování? Byl to tvůj návrh, nebo společná práce s taterem? Co 

piercingy? Jak ses rozhodovala ve výběru?  

Tento motiv jsem si víceméně navrhla sama, má symbolizovat, že jsem anděl s ďáblem 

v těle. A piercingy mám v těchto místech (obočí, brada a pupík), protože se mi to tak líbí. 

 

Přemýšlela jsi dlouze nad umístěním tetování i piercingu? 

Nad umístěním piercingu ani kérky jsem dlouho neuvažovala. 

Má tvůj motiv jméno? 

Anděl s ďáblem v těle. 

 

Je s ním spjat nějaký tvůj příběh, nějaké tvé období? 

S piercingem není spjato nic. Tetování – srdíčko, protože tak mi říkal děda, křídla jako 

symbol, že je v nebi, a ocas s rohy ďábla, protože jsem temperamentní. 

 



89 

 

Co pro tebe tedy piercing znamená? 

Je to jen ozdoba mého těla. 

 

Jak dlouho trvala práce tatera? Kolik sezení bylo potřeba? 

Dvě sezení. Tedy zatím se uskutečnilo jen jedno a trvalo asi dvě hodiny. Později bude 

tetování vystínováno. 

 

Bylo nějaké konzultační sezení před samotným tetováním s taterem, nebo jsi přišla a 

rovnou se tvořilo? Kolik jich bylo? 

Konzultační sezení bylo jedno, detaily ohledně obrázku jsme probrali přes e- mail. 

 

Přemýšlíš o nějakém dalším motivu tetování nebo piercingu? 

Přemýšlím o motivu Jing-Jang a piercingu do jazyka.117  

 

 

 

 

 

                                                

 

117
  Poznámka autora: Asi měsíc po rozhovoru si Lenka nechala provést piercing jazyka. 

Obrázek 41 Lenka 
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Potkan  34 - pracující  

 

Řekni o sobě několik informací. Co máš rád? Co tě zajímá? 

Zajímá mě manželka a dcera, hudba, bodyart a malba 

 

Zajímá tě bodyart nějak více? Od kdy a co přesně? 

Ano, asi deset let. Zajímá mě vše, co se týče jeho historie, druhu, technik provádění atd. 

Sám vlastním několik strojků a zkouším tetování provádět  "po domácku." 

 

Co tě vedlo k rozhodnutí nechat si udělat „kérku“? 

Je to pro mě druh umění! Někdo sbírá obrazy, někdo dělá sochy, já mám rád tetování! 

 

V kolika letech to bylo? 

 + - 25 už si nepamatuji. 

 

Nechal ses tetovat „po domácku“ nebo u odborníka v salónu? 

U odborníka v salónu v České Lípě. 

 

Proč právě tento motiv? Navrhl sis ho sám nebo jste s taterem spolupracovali? Co tě 

inspirovalo? 

První ornament jsem si navrhl sám.  Z různých druhů tetování mě právě ornamenty nejvíce 

zajímají. Sám zkouším nějaké kresby. 

 

 

Přemýšlel jsi dlouze nad umístěním? 

Každé tetování je potřeba si pořádně rozmyslet!! Je to věc, která je s vámi spojena celý 

život a neměla by se podceňovat! 

Má tvůj motiv jméno? 

Co? Ne! Je to o něčem hlubším! 

 

Je s ním spjat nějaký tvůj příběh, nějaké tvé období? 
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Je, ale bez komentáře. 

 

Co pro tebe znamená? 

Jak už jsem řekl, je to pro mě druh umění, a co pro člověka znamená umění?! 

 

Jak dlouho trvala práce tatera? Kolik sezení bylo potřeba? 

První tetovaní asi 3 hodiny. 

 

Bylo nějaké konzultační sezení před samotnou prací nebo jsi přišel a rovnou se tvořilo? 

Pokud ano, kolik jich bylo?  

Domlouvali jsme se a konfrontovali společně můj navržený "flash" hned přímo při prvním 

sezení.  Poté proběhlo vlastní tetování. 

 

Jak vzpomínáš na prostředí salónu? 

V té době jsem jich moc neznal, takže jsem nemohl moc porovnávat, ale každopádně dost 

příjemné prostředí a tater Robert navodil gardovou atmosféru, takže vše proběhlo hodně 

v pohodě. 

 

Přemýšlíš o nějakém dalším motivu tetování? 

Samozřejmě jde jen o čas a peníze. TATTOO FOREVER !! 

 

Byl by jiný motiv na jiném místě nebo by doplňoval původní? 

To je vše otázka času, proto zatím bez komentáře. 
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Radim 38, Praha - pracující 

Bodyart ho zajímá již od devatenácti let, kdy si sám začal kreslit návrhy na „kérky“. 

Nikdy ještě nikoho sám netetoval. 

Své tetování, které je umístěno na zádech a pažích, nazývá krunýřem a chápe ho jako cosi 

ochranného. 

Za důležité pokládá vztah mezi tetovaným a taterem. Podle něho prý tater vkládá určitou 

energii, vzkaz, poslání či něco ze sebe do těla zákazníka a právě skrze tetování. 

Motiv si Radim nakreslil sám a společně s umělcem, který působí ve Frýdku ve svém 

salónu TATTOO POD SVÍCNEM, kresbu doplňují. 

 „Už mám za sebou čtyři sezení během minulého roku. S Borisem jsme přátelé. Motiv ještě 

není dokončen, přidáme bílé kontury a dál se neví. Je možné, že se mé zdobení posune 

i někam dál.“ 

Ostatní menší motivy - znak na ruce a Jing Jang na temeni hlavy, si tetoval Radim sám. 

Nabídku tatera na jejich předělání razantně odmítl a vysvětluje:  „Za nic na světě bych si je 

nenechal předělat. Je to mé tetování, mám k němu vztah. Prostě se mi zdál sen a tetování 

bylo na místě.“ 

  

Obrázek 42 Radim 
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Stephanie van der Strumpf 22,  Praha - pracující 

Zajímá tě bodyart nějak více? Od kdy a co přesně? 

Ano bodyart mě zajímá zhruba od deseti let (propíchla jsem si spínacím špendlíkem nos 

a pupík). Ve čtrnácti jsem měla první tetování. 

Kolik jich máš na svém těle tetování? 

Mám černobílé, stínované motivy a barevný new school a old school. Mám jich hodně 

a postupně bude celé tělo.  

Kde ses nechala tetovat? 

Hodně jsem se dala tetovat na tattoo conventionech a jinak pak od umělců v Tribo tattoo. 

Proč právě tyto motivy tetování? Navrhla sis je sama, nebo jste spolupracovalo 

společně s taterem? 

Něco bylo čistě z estetického hlediska, něco jsme s taterem vymysleli mě na míru.  

Přemýšlela jsi dlouze nad umístěním motivů?  

Ne.  

Co pro tebe tvé tetování znamená? 

Celý můj život, každé nové tetování je určitým odrazem daného období. Je to můj životní 

styl. 

Jak dlouho trvala práce tatera? Kolik sezení?  

Motivů mám více a už si nepamatuji, jak dlouho tetování trvalo. Určitě to ale nebyla 

otázka jedné chvilky.  

Bylo nějaké konzultační sezení před samotným tetováním nebo se rovnou tvořilo? 
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Ne nebylo. Prostě se objednáš a jede se. 

Jak se ti líbilo prostředí salónu? 

Miluji prostředí salónu.  

 

Tom 20, Praha, student 

Řekni o sobě několik informací, například zda pracuješ či studuješ, případně kde? Co 

máš ráda? Co mě zajímá? 

Studuji na  VŠUP Praha. Zajímá mě hlavně umění, hudba, filosofie a sport. 

 

Zajímá tě bodyart nějak více? Od kdy a co přesně?  

Dlouho mě tetování přitahovalo. 

 

Co tě vedlo k rozhodnutí nechat si udělat tetování? 

Dlouho jsem chtěl mít něco, k čemu mám vztah přímo natrvalo na svém těle. Od mala 

jsem si po sobě čmáral. Teď mělo přijít něco, co bude na pevno. 

 

Kolik máš motivů na svém těle? 

Zatím jedno, na celém levém předloktí. Byl to vlastní návrh z jednotlivých čar a čísel. 

 

V kolika letech to bylo?  

19 

 

Kde? 

Tribo tattoo. 

 

Proč právě tento motiv? Navrhl sis ho sám nebo jsme s taterem spolupracovali? 

Motiv jsem si navrhl kompletně celý sám. Na návrhu jsem pracoval několik měsíců. 
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Přemýšlel jsi dlouze nad umístěním? 

Ano, souviselo to i se samotným motivem. Podmínka byla – mít motiv “na očích.” 

 

Má tvůj motiv jméno? 

Jméno ani typ nelze určit. 

 

Je s ním spjat nějaký tvůj příběh, nějaké tvé období? 

Pokusil jsem se do něj dát maximum a to zejména proto, aby mě tetování oslovilo i třeba 

za 20 let. Mělo být nadčasové. 

 

Co pro tebe znamená? 

Je v něm mé životní motto, důležitá data a jména, písmena tvořící věty, citát, oblíbená 

čísla, odraz nějakého mého já. 

 

Jak dlouho trvala práce tatera? Kolik sezení bylo potřeba? 

Celkově a si tak dvě sezení. Celé tetování se v podstatě stihlo během prvního sezení. 

U druhého se jen dodělávalo a obtahovalo. Každé sezení trvalo asi tři hodiny.  

  

Bylo potřeba konzultační sezení před samotným tetováním nebo se rovnou tvořilo? 

Ano, větší konzultace byla jedna, pak přímo před tetováním se ještě vyjasňovaly detaily 

návrhu. 

 

Jak se ti líbilo prostředí salónu? 

Příjemné, přátelské, pohodové. 

 

Přemýšlíš o nějakém dalším motivu nebo jiném zdobení? 

Určitě! Tetování je docela droga. Každopádně si vyberu ale jiné místo. Přemýšlím nad 

druhou rukou, hrudníkem nebo možná i jiném místě. Uvidíme za čas. 
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Obrázek 44 Tom 

Obrázek 43 Tom - návrh 



 

 

 

 

Mým záměrem nebylo zpracovat výzkum na základě množství dotazníků, nýbrž oslovit 

několik lidí, kteří vlastní nějaké zdobení, ať už tetování, piercing, nebo jiné, položit jim 

několik otázek a zjistit například důvod, proč si nechali dané zdobení zhotovit, co je 

motivovalo a mají-li nějaký vztah, jak ke svému šperku, tak k bodyartu obecně. Zda se 

o tyto fenomény více zajímají. Nejprve jsem si promyslela několik univerzálních otázek 

a vytvořila z nich tzv. dotazník. Původně jsem začala s rozhovory, kdy jsem se s lidmi 

osobně setkala. Držela jsem se základní strukturou mého dotazníku, ale otázky byly 

přizpůsobeny na základě konkrétního zdobení. Bohužel nebylo možné se osobně setkat 

takto s každým, pak jsem posílala dotazník lidem e-mailovou cestou, kdy jsem dotazník 

opět před odesláním upravila na základě zdobení, který recipient vlastnil a nakonec znovu 

při konečné verzi, protože záměr měl být volný rozhovor, nikoli pevně daný dotazník, 

a proto jsem některé otázky pozměnila, zcela vypustila, či přidala jiné. Musím říci, že bylo 

velmi obtížné vyhledat vzájemnou spolupráci, tedy můj záměr nedopadl až tak podle 

mých představ, ale naopak jsem velmi ráda, že si podařilo získat několik zajímavých 

názorů na mnou zvolené téma. Jak už jsem psala, zajímala mě u dotázaných vůbec znalost 

bodyartu, určitý zájem pro tento fenomén, který byl u některých zásadní, a jiní ho 

nepokládali za důležitý. Dále mne zajímal důvod proč zrovna toto zdobení, konkrétně 

tento motiv či šperk, zda se s ním pojí nějaký příběh, nějaká skutečnost. Zde jsem malinko 

pátrala po funkcích, se kterými jsme se sekali v historické části, hlavně u přírodních 

národů. Otázka se snažila objasnit, jestli i dnes máme nějaké hlubší důvody, proč zdobit 

své tělo, nebo je tetování pouze módním výstřelkem. Tedy, dovolím si shrnout podle 

vlastního uvážení, že lidé, kteří se o bodyart obecně nijak nezajímají, mohou volit svá 

zdobení pouze na základě, jak já říkám „líbí-nelíbí“. Naopak, ti, kteří se, alespoň z části 

o tento „svět“ zajímají, vybírají svá zdobení o něco pečlivěji a s rozmyslem a určitým 

důvodem, Tím nechci tvrdit, že si je nevybírají také na základě líbí/nelíbí, ale oproti jiným 

si je na základě svým znalostí a vůbec třeba svého stylu života umí výborně obhájit. Dále 

jsem se také snažila vypozorovat, kdo navštíví raději salon či si své ozdoby nechají provést 

„po domácku“, nebo jiní zvolí raději doktora. Já osobně zastávám názor, že lidé v salonu 

by měli být odborníci a specialisté i přes některé těžké modifikace. Jsou speciálně školeni 

pro tyto „operace“ a musí mít množství znalostí ohledně určitých míst lidské kůže, svalů, 

nervů, apod. Ze zkušenosti vědí jak vést jednotlivé vpichy, čímž kdejaký doktor povětšinou 



 

 

 

 

nedisponuje. Na druhou stranu mají někteří, hlavně rodiče mladistvých, kteří s jejich 

souhlasem si nechají nějakou tu náušnici píchnout, bezpečnější pocit u lékaře než 

v kdejakém vyhlášeném salonu, i když jsou požadavky na hygienu těchto zařízení velmi 

vysoké. Bohužel se ale mnohdy najdou ještě nějaké salony, kde hygienické prostření není 

zcela dostačující, a proto doporučuji navštívit jich několik. A co se týče některých zdobení 

dělaných „po domácku“, mnohdy narazíme na kvalitního umělce i vyhovující hygienické 

podmínky, někdy i lepší než u některých salonů. Vidím to asi tak, že by si měl každý zvážit 

co je pro něj prioritní, jestli zákrok absolvovat levně a někde u známého na úkor kvality, 

nebo si raději připlatit a zajít do kvalitou vyhlášeného salonu, kde najdete více umělců 

s osobitým stylem. Stačí si jen vybrat.  
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2 PEDAGOGICKÁ ČÁST 

2.1 Výtvarné projekty 

2.1.1 Výtvarný projekt č. 1 

 

Téma – tetování 

 

Úvod: Tetování je určitý druh kresby, při které jsou pomocí tetovací jehly 

částečky inkoustu nebo jiného barviva nanášené pod kůži člověka. V odborné terminologii 

jde o tzv. mikro-pigmentovou implantaci. Tetování je jednou z forem zkrášlování těla. 

Tetování provádí tater. 

 

Rozšíření: 

Tetování se stalo velmi oblíbeným v posledních desetiletích v mnohých částech světa, 

především v Severní Americe, Japonsku a v Evropě. V těchto zemích profesionální tateři 

povýšili své výtvory na umělecká díla a povznesli tetování na seriózní a všeobecně 

uznávané umění. Důvodem, proč se tetování stalo formou zkrášlování těla poměrně brzy, 

je fakt, že se dnes, na rozdíl od předchozích generací, lidé cítí svobodnější, a volí tento 

druh zkrášlení sebe sama. Tetování se stalo běžnou součástí image filmových hvězd, 

populárních hudebníků či sportovců. V tradičních kulturách se tetování těší obnovené 

oblibě, protože lidé těchto kultur jsou pyšní na své kulturní dědictví. V rámci tradičních 

nebo domorodých kultur vyjadřuje tetování úctu ke svým kořenům a zvykům, není 

vyjádřením vnitřního vzdoru. 

Historie: 

Tetování má bohatou historii. Je součástí vzniku člověka samotného a tvoří podstatu 

v jeho kultuře. Původní obyvatelé Japonska Ainové se věnovali tetování tváře. Tetování 

bylo rozšířené i na Filipínách, Borneu, Samoi, dále v Polynésii, Africe, Střední 

Americe i Číně.  
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Moko tetování maorského náčelníka tak, jak jej viděl Cook a jeho posádka 

 

 

Určeno: Tento projekt je určen převážně pro první stupeň ZŠ. 

 

 

Výtvarné náměty:  

2.1.1.1 1. Námět: STÍNOVÉ TETOVÁNÍ 

Motivace: Stín je místo, tmavá oblast, kam nedopadá světlo. Stín je za každým 

neprůhledným tělesem, na které dopadá zpředu světlo. Průhled stínu na plochu vytváří 

dvourozměrnou siluetu tělesa, na které zdroj světla svítí. 

 

Výtvarný problém: Studie stínů, uvědomění si jejich proměnlivosti a síly tónu. Práce ve 

dvojicích, či skupině.  Možnost využijí jiného media – fotoaparátu. 

 

Výtvarný úkol: Venku, nebo také v místnosti zkoušíme hledat různé stíny, které vznikají 

díky předmětům, nebo přírodninám. Můžeme pozorovat jejich proměnlivost v čase. Stíny 

může také zaznamenávat na papír, či fotoaparát. 
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Po předchozím zkoumání stínů, venku či v místnosti hledej různé druhy, různé velikosti 

stínů. Místo papíru tentokrát použij svou kůži (ruce, nohy, záda…). Stínové tetování 

zakresluj pomocí speciálních barev na tělo. Stíny se mohou různě prolínat, může být 

i barevné, kdy ve výsledku může dojít k zajímavému překrývání barev, nebo také 

černobílé, kde se pozoruje intenzita tónu. 

Děti se tetují sami, nebo mohou mezi sebou navzájem.  

Během úkolu vzniká zajímavá a zábavná hra. Na jejím konci všichni předvedou svá 

zdobení. Je dobré vše během úkolu zaznamenat kamerou, nebo fotoaparátem. Z vlastních 

zkušeností doporučuji provést tento úkol v přírodním prostředí (zahrada, louka, les), za 

pěkného počasí, kde se mohou děti bezpečně volně pohybovat. 

 

Výtvarná technika: Průzkum stínů: papír různé kvality, velikosti, měkká tužka, suchý 

pastel, uhel, dále popř. fotoaparát. Samotné tetování: malba na tělo. 

 

Hodnocení: aktivitu, přípravné práce a samotné zdobení. Snažíme se pozorovat citlivost 

pro volbu barev a tónu a také umístění zdobení. 
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2.1.1.2 2. Námět: POKÉROVANÝ POMERANČ 

Motivace: Co může mít pomeranč společného s tetováním? Pomeranč nám může sloužit 

jako pomůcka při učení se tetovat. Opravdu! Někteří budoucí tateři si své první tahy 

zkoušejí na tomto ovoci. Pomeranč se prý podobá vhledem lidské kůži. Například na 

výstavě tetování Modrá láska, kterou v minulém roce pořádal salon Hell v Novoměstské 

radnici v Praze, si lidé mohli sami vyzkoušet funkci některých historických tetovacích 

strojků právě na pomerančích. 

Jako motivace dětem poslouží detailní obrázky různých druhů tetování z historie 

i současnosti. Dále dětem ukážeme prvotní tetovací pomůcky a současný patentovaný 

tetovací strojek. 

 

Výtvarný problém: Děti zažijí novou akci. Vyzkouší si jinou techniku. Pochopí princip 

tohoto fenoménu. Zasvětí se do jeho historie. 

 

Výtvarný úkol: Každý si přinese pomeranč, na kterém si vyzkouší „tetovat.“ Jako tetovací 

strojek nám poslouží obyčejní špejle s ostrým hrotem. Tetovat můžeme namáčením špejle 

do barevných inkoustů, potravinových barviv, nebo přírodních šťáv např.: z borůvek nebo 

červené řepy. Samozřejmě se dají použít i temperové či vodové barvy. Namočenou špejlí 

v barvivu propichujeme vrchní vrstvu pomeranče. Vždy jedno namočení a jeden vpich. 

Body klademe systematicky k sobě a ty nám ve výsledku vytváří linku, která tvoří konečný 

motiv. Snažíme se, aby bylo umístění bodu vždy přesné a barva rovnoměrná. 

Představujeme si, že jsme skuteční tateři a vytváříme své opravdové tetování.  

 

Výtvarná technika: Propichování pomeranče pomocí špejle a barevných inkoustů, 

potravinářských barev, přírodních ovocných šťáv nebo vodou ředitelných barev. 

 

Hodnocení: Hodnotíme samotný výsledek. Výběr motivu, promyšlené propracování,  

umístění a barevnost. 
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2.1.1.3 3. Námět: MALBA NA TĚLO 

Motivace: BODYPAINTING:  Malování na lidská těla. Používají se k tomu speciální barvy, 

které není problém nanést na lidskou pokožku. Jedná se většinou o barvy na vodní bázi, 

které jdou snadno smýt. 

PIERCING:  

(odvozeno z anglického slova „pierce“ neboli „propíchnout“) je propíchnutí určité části 

těla (kůže) a vložení šperku do vzniklého tunélku. 

Piercing má kořeny už daleko v minulosti. Prastaří indiáni jej používali jako ozdobu těl 

při rituálech a obětováních. Používali přitom bambus a podobný přírodní materiál. Dnes 

se používá chirurgická ocel, titan a zlato. Chirurgická ocel a titan se používají nejčastěji, 

protože se s nimi tělo dobře snáší. 

MAGIE:   

je označení s nejasným vymezením, v zásadě se v pohledu na magii střetává okultní 

a vědecký výklad a oba základní výklady si vzájemně odporují a popírají se. Etnologové 

magii často spojují se šamanismem a čarodějnictvím, je také chápána jako určitý 

druh náboženství, který souvisí se snahou ovládat přírodní síly, které překračují 

momentální poznání společnosti a s vírou, že to za splnění jistých podmínek lze.  

 

INDIÁNI:  

jsou původním obyvatelstvem amerického kontinentu (výjimku tvoří Eskymáci a Aleuti na 

severu). Označení jako první použil Kryštof Columbus v domnění, že se plavbou na západ 

přes Atlantik dostal k východnímu břehu Indie. 

Například američtí indiáni velmi využívali malbu na tělo. Je u nich obecně známo hojného 

používání barevného malování při válečných účelech. Už ale méně známé to, že již indiáni 

používali barevného tetování. Údajně užívali rostlinných barev a ty prý byly pro lidské tělo 

velmi dobře snesitelné. Časté byly jednoduché geometrické a zvířecí motivy. U žen se 

tetovala brada a používalo se dikobrazího trnu a rozdrcených uhlíků. Významy zdobení 

byly válečné kořisti, kmenová příslušnost a léčení. Snaha zalíbit se, se nedocílila pouze 
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tetováním, ale a malováním ale i piercingem (úpravy nosních přepážek). Tetování je 

spojeno s magií.118 

 

Výtvarný problém: Seznámení se s termíny tohoto fenoménu. Děti získají novou 

zkušenost a vyzkouší si novou akci při práci ve skupině. Díky konečné reflexi je nutné 

o práci přemýšlet. 

 

Výtvarný úkol: Tento úkol je 

vhodný provést například na 

letním táboře nebo podobné 

příležitosti za teplého počasí. 

Doporučuji staré oblečení, 

plavky. Děti rozdělíme do 

skupin asi tak maximálně po 

šesti členech, různého věku i 

pohlaví. Jeden ze skupiny 

bude pomalován ostatními. 

Určíme časovou prodlevu. Každá skupina si najde poklidné místo, nejlépe někde ve 

stinném prostředí a tvoří. Umělci se mohou inspirovat přírodou, která je obklopuje (kůra 

stromů, žilky a tvary listů, stíny větví korun stromů, zvířecí stopy aj., nebo také samotným 

modelem – jaký je, co má rád, co ho zajímá, čím by chtěl být apod.) 

Po uplynutí časové lhůty se všichni svolají na závěrečnou reflexi. Každý oddíl předvede 

svého modela – své dílo a stručně poreferují o své práci. (Co je motivovalo, jakou techniku 

zvolili, jak postupovali). Je důležité, aby se zapojil celý tým jak u samotného tvoření, tak 

u reflexe. Je dobré, aby každý něco řekl, tím můžeme získat značnou pozornost od 

                                                

 

118
 RYCHLÍK, M,: Dějiny odívání: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. 1.vyd. Praha: NLN, 2005, s. 168-170. 

ISBN 80-7106-780-6 

 

 

Obrázek 45 Bodypaiting 
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některých neposedů. Nakonec vše zdokumentujeme videem, nebo fotoaparátem a pak se 

všichni pořádně vykoupeme. 

 

Výtvarná technika: malba či kresba na tělo s použitím speciálních nezávadných barev, fixů 

pro tyto účely. 

 

Hodnocení: Hodnotíme skupinovou spolupráci. Samotné dílo a způsob techniky, inspiraci. 

Důležité je také obhájení práce, které může velmi ovlivnit výsledek. 

 

 

2.1.1.4 4. Námět: JAKÉ MÁM SCHOPNOSTI 

Motivace: Některé kmeny věřily, že pokud si na své tělo vytetují nějaké zvíře, získají tak 

jeho schopnosti. Například jaguár znamenal rychlost, mrštnost a eleganci. Japonci si zase 

nechávali tetovat rybu, která znamenala štěstí. Číňané pověstného draka jako znamení 

odvahy. My se zaměříme hlavně na tetování v obličeji. Obličej se totiž stává důležitým 

obrazem naší lidské identity. O amerických indiánech jsme jich hovořili. Své obličejové 

zdobení používali k rituálním účelům, když se chystali na lov nebo důležitý zápas. 

Maorové, jejich tetování se nazývalo moko, věřili, že bohatě tetovaný obličej zvyšuje 

odvahu bojovníka. Jejich tetování bylo opravdu propracované. To způsobilo, že obličej 

vypadal strnule a děsivě, což mohlo mít za následek případné zastrašení nepřítele nebo 

alespoň vzbuzení respektu. 

 

Výtvarný problém: Říkají se zvířata a děti k nim přidávají jejich podstatné vlastnosti, 

například gepard – rychlost, slon – paměť. Nemusíme se držet skutečných přívlastků. 

Může zapojit svou fantazii, dopomoci nám mohou různé pohádky, povídky, mýty a báje. 

Děti se seznámí s tetováním moko a vše důležité o Maorech. 

 

Výtvarný úkol: Navzájem ve dvojicích, či každý sám s pomocí zrcátka si pomalují obličej 

motivem inspirovaným právě konkrétním zvířetem a jeho vlastností. Je možné také zvolit 

variantu masky, kdy se předem vytvoří masku buď z pevného papíru, nebo vylit ze sádry. 
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Na konci každý představí svou masku a zdobení, vysvětlí, co představuje a jaké jsou jeho 

schopnosti. Doprovodná může být i krátká dramatická scénka.  

 

Výtvarná technika: malba na obličej speciálními barvami nebo fixy. Při volbě masek je 

důležitá samotná maska a následně postačí vodové či temperové barvy, tuš nebo jiné. 

 

Hodnocení: Hodnotíme způsob provedení a následné předvedení. 

 

2.1.2 Výtvarný projekt č. 2 

Téma: Člověk a příroda 

 

„NAŠE TĚLO JE MISTROVSKÝM DÍLEM PŘÍRODY“ 

Člověk versus příroda 

Člověk až do historicky nedávných dob byl přirozenou součástí přírody. Byl přímo závislý na 

tom, co dokázal z prostředí ve kterém žil a co dovedl získat. 
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Určeno: Tento projekt je vhodný pro žáky devátých tříd základních škol, také pro studenty 

středních škol, vyšších odborných a vysokých škol. 

Student, nebo žák by měl být nejprve seznámen s celým projektem, aby si byl plně 

vědom, jak na sebe jednotlivé úkoly navazují, aby byl motivován celým projektem a od 

základů přemýšlel o celkovém projevu. 

 

Výtvarné náměty: 

 

2.1.2.1 1. Námět: PŘÍRODNÍ STRUKTURY 

Motivace: Hledání inspirace v přírodě. Přírodní vzorník pro mé tetování. Když je pěkné 

počasí a svítí sluníčko, můžeme venku zpozorovat spousty zajímavých přírodních stínů, 

které nám ukazují stromy a keře kolem nás. 

 

Výtvarný problém: Vnímání přírodních detailů, například: žilky listů, kůra stromů, kořeny 

stromů, stíny větví atd. Je možné propojení s jinými obory (biologie, zoologie). 

Osvojení práce s fotoaparátem (makro). 

 

Výtvarný úkol: V prostředí přírody sbírej zajímavé přírodní struktury, a to pomocí 

fotoaparátu, frotáže a kresby. Výsledek bude soubor fotografií, frotážový vzorník 

a kresba. Vzorky můžeš sbírat buď jen na papír nějakého rozměru, nebo si můžeš 

například obkreslit svou ruku, nohu, nebo celé tělo na průsvitný papír a můžeš sbírat 

vzory přímo na obrys svého těla. 

 

Výtvarná technika: fotografie, frotáž uhlem, kresba, tužkou, uhlem, tuší… 

 

Hodnocení: Různorodost přírodních struktur. 
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2.1.2.2 2. Námět: ŠABLONA 

Motivace: Knižní ukázky šablon, vysvětlení termínu. Ukázka motivačních obrázků 

k tématu. 

 

Výtvarný problém: Z vybrané přírodní struktury vzniká pomocí stylizace šablona určená 

pro následující úkol. 

 

Výtvarný úkol: Vyber jednu přírodní strukturu a na ní vytvoř tři různé varianty stylizační 

podoby. Hledáčkem vyhledej nejzajímavější místa a z nich vytvoř šablony. Pozn: je možné, 

aby byla použita více než jedna šablona. 

 

Výtvarná technika: Kresba, malba na karton či čtvrtku o rozměrech 30x30, tuší. 

 

Hodnocení: Hodnotíme provedení stylizace a výběr motivu. 

 

 

2.1.2.3 3. Námět: RITUÁL 

 

Motivace: Vysvětlení termínu a krátká debata o původu a vzniku rituálu, s čím může 

souviset. Přiblížíme ke spojení s tetováním. Inspirační fotografie MgA. Lucie Tatarové.119 

 

Výtvarný problém:  Vrátíme se do doby kmenů. Seznámení s historickým pojmem rituál 

Uvědomění si jeho významu i v dnešní moderní době. 

 

                                                

 

119
 Viz.: příloha 2 – CD –  Lucie Tatarová 
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Výtvarný úkol: Šablonu, kterou jsi vytvořil, následně aplikuj na tvého modela či modelku, 

nebo na sebe samého. Můžeš si zvolit, i jakým způsobem bude aplikace probíhat. Např. 

kresbou, malbou, „sprejováním“, tisknutím, nebo tetovací kopírovací metodou. 

Celý tento úkol můžeš zdokumentovat jako videodokument, nebo jako sobor uměleckých 

fotografií. 

 

Výtvarná technika je libovolná i s použitím videa, nebo fotografie, nebo jejich kombinací. 

Co se týká barev, mělo by se jednat o barvy nezávadné, používané na lidskou kůži.  

 

Hodnocení: Hodnotíme jako výsledek celého projektu. 

 

 

2.1.2.4 4. Námět: VLASTNÍ PROJEKT 

Motivace: Člověk v symbióze s přírodou. Význam slova „symbióza“. Motivační fotografie 

MgA. Michala Sedláka 120 

 

Výtvarný problém: Samostatné hledání souvislostí s tímto významem. 

 

Výtvarný úkol: Na téma „spojení, podle klíčových slov: ČLOVĚK, PŘÍRODA, 

SYMBIÓZA (SPOJENÍ), vymysli svůj projekt. 

 

Výtvarná technika: Libovolné. 

 

Hodnocení: Celkový postup projektu, provedení a závěrečná obhajoba. 

                                                

 

120
 Viz.: příloha 2 – CD – Michal Sedlák 
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3 VÝTVARNÁ ČÁST 

3.1 Stínové tetování 

Hledám motivy tetování v přírodě, které nalézám 

ve stínech rostlin, keřů, stromů, apod. Vracím se 

tak k přírodní složce počátků tohoto fenoménu - 

k „přírodním národům.“   Nejprve jsem v různém 

prostředí na různých místech sbírala snímky 

přírodních stínů rostlin.  Sledovala jsem, jak se 

jejich původní tvar ve stínu mění a lehce 

deformuje v závislosti na slunečním světle.    Poté 

jsem vytvořila první pokus, neboli přípravnou 

část mého „konečného cíle.“ 

 

Na hedvábný papír jsem obkreslila postavu v měřítku 

1:1, vystřihla obrys a tuto postavu jsem přenášela 

z místa na místo, pokládala v blízkosti rostlin, stromů 

a keřů tak, aby na tělo z hedvábného papíru vrhaly 

stíny. Proces jsem dokumentovala pomocí 

fotoaparátu.   V dalším kroku jsem se zabývala 

přípravnými kresbami. Na menší formáty balicího 

papíru jsem vyobrazené stíny rostlin obkreslovala 

a různě dotvářela do určitého zajímavého celku. 

Použila jsem černou tuš, která mi vyhovovala ve 

výběru intenzity barvy pro určitý stín.   

  

  

  

  

Obrázek 46 

Obrázek 47 
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Od těchto příprav jsem odvíjela dílčí část mého 

projektu. Opět jsem obkreslila postavu v měřítku 1:1 

na balicí papír a následně jí vystřihla. Objekt jsem 

přenášela dle potřeby na různá stinná místa v 

přírodě (zahrada, park, louka). Stíny chápu jako 

tetování a papírový model, jako plátno lidského těla 

(zatím tedy pouze plošně). Stíny jsem znovu 

obkreslila, libovolně dotvářela, či překrývala dle 

svého uvážení. Na konkrétní místa na těle jsem 

nemyslela, soustředila jsem se na tělo jako celek.   

 

Cílem mé práce bylo vytvořit tetování inspirované 

samotnou přírodou. Na základě mého předchozího 

studia rostlinných stínů jsem vytvořila konečné 

tetování aplikované přímo na lidské tělo. Motiv není 

nijak stylizován, je čistě náhodný a improvizovaný.  

Nacházím spojení mezi tělem, přírodou a tetováním.  

Obrázek 48 

Obrázek 49 
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Focení Stínového tetování probíhalo v ateliéru mého kamaráda Tomáše Křenka. Ateliér 

byl vybaven profesionálním 

fotografickým příslušenstvím. Pozadí jsme zvolili červené s kontrastním zeleným šátkem, 

který měla modelka Ivana Holoubková na sobě. Výsledné fotografie jsou jak barevné, tak 

černobílé i jinak upravené. Nejprve mě zajímaly stíny jednotlivých rostlin, které jsem si 

přinesla do ateliéru. Každá z nich vytvářela jiný a já jsem už dopředu přemýšlela, které 

použiji ke konečné verzi. Samotná malba tetování probíhala tedy na základě vybraných 

stínů rostlin. Postupně jsem obkreslovala jednotlivé stíny a náhodně je kladla přes sebe. 

Sledovala jsem jejich tóny. Při malbě jsem použila černou temperovou barvu. Speciální 

barvy určené na lidskou pokožku se mi v praxi neosvědčily. Fotodokumentace probíhala 

postupně při celém projektu, protože mi přijde důležitý nejen výsledek mé práce, ale 

právě její průběh! 

  

Pozorování jednotlivých stínů rostlin 

Obrázek 50 

Obrázek 51 
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Malba tetování. Rostliny jsem si pět přikládala k tělu, tak aby mi vrhaly stíny, které jsem 

náhodně překrývala a obkreslovala. 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná práce Stínové tetování. Barevné, černobílé a upravené konečné výstupy. 

Obrázek 52 

Obrázek 53 
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ZÁVĚR  

Svou bakalářskou práci jsem vedla dokumentární formou, jak od samé historie tohoto 

tématu až po současnou dobu, kdy jsem se snažila vyhledávat novinky a zajímavosti 

z celého světa, zařazovat dosud neslučitelné s tímto fenoménem a vůbec seznámení se 

současným světem bodyartu. I pro mě bylo obrovským zjištěním a překvapením, že vůbec 

lidské zdobení má tak bohatou historii, která může osvětlit i některé stále kritické názory 

a přirovnávání hlavně starší populace ke kriminalitě a jiným undergroundům. Proto 

historii považuji za stěžejní částí této práce a po pozorování a studia některých 

současných záležitostí (performance, osobností, taterů, salonů, uměleckých autorit aj.), 

troufám si tvrdit, ano, pokládám tento fenomén za umění a tatery nazývám umělci. Vůbec 

mě zajímají posuny a přesahy tohoto fenoménu a obecně práce s lidským tělem v umění. 

Mohu jmenovat autority, se kterými jsem se v poslední době setkala, jako jsou Petr Nikl, 

Jan Černický, Pavel Humhal, Jan Šalda, Richard Rameš a spousta dalších i zahraničních 

umělců, jejichž díla jste mohli spatřit na již zmiňované výstavě Dekadence – za hranicí 

krajnosti. Toto téma je tak široké a nese s sebou tolik možností, že není možné obsáhnout 

vše v této práci. Vážně uvažuji se i nadále tomuto tématu věnovat a případně ho více 

rozvinout v průběhu mého navazujícího studia. 
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19) http://kerky.cz/fotogalerie/tetovani/uv-tetovani/uv-tetovani.jpg.php 

20) http://kerky.cz/tetovani/henna-tetovani/ 

21) http://magazin.libimseti.cz/moda/4435-pro-odvazne-piercing-a-bryle-v-jednom?SID 

22)http://www.praha-tip.cz/clanek/tipy/kultura/vystavy/vystava-novomestska-radnice-

modra-laska-pribeh-tetovani-od-mumii-a-lidojedu-az-po-umeni-i-angelinu-jolie.htm 

23, 24) vlastní záznam 

25, 26) http://www.tribo.cz/index_frameset.php 

27)http://www.thetelegraphandargus.co.uk/news/local/localbrad/3579372.Tat_who___s

_looking_at_you_/ 

28) http://oregonmedicalmarijuanaprogram.org/links 

29) http://magazin.libimseti.cz/lifestyle/5666-extremni-zenske-prehnaly-to-s-ozdobami 

30) http://www.blesk.cz/clanek/pro-muze-novinky/119301/fotogalerie-nejsilenejsi 

tetovani-sveta.html 
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31) http://zaujimavosti.net/pikosky-zaujimavosti/dobrovolne-upravene-vlastne 

telo/attachment/debilka03 

32) http://zabava.dama.cz/clanek.php?d=7544 

33, 34) http://ekonom.bloguje.cz/0911archiv.php 

35) http://www.tattoo-dragoon.cz/d65-tetovani-ocnich-bulv.html 

36) http://www.creabar.com/photo-Gang,302.html 

37) http://doggshiphop.com/mexican-mafia-la-eme-pandillas/ 

38) http://www.kookej.cz/videa/nejnebezpecnejsi-gangy-sveta-6-misto-la-eme/ 

39, 40) http://magazin.libimseti.cz/lifestyle/7208-jak-muze-pet-let-zmenit-cloveka, foto: 
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7 PŘÍLOHA Č. 2 - CD 

 Bakalářská práce   

 Obrázky  

1. Sámojské tetování 

2. Maorské tetování 

3. Dajakové 

4. Svátek Thaipusam 

5. Japonské tetování 

6. Bororo 

7. Afrika 

8. Punk 

9. UV – Tetování 

10. Henna 

11. Praktický piercing 

12. Výstavy 

13. Musa 

14. Ondrash 

15. Extrémy 

16. Věšení se na háky 

17. Tetování očních bulev 

18. Bodypaiting s dětmi na táboře 

19. Lucie Tatarová 

20. Michal Sedlák 

- Seznam obrázků a zdrojů 

 Stínové tetování – výtvarný projekt 

1. Přípravné foto1 

2. Přípravné foto2 

3. Stínové tetování – foto 

4. Stínové tetování prezentace 
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