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ABSTRAKT 

Diplomová práce s názvem Subkultura tetování, Obsahová analýza časopisu Inked je 

primárně zaměřena na současný fenomén tetování, potažmo celý vývoj této společenské 

subkultury. Cílem je kriticky zhodnotit a rozebrat pojem subkultura, detailně nahlédnout na 

historické počátky a vývoj tatuáže, popsat funkce, motivace i příčiny samotného aktu 

tetování. 

Zvláštní pozornost pak bude věnována americkému lifestylovému časopisu Inked. 

Snahou bude rozbor a analýza tohoto tištěného média zaměřeného na tatérskou subkulturu, 

kulturu, styl a umění. Práce bude analyzovat toto vybrané médium a zaměří se konkrétně 

na zkoumané období v průběhu dvou let. Zkoumaným úsekem je rok 2009 a 2010 a zájem 

bude o jeho tématickou agendu a vývoj během této časové osy. Výzkumnou metodou pak 

bude kvantitativní obsahová analýza. 

Klíčová slova: 

Tetování, tatuáž, subkultura, historie, fenomén, kůže, motiv, barva, vývoj, funkce, 

analýza, výzkum, Inked, magazín. 

 

ABSTRACT 

The theses named Subculture of a tattoo, Content analysis of a magazine Inked is 

primary focused on the nowadays phenomenon of a tattoo, there then the whole 

development of this social subculture. The aim of this thesis is to sum up and analyse the 

term of subculture, to see in detail the historical beginnings and development of tattooing, 

to describe functions, motivations and the reasons of an actual act of a tattoo. 

The main focus will be set on the American lifestyle magazine Inked. I will try to analyse 

this printed media, which targets on the tattoo subculture, culture itself, style and art. This 

thesis will characterise the magazine and will basically follow the Inked in two year time 

period. Which are the years 2009 and 2010, my interest is focused in this theme agenda 

and its development during this period of time. The researching method will then be a 

quantitative content analysis. 

Key words:  

Tattoo, tattouage, subculture, history, phenomenon, skin, motif, colour, development, 

function, analysis, research, Inked, magazine.  
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ÚVOD 

Tetování. Forma umění, fenomén, trend, kresba nebo také značkování. Pouhé slovo 

označuje barevné pokrývání těla, kdy se využitím drobných jehliček aplikuje pod kůži 

barvivo. Tetování nabízí nespočet různých asociací, jak je o něm smýšleno a jak je 

vnímáno. Málokterý takový módní trend působí ve společnosti tak rozporuplným dojmem. 

Vzbuzuje nadšení, ale i silný odpor. Přesto všechno jej můžeme považovat stále za jednu z 

nejstarších úprav těla, je fyzickou mutilací a stále si velmi pevně udržuje jistou dávku 

mysteriózna. Stojí proti přirozenému stavu věcí, a právě proto jej monoteistické systémy, 

jako je islám, judaismus a křesťanství výslovně zakazují, což mu kromě onoho magického 

charakteru přidává i punc zakázaného. 

Tetování pozměňuje přirozenou podobu těla, je formou krášlení, které je navíc trvalé, 

vzniká na základě bolestivého aktu výkonu, který jedinci podstupují zcela dobrovolně a za 

cílem vzniku vytouženého zdobení, vnitřního uspokojení a možného obdivu okolí. 

Tetování je nonverbální formou sdělování pocitů, zachycování vzpomínek a minulosti, 

udržuje charakter jeho nositele a dodnes bývá známkou jakési nespoutanosti, až 

rebelantství. 

Tento fenomén má historii tisíce let starou, vývoj technik i trendů prošel mnoha a 

mnoha pokroky, několikrát se pozměnily významy, důvody vzniku a nazírání společnosti 

na jeho vyobrazování na lidském těle. Zcela původní, řekněme i primitivní, kmenové 

ornamenty se díky zámořským plavbám “znovuobjevily”, staly se znakem námořníků, 

vězňů i jedinců od cirkusů, během let se transformovaly v propracované obrazce, 

významné zdobení a znaky i té nejvyšší společenské vrstvy. V současné době už jsou tzv. 

kérky masově rozšířené, jsou fenoménem, který se rozvíjí skrze všemožné subkultury, od 

motorkářských gangů, po sběratele komiksů, až po jedince Straight Edge. Lidé se za ně už 

nestydí, naopak je dávají na odiv a berou je jakou přirozenou součást jich samotných. 

Tetování se odtrhlo od svých dělnických kořenů a stalo se záležitostí střední třídy. Badatelé 

zaznamenávají změny v demografii a vývoji tetování samého; od standardizovaných, 

předem daných vzorů vytvářených řemeslníky, k individuálním, vlastním obrazcům 

tetovaným profesionálně školenými výtvarníky (DeMello, 2000, s. 4.). Je však nutné 

zmínit, že přestože tetování zastává velmi významnou roli ve zdobení lidského těla, je mu 

stále věnováno příliš málo pozornosti ze stran předních odborníků. Ať už se jedná o 

umělecké kritiky, historiky, sociology nebo znalce kultur, lze říci, že zcela systematicky a 

nepokrytě zapomínají na základní aspekt, a tím je fakt, že tetování je jedinou formou 
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umění, jež jako svůj materiál pro tvorbu, využívá lidskou živou tkáň. 

Je jasné, že lidské tělo jakožto zdobený subjekt, je velmi důležitým aspektem v 

životě. Je stále více a více odhalováno, díky němu komunikujeme s okolním světem a 

prezentujeme sebe samé. Vlastním tělem dáváme najevo pocit jistoty a stability, výrazným 

zdobením předkládáme své názory i svou osobnost. Právě tyto změny popsal polský 

sociolog Zygmund Baumann: “Lidské tělo je dnes v první řadě orgánem spotřeby, 

konzumu a mírou jeho náležitého stavu je schopnost absorbovat a přijmout všechno, co 

konzumní společnost nabízí. Postmoderní tělo je především odběratelem prožitků. 

Konzumuje i stravuje zážitky. Je nástrojem rozkoše, protože využívá přirozenou schopnost 

reagovat na podněty” (Baumann, 2002, s. 78 – 79). Člověk je jedincem toužícím po 

poznání, zkušenostech a dobrodružství, a tím je i do jisté míry právě potřeba krášlení těla 

formou tetování. 

Tato diplomová práce je tohoto tématu plná. Zaměřuje se na historický vývoj, změny, 

funkce a techniky tetování. Využívá znalostí etnologie, tedy vědy zaměřující se na kulturu 

a zvyky světových národů a etnik. Je snaha o stručný a přehledný popis veškerých znalostí 

a historie tohoto fenoménu, práce se snaží být maximálně komplexní a čtivá i pro čtenáře, 

který se s touto formou zdobení dostává do kontaktu poprvé. 

Práce se skládá ze dvou základních částí, teoretické a praktické. Teoretická část 

představuje onen zmíněný pohled do historie vzniku a vývoje tetování. Zaměřuje se na 

jednotlivé funkce, symboliku, představuje styly i techniky. 

Praktická část je věnována rozboru vybraného lifestylového tatérského časopisu, 

kterým je americký magazín Inked. Cílem této části je samotný výzkumný proces, kterým 

je kvantitativní obsahová analýza. Během zkoumání tohoto tištěného média bude snaha 

zodpovědět několik, předem vybraných, výzkumných otázek. Těm budou předcházet 

vytvořené komentované tabulky a grafy, jež vznikly na základě kódovací knihy. 

Cílem diplomové práce není ani adorování, ani zavrhování fenoménu tetování, 

potažmo i všeho, co se jej týká, ale spíše se jedná o představení dalšího pohledu na 

historický i současný stav této subkultury, který je předkládán všem, kteří si chtějí rozšířit 

své obzory o poznání tatuáže. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V Úvodu bylo předem zmíněno, čemu se bude celá diplomová práce zabývat. 

Teoretická část je rozdělena na několik základních kapitol, které obsahují další podkapitoly. 

Prvním krokem bude seznámení s pojmem “subkultura”, zaměříme se na její dělení, znaky, 

historický vývoj a následně na samotnou subkulturu tetování, které je práce věnována. 

Další částí je pak obsáhlý a komplexní popis tetování jako takového, jeho definice, dějinné 

pozadí, techniky, styly a funkce, které jsou s tímto fenoménem spojovány. 

Během zpracování této teoretické části bylo využitou velké množství literatury. Ať už 

anglicky psané, tak i té české. Za primární a jednoznačně nejvíce potřebnou knihu pro 

tvorbu této diplomové práce, posloužila česky psaná kniha od Martina Rychlíka, Tetování, 

skarifikace a jiné zdobení těla. Jedná se o odbornou publikaci mapující podrobně tetování 

na celém světě. Tato kniha se tak stala významným a primárním zdrojem. 

Dalšími potřebnými knihami byla anglicky psaná kniha o historii tetování od Sveta 

Gilberta, Tattoo History. Gilbert je nejen oblíbeným autorem, ale také vyhledávaným 

tatérem. Další je kniha Tetování Radomíra Fiksy, popř. i Encyklopedie Bodyartu. Velkou 

inspirací, pro psaní této práce na téma Tetování, se také stala obsáhlá publikace Henka 

Schiffmachera a Burkharda Riemschneidera s názvem 1000 Tattoos. 
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1.1 Pojem subkultura 

Než se v samotné diplomové práci začneme zabývat tetováním jako takovým, je 

třeba objasnit pojem “subkultura”, s nímž je právě zde záměrně spojován. 

Sociologie používá termín subkultura k vymezení souboru specifických norem, 

hodnot, vzorců chování a životního stylu, který charakterizuje určitou skupinu v rámci 

širšího společenství, případně v rámci tzv. dominantní kultury, jíž je tato skupina 

konstitutivní součástí. Pojem se vztahuje také na specifickou skupinu, která je tvůrkyní a 

nositelem zvláštních odlišných norem a hodnot, i když se podílí na dominantní kultuře a 

fungování širšího společenství (Velký sociologický slovník, 1996, s. 1248). Subkultura je 

tedy skupinou osob, která se viditelně odlišuje a zároveň i vyhraňuje vůči společnosti 

většinové. Jednotlivé společnosti jsou rozmanité, tzv. multikulturní, jedinci jednotlivých 

kultur mají společných hned několik rysů: způsob jednání, využití konkrétních a typických 

znaků a symbolů té dané kultury, způsob života, potažmo i smýšlení, jejich hodnoty a 

normy jsou odlišné od kultury většinové – dominantní. 

Subkultur jako takových je v dnešních dnech neuvěřitelné množství. Přesto se 

nenašla dokonalá definice, jež by přesně popsala a řádně “ohraničila” tento termín, který si 

můžeme laicky překládat jako “společenství lidí, kteří myslí, fungují a konají věci společně 

a za stejným účelem”. O subkulturách se v akademickém diskursu začíná opravdu hojně 

psát až koncem sedmdesátých let s nástupem punku. Dick Hebdige je ve své slavné knize 

Subculture: The Meaning od Style (1979) definuje na základě stylu, jakéhosi identitního 

balíčku, který obsahuje všechno od společně sdílené ideologie až po oblečení (Veselý, 

2011, s. 9). Avšak za skutečný zrod subkultur, který je nám známí nyní, můžeme datovat 

do období po druhé světové válce. Podle hudebního publicisty Karla Veselého to byl ten 

moment, kdy se teenageři mohli konečně začít oblékat jinak než jejich rodiče1. 

Opačným a zároveň odmítavým názorem na téma subkultura může být myšlenka 

rakouského sociologa Rolanda Girtlera, který pro subkulturu využívá termínu “okrajová 

kultura”, odmítá jakékoliv definice týkající se právě tohoto pojmu, a to z toho důvodu, že 

obsahuje předložku “sub”, která poukazuje na “nízké” společenské postavení dané kultury 

(Girtler, 2001, s. 23). Sarah Thornton, která obecně o subkulturách hovoří jako o jakési 

majoritní kultuře – jako příslušné části města k jejich ulicím (Gelder, Thornton, 1997, s. 2). 

Hovoří o příslušnících subkultur jako o jedincích, kteří sdílejí určité speciální hodnoty a 

normy, jež se částečně, mnohdy i výrazně, liší od norem a hodnot dominantní kultury. 

                                                 
1Karel Veselý pro Kmeny: Současné městské subkultury, 2011, s. 9 
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Zároveň však dodává, že není vhodné subkultury pojímat jako skupiny plné outsiderů, 

zvrhlíků a radikálů (Gelder, Thornton, 1997, s. 5). 

1.2 Dělení subkultur 

Dělit subkultury lze hned v několika úrovních. Obecně však můžeme říci, že se 

subkultury nejčastěji rozšiřují na základě věku. Dle socioložky Michaely Pyšňákové se 

právě kultura mládeže etablovala v oblasti kulturálních studií a zaměřila se na několik 

témat – především na problematiku klasifikace mládeže jako sociální kategorii; vymezení 

rasy a třídy; dále se zaměřila na roli a funkci médií; na vkus mládeže a její spotřebu nebo 

na životní styl (Pyšňáková, 2007, s. 237). Jelikož se v této práci budeme přeci jen věnovat 

trochu jinému odvětví, tak jenom ve zkratce zmiňujeme členění subkultur na základě hned 

několika faktorů, která jsou typická právě i pro subkulturu tetování. Jsou to: náboženství, 

povolání, národnost, etnika, popř. rasa, sociální postavení nebo například zájmů 

zainteresovaných… Znaků, které typizují některá společenství – subkultury, může být 

nepřeberné množství. Pro potřeby naší práce nám však postačí několik výše zmíněných. 

1.3  Znaky subkultur 

Subkultury jsou typické hlavně přesnými, často na první pohled viditelnými, znaky, 

díky nimž je lze bez potíží identifikovat. Identifikace s jakoukoliv subkulturou je dána 

jednotným stylem oblékání, jednotným jazykem – slangem, preferovanou hudbou, 

odlišným způsobem gestikulace a pohybem těla při chůzi nebo tanci (Williamson, 2009, s. 

4). V mnoha případech se subkultury poznají díky svému argotu2 a určitému stylu chování, 

které je může stavit do negativní pozice v dominantní společnosti. Styl můžeme považovat 

za nejvýraznější a zároveň nejdůležitější znak každé subkultury, díky němuž se tolik liší od 

společnosti dominantní i subkultur ostatních. Místo, kde se daná subkultura setkává a žije 

svou kulturou, se nazývá scéna. Scéna je sférou prostoru a času, kde se vytvářejí, 

spotřebovávají a rozvíjejí nejrůznější subkulturní aktivity, setkávají se zde její účastníci a 

společně zde subkulturu žijí (Young, Atkinson, 2008, s. 30). 

                                                 
2Například vlastní argot subkultury se často stává nástrojem k podkopání dominance většinové společnosti 

(Veselý, 2010, s. 261). 
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1.4 Subkultury a jejich studium 

Ve dvacátých letech dvacátého století vznikla na chicagské univerzitě, na fakultě 

sociologie, tzv. Chicagská škola. Důvodem jejího vzniku bylo především ohromné 

množství přistěhovalců a emigrantů, kteří žádali o práci v oblasti průmyslu díky nově 

vznikajícím technologiím týkající se výroby. Noví emigranti byli nejčastěji z malých 

vesnic, a tak v Chicagu začali zcela nový život v zcela typickém městském prostředí. V té 

době se právě na univerzitě zabývali sociální vědci studiem města, vlivem příchodu 

nových přistěhovalců a jejich vlivem na formování tehdejší podoby městského prostoru. 

Terénní výzkumy vědců se staly první a hlavní teorií, na níž bylo možné stavět další možné 

hypotézy a úvahy o životě ve velkoměstě a vlivu vytvářejících se subkultur. A právě 

metodologie terénního výzkumu se stala jednou z hlavních znaků této skupiny badatelů. 

Síla Chicagské školy spočívala především v tom, že její zástupci vyhledávali přímý 

kontakt s lidmi (Girtler, 2001, 26). 

Chicagská škola se obecně člení na tři generace. V případě generace první, ještě 

nelze hovořit o pojmu “subkultura”. Hlavními představiteli byli Robert Erza Park, Ernest 

W. Burgess, William Thomas, Florian Znaniecky nebo Louis Wirth. Nejvýznamnějším byl 

již výše zmíněný sociolog Robert Erza Park, který se v první řadě zabýval studiem města, 

konkrétně pak jednotlivými sociálními skupinami. Kladl důraz na procesy, tradice, postoje, 

chování a stanoviska jednotlivců a skupin ve městě – například studoval vztahy mezi 

starousedlíky a nově příchozími imigranty do velkoměsta, kteří se zpočátku usazovali v 

etnicky formovaných chudinských čtvrtích (Girtler, 2001, s. 7). Druhá generace nebyla ve 

studiu subkultur jako takových příliš významná. Představitel Herbert Blumer obohatil 

školu o vznik kvalitativního výzkumu a zasloužil se tak o velký pokrok v oblasti sociologie. 

Významným jménem právě v oblasti subkultur byl v období třetí generace Albert Cohen 

zabývající se teorií subkultury deviantní. Tuto teorii postavil na myšlence uspořádání 

společnosti. Dle Cohena je společnost sice stratifikována do různých tříd, ať už sociálních 

nebo ekonomických, ale podstatnou věcí je fakt, že právě hodnoty a normy třídy střední 

jsou tím nejdůležitějším v rozhodování o úspěšnosti a postavení každého jedince a člena 

společnosti. Zároveň ale namítá, že mladý muž, příslušník pracující třídy, který je vystaven 

odlišným vzorcům socializace, pravděpodobně nikdy nebude vnitřně ztotožněn s normami 

střední třídy, ale bude zaražen do konkurenčního systému, který je ovládán pro něj cizími a 

nesrozumitelnými hodnotami a normami střední třídy, bude tím frustrován a raději vyhledá 

společnost podobně orientovanou (Hazlehurst 1998, s. 36). Podle Girtlera je tomu tedy 
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následovně: jedinec pocházející z prostředí s problematickým sociálním pozadím, 

nedosáhne postavení srovnatelného s jedincem, který je členem většinové společnosti, 

proto vyhledává prostředí lidí, kteří se potýkají se stejnými nebo podobnými problémy a 

spolu s nimi vytváří vlastní pravidla chování či vlastní hodnotový systém (Girtler, 2001, s. 

26). 

Prvním pracovištěm mimo oblast Spojených států amerických, byla britská škola v 

Birminghamu, tzv. Birminghamská škola – Centrum pro současná kulturální studia. Vznik 

této školy byl iniciován zejména zvyšujícím se počtem vznikajících subkultur na území 

Velké Británie v průběhu šedesátých let. Představitelé této školy, M. Clarke, S. Hall, L. 

Althusser, A. Gramsci, R. Hoggart, D. Hebdige, P. Willis aj., se nejprve věnovali analýze 

kultury a životem jednotlivých sociálních tříd, v dalším případě zkoumali vztah mládeže a 

médií, konkrétně pak vliv filmu, reklam nebo módy na chování a utváření mládeže. 

Stěžejním rozdílem mezi oběma školami je fakt, že představitelé Birminghamské školy na 

rozdíl od svých kolegů ze školy Chicagské považují subkultury mládeže za tvůrce 

alternativní kultury. Perspektiva amerického a britského přístupu se zároveň liší tím, že obě 

společnosti jsou jinak strukturovány a nahlíženy z jiného úhlu. (Young, Atkinson, 2008, s. 

22). 

V devadesátých letech ztrácí pojem subkultura pružnost – toho si všímá například 

Bennett z MIPC3 a navrhuje používat termín scéna či kulturní vkus, které podle něj lépe 

vyjadřují vyšší prostupnost mezi jednotlivými subkulturami (Smolík, 2010, s. 80). Ve 

stejnou dobu totiž docházelo k častému prolínání – procházení mezi jednotlivými 

subkulturami a jedinci tak často tímto způsobem měnili svoji identitu. 

  

                                                 
3MIPC je zkratkou Manchesterského institutu populární kultury, který vznikl v devadesátých letech na území 

Spojených států a dal vzniknout zcela nového oboru – Populární kulturní studia, který s sebou nesl nový 
koncept tzv. klubové kultury. V centru zájmu klubové kultury byla populární hudba, clubbing (chození do 
klubů) a globální formace mládeže (Pyšňáková, 2007, s. 238). 
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1.5 Subkultury a současnost 

V dnešní době můžeme spíše říci, že lidé nechtějí být součástí subkultury jedné, ale 

raději si vybírají část od každé, ať už se jedná o hudební styl nebo oblékání. Je to stejné 

jako s módními trendy. Ze všech sil se snažíme držet krok. Jedinci si mohou v dnešní době 

svobodně vybírat a kombinovat prvky pocházející z nejrůznějších zdrojů, to je důvodem, 

proč někteří autoři v kontextu dnešních subkultur volí spíše termín post – subkultury, 

kterým vyjadřují mimo jiné právě toto splývání stylů (Janeček, 2011, s. 97). 

Publicista Karel Veselý současný stav našeho počínání hodnotí následovně: “M ěsta 

jsou jako vězení a jejich ulice labyrinty, ze kterých se snažíme vymotat. Na cestě za 

svobodou potkáváme spiklence, se kterými malujeme paralelní mapy našeho světa a 

sepisujeme nové mytologie, jež nám mají pomoci přežít. Oblékáme se při tom do vlastních 

uniforem a mluvíme jazykem, kterému rozumíme jen my sami. Schováváme se ve stínech 

znaků a v místech, kam nemůže kapitál. Pro ostatní jsme buď neviditelní, anebo výtržníci, 

kteří se odmítají chovat “normálně”. A přitom nechceme nic jiného než si žít svým 

vlastním způsobem. Jsme kmeny, které nově obydlují město” (Veselý, 2011, s. 8). 

V současné době je třeba velkého nadhledu, umu a snahy vidět skrze znaky, symboly 

a významy, aby člověk nahlédl pravou podstatu těchto jednotlivých kmenů – subkultur. 

Právě termín “městské kmeny” (urban tribes) je termínem francouzského sociologa 

Michela Maffesoliho z roku 1985. Tímto pojmem poukazoval na mikroskupiny lidí, kteří 

sdílejí stejné zájmy (Veselý, 2011, s. 9). Dle Bennetta se jedná o nejrůznější aktivity 

odehrávající se na specifickém místě a ve specifickou dobu (Bennett, 2007, s. 256). Lidé v 

dnešní době, v době masmédií, nehledají útočiště a informace v prostorách institucí, ale 

vyjadřují své názory a potřeby “mezi svými”, získávají informace vzájemně jeden od 

druhého a díky vylepšeným novým technologiím. K hlubšímu propojení se světem nám v 

současné době slouží sociální sítě. Kmeny se tedy spojují jak v reálném, tak i virtuálním 

(on-line) světě. Petr Janeček o tomto stavu hovoří a o identitě jedinců smýšlí jako o 

spotřebitelské volbě založené na společném sdílení snadno dostupných symbolů, přičemž 

jsou opomíjeny ostatní intervenující faktory (chudoba, třída, nerovný přístup ke vzdělání 

apod.), které svobodnou volbu omezují a determinují (Janeček, 2011, s. 106). 

O subkultury jako takové se v současné době spíše zajímají mladší ročníky, ať už 

kvůli hudebnímu vkusu nebo již zmíněné módě. V době poválečné se média na subkultury 

zaměřily spíše jako na odstrašující skupiny, vandaly a delikventy. Tohoto “trendu” se 

média vesměs stále drží a spíše společnost informují o negativních stránkách jednotlivých 
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skupin. Podle Andy Bennetta se identita vytváří a nepředává se a je tekutá, místo aby byla 

pevná (Veselý, 2011, s. 10). 

1.6 Subkultura tetování 

Subkultura, které je tato diplomová práce věnována, je tetování. Akt tetování je až 

tisíce let starý a samotné historii bude proto věnována celá samostatná kapitola. V 

současné chvíli tomuto fenoménu “propadlo” až pětadvacet procent osob ve věku do třiceti 

let, přesto by se dalo říci, že je to číslo pouze informativní a nelze tuto subkulturu limitovat 

žádnými konkrétními aspekty. Tetování je subkulturou bez hranic a konkrétních pravidel, 

vyskytuje se napříč všemi společenskými vrstvami i kulturami. Při hledání styčných bodů 

“tattoo scény” lépe než “subkultura” funguje termín “dílčí kultura”, která lépe a přesněji 

vyjadřuje kulturní sounáležitost s dominantní společností. „Kérky“ zdobí skejťáky, 

pankáče, anarchisty, skinheady, technaře, hooligans, hippies i satanisty, kteří tetováním 

ukazují odlišnost vůči dominantním normám, ale taky úředníky, politiky, právníky nebo 

manažery, kteří tyto normy dodržují nebo přímo vytvářejí (Veselý, 2011, s. 21). 
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2 Základní charakteristika tetování 

 

“Ukaž mi člověka s tetováním a já ti ukážu člověka se zajímavou minulostí.”4 

 

V předchozí kapitole byl věnován prostor základnímu pojmu, se kterým je tetování 

spojováno, a tím je pojem “subkultura”. Bylo zcela nezbytné vysvětlit historické pozadí a 

základní charakteristiku tohoto termínu. V kapitole následující bude snaha o vytyčení 

hlavních rysů tetování, nastínění historického pozadí a rozebrání jednotlivých funkcí, které 

jsou s tetování spojovány. 

Biologická podstata člověka z velké části ovlivňuje definování tělesného ideálu, ale 

velký vliv musíme připsat i kultuře, která tyto ideály pozměňuje – někdy až absurdními 

požadavky na tělesný vzhled. Snaha člověka přiblížit se těmto ideálům může mít za 

následek vážné zdravotní problémy a doživotní následky. Ve vnímání těla a požadavcích na 

něj můžeme nalézt výrazné kulturní odlišnosti (Fialová, 2001, s. 59, 60). 

To, odkud pocházíme, tradice, postoje a hodnoty každé kultury, velmi ovlivňuje náš 

vztah k sobě samým a k našemu tělu. Právě současná společnost je natolik náročná, že se 

až příliš necháváme unést péčí o náš zevnějšek, vzhled i atraktivitu, přičemž je tento 

pohled na krásu až neuvěřitelně individuální. To, co je pro jednoho krásné, je pro druhého 

naprostým opakem. 

Fyzická krása jedince se mění po celá staletí, utváří se během celé historie lidstva, 

vyvíjí se a neustále překvapuje. Jeden ze zakladatelů sociologie těla, Bryan S. Turner, 

zastával názor, že ve všech epochách bylo lidské tělo vlastně možností utvářenou kulturou 

a realizovanou v průběhu lidských interakcí (Turner, 1992, s. 16). Zdobení, přikrášlování, 

upravování aj. jsou společným znakem každé kultury a společnosti. Americký antropolog 

George P. Murdock5 tuto vlastnost nás všech nazval v roce 1945 jako lidské univerzálie. 

Jedná se o vlastnosti, které jsou obecně platné, stejné a charakteristické právě pro všechny 

kultury. Ve své studii došel až k 67 vlastnostem, mezi něž patří například dávání darů, 

přisvojení osobních jmen, vaření a pohřby, nejrůznější formy obětí, manželské instituce, 

tabu incestu a žertů, ale i ono zdobení lidského těla. Lidé zdobí svá těla kompletně, od 

kůže, až po vlasy nebo nehty. Obecně platí, že kosmetické úpravy jsou péčí, která se 

                                                 
4Jack London quotes: “Show me a man with a tattoo and I'll show you a man with an interesting past.” 

Dostupné z: http://www.notable-quotes.com/t/tattoos_quotes.html, cit.17.4.2013 
5George P. Murdock je autorem atlasu světových kultur a kartotéky etnik HRAF a do sborníku Kulumbijské 

univerzity přispěl textem, který se zabývá právě problematikou lidských univerzálií. 
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neustále vyvíjí, první záznamy, kdy byly použity právě líčidla a barvy na tělo, máme díky 

archeologickým nálezům. Lidé si malovali na tělo už ve starším paleolitu a jde tak o 

nejstarší zdobení vůbec (Rychlík, 2005, s. 16). Jeskynní malby, skulptury a architektonická 

díla nám pomáhají pochopit kultury civilizací, které již dávno zanikly. Z podobných 

historických artefaktů můžeme učinit závěry, že zdobení těla patří k civilizaci skoro od 

počátku věků (Fiksa, 2009, s. 1). Právě vědci, badatelé a etnografové ve zkoumání rituálů 

týkajících se zdobení těla a nejrůznějších jeho modifikací sahají do záznamů 

archeologických, popř. se zaměřují na primitivní národy z těch nejodlehlejších koutů 

zeměkoule. 

Stejně jako tomu bylo u líčení barvami, je tomu stejně i s nejrůznějšími mutilacemi6 

těla – tetování, piercing, bodyart, skarifikace, branding. Právě tetování, kterému je 

věnována tato práce, je tím nejstarším a lze říci i nejužívanějším způsobem zdobení těla. 

Tetování bylo původně spojováno s rituály, mělo významnou kulturní a sociální funkci, 

často určovalo postavení jedince v dané společnosti, bylo příkladem výdrže, boje s bolestí 

a statečnosti, bylo záznamem důležité životní události, bylo i je symbolem víry, často i 

duchovního vyznání, v jiných kulturách znamenalo znak trestu, označení otroka nebo 

vězně, jinde bylo zase symbolem ochrany nebo válečnického znamení. Tělesné dekorace 

vyvolávají řadu reakcí – od zájmu, úžasu, obdivu a úcty až ke zděšení, pohoršení a 

odsuzování. Tělesné úpravy v dnešní době vyvolávají u mnohých lidí spoustu otázek. Zdali 

je jeho nositel přátelský či nikoli, jestli je vůbec civilizovaný, vzdělaný, jaká je jeho 

minulost a tak dále. Tyto otázky se však netýkají významu nebo účelu, ke kterému slouží 

(Fiksa, 2009, s. 1). Podle Radomíra Fiksy je to s tetováním jako s životem daného jedince. 

Nemusí sice začínat v momentě narození, ale odchází ve stejnou chvíli jako jeho nositel7. 

Ať už byl důvod aplikace tetování jakýkoliv, lze říci, že právě zdobení těla dávalo člověku 

pocit odlišnosti a osvobození, pocit vítězství kultury nad přírodou (Rychlík, 2005, s. 18). 

Tetování tedy vzbuzuje velmi rozporuplné reakce, jedni ho milují a obdivují, druzí k němu 

mají odpor. I v dnešní době bývá v některých náboženstvích8 zakazováno, považují toto 

zdobení těla za jdoucí proti řádu a přirozenosti. 

Ať už je názor jakýkoliv, tetování je odrazem lidské osobnosti, svými motivy může 

ukazovat na charakter, pocity i lidské příběhy. Tetování je prostředkem neverbální 

                                                 
6Definice dle Encyklopedického slovníku: Mutilace – znetvoření těla nemocí, poraněním nebo umělým 

zásahem (Encyklopedický slovník, 1993, s. 714). 
7Bodyart – tělesné zdobení – je jako umělecká forma. Je stejně tak trvalé, jako život jeho nositele. Odchází 

spolu s tím, kdo jej celou tu dobu nosil (Fiksa, 2009, s. 1). 
8Např. Křesťanství nebo judaismus. 
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komunikace a nejrozšířenější subkulturou, která sahá napříč kulturami i společenskými 

vrstvami. Tetování je zkrátka viditelné a prokázané u všech společností, ať už v menší či 

větší míře. Přesto však můžeme říci, že tetování a jiné formy znaků na kůži, vzniklé 

malováním nebo jizvením, lze pozorovat v každé době u téměř všech národů na zeměkouli 

(Spindler, 1998, s. 162).   

Jedním z nejznámějších tetovaných Čechů je Vladimír Franz, hudební skladatel, 

profesor a také letošní kandidát v přímé volbě prezidenta České republiky. Rozhodl se bořit 

tabu a zcela veřejně svým zjevem pobuřovat většinovou společnost. O svou krátkou 

výpověď na téma tetování a jak jej charakterizuje on sám, se podělil v knize Tetování, 

skarifikace a jiné zdobení těla od Martina Rychlíka: 

“Tetování je vlastně jistým odvětvím výtvarného oboru zvaného body – art. 

Mělo by být chápáno jako druh užitého umění. Svého času jsem usiloval o to, aby 

bylo v této své svébytnosti uznáno, kunsthistoricky reflektováno a analyzováno, 

případně vyučováno jako obor na příslušné instituci, kupř. na umělecko-průmyslové 

škole. Považuji za danost, že člověk má právo na estetické sebeurčení. Může si tedy 

zvolit barvu své kůže. Tetování jako existenciální body – art budí u mnoha lidí, kteří 

se považují za liberály a “postmoderní avantgardisty” odpor až otevřeně rasistický, 

mohu-li to tak říci. Děsí je závazek a tíha této volby, jež je v naší době rozpoutané 

kvazi-svobody něčím jako plivnutí do tváře. Kde však v případě těchto 

“postmoderních avantgard” zůstala ona nalomená odvaha ručit svým životem za dílo. 

Dávno a pryč jsou doby nebezpečných provokací a skutečného, tj. skutečně 

nebezpečného, sociálního angažmá avantgard dvacátých let uplynulého století 

(dadaisté, surrealisté etc.). Zbývá jen bezpečná anekdota, jejíž slabou pointu známe 

předem. Bohužel… Své tetování chápu jako neovladatelnou a ultimativní součást mé 

tvorby a života coby jednoty existenciálního gesamtkunstwerku” (Rychlík, 2005, s. 

330). 
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2.1 Definice tetování 

 

“Na Zemi není žádný národ, který by neznal tento fenomén.”9 

 

Cestovatel James Cook se s prvotním výrazem pro tetování seznámil v roce 1769 

během svých objevitelských plaveb a kontaktu s domorodými kmeny. Později se zasloužil 

o jeho zasazení do hlavních světových jazyků. Původním pojmům nebylo etymologicky 

ani významově příliš daleko tahitské tatau (“označovat”), samojské velmi obdobné tautau 

(“kreslit”) nebo malajské tatu (“rána”). Anglický výraz tattow se časem přeměnil na dnešní 

slovo tattoo. Další jazyky se svými výrazy k tattoo přibližují: v německém jazyce vzniklo 

Tätowierung, v ruském je to tatujrovka, francouzsky a valonsky se tetování řekne tatouage, 

italsky je to příbuzné tatuaggio, španělsky tatuaje a portugalsky tatuagem. Severské země 

jako je Finsko mají výraz tatuointi, Švédsko tatuering, Norsko a Dánsko tatovering. Těmi 

dalšími výrazy je například estonské tätoveering, litevské tatuiruote, holandské tatoeage, 

chorvatské tetoviranje nebo maďarské tetoválás. Některé země mají pro výraz tetování – 

tattoo, svůj vlastní a specifický název vyvinutý z původní tradice: japonský výraz irezumi, 

šisei popř. horimono, v Grónsku se tetování řekne kakiorneq, Havaj používá slovo kakau... 

Co však toto slovo opravdu znamená a co označuje? Dle Encyklopedie Britannica je 

definice tetování následující: “Tetování je stálou a nepostradatelnou kresbou či 

ornamentem vytvořeným na těle vpravením barviva pod kůži nositele.” Někdy se termín 

úzce vztahuje k záměrnému vytváření jizev (cikatrizace = skarifikace) (The New 

Encyklopaedia Britannica, 1993, s. 578). Tato definice lze považovat za tu nejpřijatelnější 

a pro naše účely v tvorbě této práce, nejideálnější. Přesto uveďme pro srovnání i definice 

jiné. Podle osmisvazkové všeobecné encyklopedie je tetování definováno jako 

“Pigmentace kůže nebo sliznice, která vzniká poraněním nebo úmyslným vpravením 

pigmentu do tkáně” (Velká všeobecná encyklopedie, 1999, s. 65). Asi nejstarší českou 

definicí pojmu tetování lze nalézt v Ottově slovníku naučném: “Zvyk rozšířený téměř u 

všech národů, který záleží na tom, že kůže lidská ozdobuje se výkresy rázu ornamentálního 

neb symbolického způsobeno tímto: ostrým nástrojem provádějí se do kůže zářezy nebo 

body, jež spojují se ve výkres, který pak natře se barvou pokud možno trvalou” (Ottův 

slovník naučný, 1906, s. 295). Závěrem lze ještě zmínit větu z roku 1984 z odborného 

                                                 
9Charles Darwin. Přeloženo z anglického jazyka: There is no nation on earth that does not know this 

phenomenon (Schiffmacher, Riemschneider: 1000 Tattoos, Köln: Taschen, 1996, s. 6). 
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svazku Praktického lékaře: “Tetování můžeme také definovat jako záměrné poškození kůže, 

které má vzbudit pozornost okolí s úmyslem je přilákat nebo varovat” (Šnajdr, 1984, s. 

770). 

Tetování jako takové lze rozdělit na tři základní a hlavní typy: 

 

1. Černé – tmavé 

2. Polychromové – vícebarevné 

3. Jizvové 

 

Právě třetí typ tetování, tedy tetování na bázi hloubkového zjizvování, je nejčastěji 

rozšířené v oblasti Afriky a Austrálie. Tuto formu lze považovat za tu nejstarší, co se týče 

zdobení lidského těla a je dodnes rozšířená celosvětově. 

Nejrůznější antropologové, etnologové i archeologové se snažili o formulování 

celistvé a jasné teorie o vzniku a šíření tetování po zeměkouli. Je ale zcela nemožné tuto 

kulturní difúzi tetování zjednodušit na pouhý akt postupného přenosu. Podobnost 

jednotlivých motivů, vzorců a technik na jednotlivých kontinentech je spíše dána 

základními tužbami a potřebami každého z nás: touha po zdobení vlastního těla, snaha 

odlišit a nějak viditelně definovat své tělo, aby se lišilo od ostatních. Tetování se tak stává 

prakticky jediným způsobem, jak toho dosáhnout.  

Tetování tedy vzniká silným a rychlým vpichováním inkoustu nebo jiných barviv 

pod kůži – tzv. pigmentace. Tetování trvalé, ať už černé nebo vícebarevné je bolestivý akt, 

který byl u primitivních společností doprovázený rituálními tanci, zpěvy, obřady, magií i 

dávkou mystéria. Samotný proces byl prováděn různými ostrými předměty (lidská či 

zvířecí kost, trny nebo jehly), v současné době je sice tento proces stále bolestivou 

záležitostí, ale od roku 189110 je vykonáván elektrickým strojkem, který má na konci 

umístěnou sterilní jehlu, která se namáčí během práce tatéra do barvy. Původní manuální 

technice, tedy využívání právě ostrých jehel místo využití strojku, se nyní věnují pouze 

tatéři s uměleckou ambicí nebo tatéři ve vězeňském prostředí. Technika, s níž jsou 

nanášeny pigmenty pod kůži, neprošla v průběhu dějin žádnou výraznější změnou. 

Nicméně v závislosti na stavu rozvoje a stupně vynalézavosti jsou zde velké rozdíly v 

kvalitě (Schiffmacher, Riemschneider, 1996, s. 6)11. 

                                                 
10Vznik elektrického strojku v New Yorku. 
11Přeloženo z anglického jazyka: The technique with which the pigments are brought underneath the skin has 

not undergone any significant change during the course of history. There are, however, depending on the 
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2.2  Tatérské „plátno“ 

Mezi základní aspekty týkající se subkultury tetování musí zcela neodmyslitelně 

patřit i nepatrná zmínka a základní informace o samotném materiálu, “plátně”, na němž je 

tetování prováděno – lidská kůže a pokožka. Ta obepíná lidské tělo, stává se “obrannou 

linií” mezi tím, co je uvnitř, a tím, co je vně. Chrání nás před množstvím vnějších vlivů. 

Spojuje nás s naším nejintimnějším fyzickým a psychickým nitrem12. Kůže odděluje 

vnitřní prostředí od vnějšího, je ochrannou vrstvou lidského těla, bojuje proti jakémukoli 

poškození, je přímým účastníkem dýchání, vylučuje škodliviny, udržuje v těle veškeré 

tekutiny i stabilní teplotu. Kromě všech těchto má i funkci smyslovou, díky níž reagujeme 

na vnější podněty, jako je teplo, chlad, tlak, dotek nebo poranění. 

V rámci této kapitoly si také můžeme připomenout dílo spisovatele Josefa Čapka 

Umění přírodních národů, kde rozebírá několik možností, jak vzniká umění: 

 

• sociální a biologickou potřebu 

• nápodobou 

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

• puzení ke hře 

• z rytmu práce – řemesla (textil, hrnčířství) 

• potřeba sdělování a projevu 

 

Poslední ze jmenovaných bodů Josef Čapek vyzdvihuje a upřednostňuje nejvíce a 

dodává, že umění kromě jiného vzniká ruku v ruce s prvními lidskými nástroji. Je také 

toho názoru, že se umění nachází v magii. Umění se tedy podle něj zrodilo v tzv. magismu, 

který je obsažen hluboko v každém z nás. Magie je snaha zaúčinkovati netechnickým 

způsobem na stav věcí tak, aby se v nich přivodily žádoucí změny (Čapek, 1996, s. 121). A 

právě lidské tělo se stalo tím nejdostupnějším prvotním materiálem pro tvorbu umění. 

Divoký primitiv se pomalovává, tetuje, ověšuje trofejemi i cetkami, ne, aby se ozdobil, ale 

aby se zvýraznil (Čapek, 1996, s. 122). 

Budeme-li hovořit o kůži jako o plátně sloužící pro tatérské účely, je možné zcela 

přesně říci, že kůže (latinsky cutis) je největším plošným orgánem na lidském těle a 

průměrné pokrytí u dospělého jedince čítá 1,5  - 1,8 m². Lidské tělo je tedy dostatečným 
                                                                                                                                                    

state od development and degree of inventiveness, great variations in the quality (Schiffmacher, 
Riemschneider:: 1000 Tattoos. Köln: Taschen, 1996, s. 6). 

12Časopis National Geographic: Swerdlow, Joel L.:”Kůže bez masky”, 2/2002, s. 61 
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“prostorem” pro tvorbu tatuáží. Lze však říci, že v momentě, kdy jsou jednotlivé části 

lidského těla pokryté motivy a vzorci, dostávají tak určité hranice a oddělují se tak od 

okolního “čistého” vnějšího světa. 

 

2.3  Historie tetování 

Tetování. Fascinuje lidstvo odpradávna až do současnosti. 

Během své neuvěřitelně dlouhé historie lze pozorovat nepřeberné množství změn 

významů, motivů i technik. Za nedocenitelné prameny můžeme dnes považovat historické 

archeologické nálezy, rukopisy, artefakty a materiály získané různými dobrodruhy a 

cestovateli a práce archeologů a vědců. Tím základním a hlavním důvodem, proč se jedinci 

nechávají tetovat, je touha po zdobení. Zejména touha zdobení sebe samotných za účelem 

magickým, sexuálním, hierarchickým nebo pouze zkrášlujícím. 

Přestože máme o historii tetování velké množství důkazů a materiálů, nejčastěji bývá 

časově určováno jako “od nepaměti” a stáří tetování bylo až do roku 1991 pouze otázkou 

hypotéz a domněnek. Wilfrid Dyson Hambly, britský antropolog, v roce 1925 předkládal 

svou tezi, že výzkum historie tatuáže bude sahat až za hranici 6000 let zaznamenané 

historie. Další domněnky archeologů vznikly na základě zářezů na lidských ostatcích, které 

byly dle nich důkazem rituálních jizev, a tedy i možným tetování sahající až do doby před 

14000 lety. Na tetování ukazují některé ženské sošky (“venuše”), ale bezpečně je 

nemůžeme doložit; může tu jíti i o malování (Neustupný, 1946, s. 45). 

2.3.1 Ötzi – tetovaná mumie 

Zlom, kdy se z historických hypotéz o počátcích tetování stala reálná skutečnost 

podložená důkazy, se datuje na 19. září 1991. Zásadní archeologický objev mají na 

svědomí manželé Erika a Helmut Simonovi, kteří nalezli v Ötzském údolí v italských 

Alpách, u samých hranic s Rakouskem, zmrzlé tělo pravěkého muže. Jedná se o nejstarší a 

zcela prokazatelný důkaz tetování na lidském těle. Věk zmrzlého muže, později zvaného 

Ötzi, popř. “Ledový muž”, byl určen v rozmezí 5 100 až 5 350 let a důvodem jeho smrti 

byla pravděpodobně silná sněhová bouře. 

Tento neuvěřitelný a slavný objev je jedním z největších v dějinách tohoto oboru. 

Díky tomu, že tělo leželo nerušeně několik tisíciletí v ideálních klimatických podmínkách, 
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stal se Ötzi nedocenitelným zdrojem poznatků. Konzervované tělo zmrzlého muže se stalo 

objektem zájmu pro archeology, antropology, biology, genetiky, ale i pro takové profese 

jako jsou dietologové, lékaři či řemeslní obuvníci13. Tetování, které bylo na muži nalezeno, 

bylo zprvu považováno za pozůstatky po mučení, bičování a popáleninách14. 

Základního popisu a ohledání těla se ujal profesor Konrad Spindler, jenž muži a 

tomuto případu později věnoval i svoji publikaci. Dle profesora byla kůže mumie částečně 

ztmavlá. Celkem bylo nalezeno čtrnáct skupin znamení v podobě jedné až sedmi čárek a 

dvou křížů: dva paralelní kroužky kolem levého zápěstí, čtyři svazky čárek vlevo od 

bederní páteře, jedna skupina čárek vpravo od bederní páteře, znamení ve tvaru kříže na 

vnitřní straně pravého kolena, tři skupiny čárek na levém lýtku, malé znamení ve tvaru 

kříže vlevo vedle levé Achillovy šlachy, skupina čárek nad pravým vnitřním kotníkem… 

Lékaři dosud (1995) nedokázali rozhodnout, zda u proužků na levém zápěstí jde o tetování, 

nebo o důsledek pevně staženého ovázání, třeba provázkem, které sice nepřerušilo krevní 

oběh, ale zanechalo na pokožce výrazné stopy (Spindler, 1998, s. 158). Na muži bylo 

během všech výzkumů dokázáno nakonec celkem padesát sedm tetování na nejrůznějších 

částech těla, s tím, že většina míst, kde byla tetování objevena, byly oblasti kloubů, které 

byly poškozeny artritidou. Z toho lze usoudit, že se technikou tetování naši dávní předkové 

snažili mírnit příznaky bolestí a zánětlivých nemocí kloubů. 

Za závěrečnou zmínku o mumii Ötzi stojí zkoumání vzorků tkáně a tetované kůže 

skupinou vědců v čele s Bernardem Naafsem z Dermatologického ústavu v Rotterdamu. 

Podle výsledků preparáty tkáně pod mikroskopem ukázaly, že technika tetování v mladší 

době kamenné je velmi podobná metodám dnešním (Špindler, 1998, s. 159). V tomto 

případě je řeč o technice, kdy se kůže narušuje jemnými vpichy špičatým nástrojem a 

následně je do těchto čerstvých ran aplikována barva. Tým odborných dermatologů přišel s 

výsledkem testů, z něhož bylo patrné, že pro tvorbu Ötziho tetování byla použita 

technologie drceného dřevěného uhlí smíchaného se slinami nebo vodou. 

Dalšími objevy, které se zapsaly do dějin tetování, byly tři zmrzlé mumie nalezené v 

sibiřském pohoří Altaj. Tetování těchto těl byla už více specifická a znázorňovala 

vyobrazení zvířat formou křivek. Tělo jedné mumie bylo pojmenováno jako “kníže 

Pazyryku”. Stáří jeho ostatků bylo odhadováno na 2500 let. Tělo je zdobeno bohatými 

obrazy skutečných a bájných zvířat. S největší pravděpodobností se jednalo o válečníka a 

                                                 
13Tělo Ötziho se našlo  se zachovalými zbytky oblečení a výbavou. 
14Při ohledávání těla vznikly kvůli zachovalým ranám a jizvám úvahy o možné úkladné vraždě, které  k 

případu přilákaly i rakouské kriminalisty. 
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tetování bylo pořízeno za účelem dodání vlastností zobrazených zvířat. Stejně jako u 

Ötziho však byla objevena i terapeutická a akupunkturní funkce tetování (Ferguson, 

Procterová, 1998, s. 11). 

2.3.2 Amunet – egyptská mumie 

Než byl učiněn velký objev zmrzlé mumie Ötzi, byly za nejstarší tetování 

považovány barevné znaky na kůži egyptské kněžky Hathor, jejíž mumii lze zařadit do 

Střední říše, tedy mezi roky 2040 – 1780 před Kristem. Muž z ledovce je ovšem podstatně 

starší, takže tetování na jeho těle se rázem stává absolutně nejstarším známým tetováním 

lidského těla (Spindler, 1998, s. 164). Kněžka Amunet sloužila bohyni Hathor, sluneční 

bohyni a kosmické matce, byla objevena na základě vykopávek v údolí Dér el-Bahrí v roce 

1891. Mrtvá žena byla tradičně uložena v jedné z rakví a bohatě obdařena zlatem a šperky. 

Na těle Amunet se našlo tetování skládající se z útvaru teček a čárek rozmístěných po 

celém těle. O němž egyptolog a odborník na staroegyptskou tatuáž Robert S. Biachini 

prohlásil, že měl nepochybně smyslný podtón (Gilbert, 2001, s. 11)15. Bohyně Hathor byla 

příkladem ženské smyslnosti, sexuality a plodnosti, proto se dá předpokládat, že i kněžka 

Amunet na těle nesla obdobné významy v podobě tetování. 

V hrobech byly nalezeny i sošky, na nichž byly vyobrazeny přesně ty samé znaky a 

eliptické útvary, které dle egyptologů mohly symbolizovat právě onu sexualitu a plodnost. 

V Egyptě byly později nalezeny i další tetované mumie žen, ale byly potvrzeny i nálezy 

tetovaných mužů. Výrazem pro tetování mohl být v Egyptě tzv. hieroglyf metntenu, jenž 

má široký významový repertoár překladu od slov vyrytý, vyleptaný, vypálený až vyřezaný 

(Rychlík, 2005, s. 64). Stejně jako zde citovaný autor, tak i mnoho dalších 

zainteresovaných se domnívalo, že ozdobená těla byla značena ochrannými a kultovními 

symboly, které byly vždy spojeny s uctíváním bohů. 

  

                                                 
15Přeloženo z anglického jazyka: According to Egyptian scholar Robert S. Biachi, the tattooing has an 

undeniably carnal overtone (Gilbert, 2001, s. 11). 
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2.3.3 Nálezy a vývoj tetování v dalších částech světa 

Kromě výše zmíněných nálezů má tetování dlouholetou tradici i v dalších částech 

světa. Ve velkém rozsahu je možné najít i informace z oblasti Filipín, Japonska, Bornea, 

Samoi, nebo také z Polynésie, Afriky, Střední Ameriky nebo Číny. 

Konkretizovat přesnou podobu a obraz tetování v minulosti je i nyní velmi 

komplikované. Je třeba brát v potaz, že nám jsou k dispozici pouze starobylé texty, 

archeologické záznamy a vědecké domněnky. 

Ve starobylém Řecku se tetováním označovali vrazi, kriminálníci a otroci. Techniku 

převzali od Peršanů a využívaly techniku, kdy byly nákresy vpichovány ostrými železnými 

jehlami naplněnými inkoustem, přímo do kůže16. Zmíněné trestance tak označovali v 

případě pokusu o útěk. Dokumentaristé, kteří se tímto obdobím a touto problematikou 

zabývali, dodávali, že dalšími, kdo tetování využíval, byla šlechta. Motivy se nechávali 

krášlit mladíci z bohatých rodin jako symbol statečnosti a oddanosti. Podobná byla i 

situace v Thrákii na území dnešního Bulharska a Makedonie, kde bylo tetování využíváno 

jako znak důstojenství. Pro Thráky bylo býti značen dokladem vznešeného rodu, a býti 

nepoznačen bylo považováno za osobu původu nízkého (Rychlík, 2005, s. 203). V Thrákii 

byly však tetovány i ženy. Kupovaly si tím možnost, že o nich nebude smýšleno jako o 

lehkých děvách a za tetování platily velké peníze. 

Stejnou praxi od Řeků převzali i Římané. Jejich armáda se v období pozdního 

starověku skládala zejména ze skupin žoldnéřů, a proto vojáci využívali tetování pro 

rozpoznání případných dezertérů. Řečtí a římští autoři dokonce dodávají, že je to také 

forma trestu. Platón, filosof, pedagog a matematik, byl toho názoru, že by se rouhači a 

další provinilci měli za trest tetovat a následně vyhostit z republiky. Spisovatel Suetonius 

zmiňuje římského císaře Caligulu, který své členy dvora rád nechával tetovat zcela 

bezdůvodně, čímž se postaral o jejich snížené společenské postavení. Právě v této 

souvislosti je vhodné zmínit pojem stigma. 

Stigma byl latinský výraz pro tetování. Martin Rychlík ve své knize Tetování, 

skarifikace a jiné zdobení těla zmiňuje, že samo slovo stigma dnes vnímáme jako 

neodstranitelné znamení morálně nebo fyzicky nedostatečného člověka (Rychlík, 2005, s. 

206). Tedy zcela odlišně od dnešního vnímání tetování. 

V období rané Říše římské se na těla všech otroků, kteří se následně převáželi do 

                                                 
16Stejnou techniku využívaly i další evropské kmeny jako Gótové, Iberové, Britové nebo Galové. 
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Asie, tetoval nápis “Daň zaplacena”17. Všichni trestanci té doby byli tetováni motivem 

skládajícím se ze slov a zkratek, kvůli identifikaci a trestu za své činy18. 

Kolem roku 325 n. l., kdy bylo zavedeno křesťanství, císař Konstantin tetování 

zakázal. Prohlásil křesťanství za oficiální náboženství impéria, uzákonil, že muž, který by 

byl odsouzen bojovat jako gladiátor nebo pracovat v dolech, má být tetován na rukou či 

nohou, ale ne na obličeji, tak aby tvář, jež byla stvořena k obrazu Boží krásy, byla co 

nejméně znetvořována. Papež Hadrián I. V roce 787 zapověděl tetování úplně a jeho 

papežští následníci zákaz pravidelně obnovovali (Hemingson, 2010, s. 69). Tetování bylo 

dlouhou dobu označováno jako dílo ďáblovo nebo znak čarodějnictví. 

V jedenácté a dvanácté století se z tetování stal trend v podobě suvenýru, který si 

vojáci a námořníci “odváželi” z návštěvy Svaté země. Tradice tohoto typu památky se 

udržela až do přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Nejčastějšími motivy byl 

Jeruzalémský kříž, Svatý hrob nebo Kristus nesoucí kříž na svých bedrech, tedy symboly 

víry. Právě onen symbol kříže měl vojáky i námořníky chránit a kromě toho byl i 

identifikační známkou padlého vojáka. Tetování mu zajistilo řádný křesťanský pohřeb. 

V polovině devatenáctého století bylo tetování natolik módní, že se jím nechal unést 

i princ z Walesu Edward VII., který si během své první návštěvy Jeruzaléma nechal 

vyobrazit Jeruzalémský kříž na své předloktí. 

Za zcela unikátní můžeme v rámci studia historie tatuáže považovat tetování 

křesťanských žen na Balkáně. Právě tetování balkánských žen bylo velkou exkluzivitou, 

raritou, zároveň i hodnotnou součástí lidové kultury. Ženy nejrůznějších věkových 

kategorií měly svá předloktí ozdobena křížky, sněhovými vločkami nebo hvězdičkami. 

Samotný obřad tetování se zde nazýval “nabocati kříž” a role tatéra zde zastávaly staré 

ženy (vještě žene) (Rychlík, 2005, s. 210). Tyto tatérské slavnosti nejčastěji probíhaly 

během josefského svátku a tetování se kromě předloktí objevovalo na nezakrytých částech 

těla, jako jsou dlaně nebo horní části prsou. Nutno dodat, že právě tetování žen z Balkánu 

bylo opravdu věcí svým způsobem unikátní. 

  

                                                 
17Zmínka o  tomto nápise: Hemingson, V.: Tetování – katalog motivů. Základní příručka body- artu. Praha: 

Slovart, 2010, s. 69. 
18Příkladem často viděného nápisu u otroků a vězňů byl nápis “Zastavte mě, utekl jsem”, umístěný na čele 

daného jedince. 
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2.3.4 Subkultury šířící fenomén tetování 

Tetování je v dnešní době masově rozšířeno, je společenským fenoménem a samotná 

subkultura tetování protíná subkultury další. Šíří se a těší se čím dál tím větší oblibě. Přesto 

lze říci, že zůstane navždy spojováno se třemi zcela odlišnými skupinami, využijme přímo 

výrazu subkulturami. Otakar Nováček ve své knize Tetování a tetování z roku 1937 píše: 

“Dnes najdeme tetování obyčejně u lidí nižší duševní úrovně… Nejčastěji je nalézáme u 

cikánů, u kočovných komediantů, vojáků, pasáků, prostitutek, některých řemeslníků, 

dělníků, ojediněle u některých herců a masérů, ale hlavně u námořníků a trestanců” 

(Nováček, 1937, s. 8 – 9). Těmi nejvýraznějšími skupinami jsou námořníci, vězni a 

cirkusoví umělci. Na rozdíl od prvých skupin se někteří konkrétní cirkusáci nesmazatelně 

zapsali do dějin tetování, protože jejich trupy ozdobili vyhlášení tetovači a na toulkách 

světem si též sami vydobyli věhlas (Rychlík, 2005, s. 232). 

2.3.4.1 Námořníci 
Slavný newyorský tatér Samuel O'Reilly řekl: “Námořník bez “kérky” je jako loď 

bez grogu – nemůže vyplout” (Rychlík, 2005, s. 232). Námořníci jsou právě ti, kteří se 

zasloužili o rozšíření fenoménu tetování po celém světě. Od objevitelských plaveb Jamese 

Cooka až po dnešní vysoce technicky zdatné a moderní letadlové lodě (typ válečné lodě, 

která je primárně určena pro transport a provoz bojových letadel a vrtulníků) jsou tatérské 

motivy stále alfa a omega této subkultury. Původně bylo tetování talismanem, amuletem a 

trvalým suvenýrem z dalekých cest. Pro námořníky se tatuáž stala módní záležitostí, 

později se k tomu přidaly i tradiční a typická symbolika a pověry z cest na moři. 

Francouzský armádní chirurg Maurice Berchon tetování v roce 1861 zakázal kvůli 

škodlivosti pro lidské tělo. Jinak tomu bylo u námořnictva Spojených států amerických a 

Velké Británie. Na konci 19. století bylo dle odhadů u armády 80 – 90 % tetovaných 

námořníků. 

Od samotného počátku, kdy se mezi námořníky tetování prosadilo, se 

nejoblíbenějšími vzory staly kotvy, srdce, lodě, květiny, nahé ženy, exotické krásky nebo 

dobové idoly, náhrobky, kompasy ukazující sever, státní vlajky, mořské panny, delfíni nebo 

heslovité nápisy. Námořníci měli většinou motivy odlišné a důvod byl zcela prozaický: 

pokud došlo k pádu přes palubu, jedince bylo možné podle tetování identifikovat. Jiné 

symboly s sebou už nesly přesné významy. Kniha v anglickém originálu Tattoos Time se v 

kapitole Sailors'n Tattoos těmito motivy zabývá: Každý správně prosolený námořník měl 
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na lýtkách vytetovány velké holky nebo alespoň na hrudi smějící se i plačící dítě s nápisem 

“Sweet and Sour” (Líbezný a mrzutý)… Když jste měli na moři za sebou 5000 mil, byl 

vám na hruď vytetován modrý ptáček. Po deseti tisících mílích jste dostali dalšího na 

druhou stranu. Pokud jste absolvovali druhou plavbu, byli jste bohatší o prádelní šňůru s 

pověšeným prádlem a dámskými punčochami. Při překročení rovníku jste si vydobyli 

Neptuna na noze, pro ochranu prase na chodidle a kohouta na druhém, tedy kouzlo, které 

vás mělo chránit před utonutím. Točící se vrtule na hýždích (lodní šroub) vám měly 

pomoci dosáhnout břehu v případě, že byste padli přes palubu (Webb, 1985, s. 8 – 13). 

2.3.4.2 Vězni 
Vězeňské “kérky”, na rozdíl od těch námořnických, působily na první pohled 

primitivním dojmem, jasným ručním vpichováním, nepřesností během tvorby a nekvalitní 

barvou. V dnešních dnech je tetování pojítkem při hledání pachatele, popř. při identifikaci 

zemřelého. 

První tetování je s vězeňským prostředím spojováno již v období mezi 14. - 15. 

stoletím. Původní technikou byly dvě až tři jehly svázané k sobě a přichycené ke kusu 

klacíku. Původním barvivem byl popel z dřevěného uhlí smíchaný s vodou a vykonávaly 

se tři způsoby práce: 

 

1. Tetování vnášením barev do kůže, které se aplikovalo pomocí klasického 

vpichu jehel pod kůži. Takový typ tatuáží často ztrácel barvu a původní rysy, 

což bylo způsobeno malou hloubkou vpichu jehly a nekvalitní barvou. 

2. Tetování jizvové fungovalo na principu řezání do kůže. Dalšími způsoby 

mohlo být leptání, pálení a jiné způsoby mechanického poškozování. 

3. Tetování stehové se provádělo všíváním jemných barevných nití do kůže. 

Švy, které se po čase zahojily později tvořily finální efekt tetování. Tetování 

stehové bylo nejrozšířenější ve vězeních v Africe. 

 

Při výběru barvy šlo zejména o její stálost na kůži. Netoxicita (sterilita) se brala jako 

až druhotná. Ve vězeních v Orientu a Asii se nejčastěji využívala čínská tuš, v Evropě byly 

využívány tzv. koktejly barev: 

 

• Modrá barva: ultramarín, azurová modř, modrý inkoust, hlinitan kobaltný 
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• Zelená barva: kysličník chromitý, ftalocyamin, smaragdová zeleň 

• Rudá barva: červený inkoust, sirník měďný, kysličníky železa, červená tuš 

• Indigo: cigaretový popel, střelný prach, berlínská modř 

• Černá barva: zředěný asfalt, kysličník železa, škvařená guma, uhlík v 

amoniaku 

• Hnědá barva: drcený škvařený bakelit v hnědé barvě, sírany železa 

 

Českoslovenští psychologové se tetováním trestanců zabývali v šedesátých letech, v 

roce 1966 přišli s krátkou charakteristikou vězeňských tatuáží. Tetování jsou ve větší míře 

osobnosti zatížené jistou mírou psychopatologických tendencí jako např. narcismem, 

exhibicionismem, sadismem a masochismem, osobnosti nevyrovnané, emočně labilní s 

velmi nízkými volními složkami, osobnosti, jež se projevují v impulsivním a zkratovitým 

jednáním, s nedostatečně vyvinutými charakterovými rysy, zejména pochybného poměru k 

práci, ke kolektivu, ke společnému majetku (Rychlík, 2005, s. 237). Přestože lze říci, že 

dnešní smýšlení o tetovaných jedincích je již zcela odlišného charakteru, stále se i s těmito 

názory můžeme setkat. 

2.3.4.3 Lidé od cirkusu 
Cirkus a cirkusové atrakce se těšily na konci 19. a začátku 20. století největšímu 

rozmachu a oblibě. Kromě klasických žonglérských kousků, ladných provazochodkyň a 

jiných artistů, byli ve velké oblibě vystoupení lidí s nejrůznějšími postiženími a nejhoršími 

anomáliemi na tváři i těle20. Tzv. freaks shows. Údiv, šok, často i opovržení byly silným 

lákadlem pro davy diváků. Do panoptika těchto postižených, abnormálních jedinců, se brzy 

zařadili i potetovaní.. 

Mezi nejslavnější “exponáty”, potetované muže té doby, patřil cestovatel Jean 

Baptist Cabri, který díky dlouhému pobytu mezi Markézany ozdobil své tělo mnoha 

motivy. Tento muž byl senzací, cestoval s divadlem a vystupoval na jevišti a účinkoval v 

“tancích divochů”. Také John Rutherford vzbudil zájem díky hlubokým maorským rýhám 

na obličeji a stal se jedním z “živých exponátů” v Americkém muzeu T. Barnuma. 

Cirkusoví artisté dříve využívali tetování i jako zdroj obživy, to je však praxe, která už 

dnes se jeví jako zastaralá. Zůstává jen několik ojedinělých případů jako například Enigma, 

                                                 
20Jednalo se nejčastěji o panoptikum liliputánů, siamských dvojčat, albínů, mužů s abnormálním ochlupením 

po celém těle, bezruhé muzikatny, sloní muže... 
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tzv. puzzle muž, který pracuje v Jim Rose Circus Side Show a který je potetovaný od hlavy 

až po paty vzorem puzzle. Velký Omi, též známý jako Zebra muž, je nejslavnější příklad 

celotělního tetování. Cestující umělci s tetováním předváděli velkolepá představení ve 

velkých a bizarních show, které vydělávají velké sumy zejména v USA. I některé 

potetované dámy byly známé, jako například Betty Brooadbent (Lady Tattoo), která začala 

vystupovat ve svých 18 letech a měla na těle celkem 365 tetování a La Belle Irene, Lady 

Burchet21. 

Cirkusová sláva pomalu ustupovala s ubývajícími potetovanými vystupujícími. Po 

druhé světové válce se navíc vystoupení živých kuriozit dostaly do střetu s humanisty a 

lékaři, což později vedlo k úplnému zmizení z programu. 

Tetování má velké množství obdivovatelů, přesto panuje stále velmi malý zájem o 

tento jev ze stran vědců, sociologů nebo odborníků na umění. I přesto, že je to jediná forma 

umění, která pro své účely využívá lidské kůže jako materiálu. 

  

                                                 
21Přeloženo z anglického jazyka: Circus artistes used to get tattoed as a means of earning a living, a practice 

which has now become almost obsolete. Only a few isolated instances remain, such as, for example 
“Enigma”, the puzzle man who works in the Jim Rose Circus Side Show, and who is tattoed from head to 
toe with a puzzle pattern. The “Great Omi” also known as the “Zebra Man” is the most famous example 
of whole body tattoing. The travelling tattoo artistes gave spectacular performances in big side shows and 
freak shows, earning particularly high sums in the USA. Some tattooed ladies were famous, such as Betty 
Broadbent and La Belle Irene” (Schiffmacher, Riemschneider: 1000 Tattoos. Köln: Taschen, 1996, s. 16) 
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2.3.5 Významy tetování v různých kulturách 

 

“Ni jedna veliká země nemůže býti jmenována, 

od polárních krajů na severu až po Nový Zéland na jihu, 

v níž by domorodci netetovali svá těla.” 22 

 

Již bylo zmíněno, že tetování, popř. skarifikace byly v minulosti spíše spojovány s 

přechodovými rituály, jejich součástí byla bolest a cílem zvýraznění zlomového okamžiku 

života. Spisovatel a filozof, který se ve velkém věnoval antropologii, Gilles Lipovetsky, ve 

své knize Třetí žena – Neměnnost a proměna ženství, hovoří mimo jiné i o tetování a 

ženské a mužské atraktivitě: Ornamenty, tetování a tělesné deformace mohou být jistě tu a 

tam podivuhodnější a bohatší u žen než mužů, avšak to nijak nesvědčí o estetickém 

zbožňování ženy, protože tato znamení v sobě vždy nesou symbolické, mytologické, 

magické a rituální významy. Navíc se u některých kmenů muži honosí oslnivějšími 

ozdobami než ženy. U Čambuliů v Oceánii, jak zjistila Margaret Meadová, nosí 

nejkrásnější ozdoby muži a nejvíce se zabývají svým vzhledem. U Masajů v Africe muž 

představuje zázrak tělesné estetiky. U Maorů se muži zdobí náročnějším a hustším tetování 

než ženy. U kmene Wodabé v Nigérii ženy při určitém svátku volí nejkrásnějšího muže 

kmene. Ve společnostech bez znalosti písma se krása obou pohlaví těší společenskému 

uznání a úctě. Ozdoby a znaky na těle se u muže a u ženy liší, avšak žena není vyhlášena 

jako svrchované zosobnění krásy (Lipovetsky, 2000, s. 99 – 100). 

2.3.5.1 Polynésie 
Polynésie je Mnohoostrovím. Jedná se o uskupení mnoha malých ostrovů 

rozkládajících se v Tichém oceáně na stranách rovníku mezi 165° východní až 105° 

západní délky a mezi 37° severní a 49° jižní šířky. Je skupinou více než 1000 malých 

ostrovů. Jedná se o jakýsi trojúhelník, jehož vrcholy tvoří tři dominantní území: Havajské 

ostrovy na severu, Nový Zéland na jihu a na východě Velikonoční ostrovy. Polynésie byla 

osídlena prvními lidmi zhruba před čtyřmi tisíci lety, kteří přišli z jihovýchodní Asie. K 

Polynésii se pojí mnohé teorie a domněnky o původních obyvatelích. Těmi původními prý 

byli potomci židovské diaspory, kteří patřili k europoidní rase a do Tichomoří cestovali z 

                                                 
22Charles Darwin, O původu člověka, 1871 



 29 

Indie. Ať už se jedná o smyšlené historky nebo ne, velkým přínosem pro lingvistické i 

antropologické výzkumy jsou pojmy, které díky Polynésanům pronikly do běžného 

podvědomí nás všech: slovo jako je tabu (zapovězené), mana (magická moc) a 

nejdůležitější pro tuto práci, pojem tatu nebo tatau, tedy tetování. 

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 po paty a trvalo i třicet let, než byl tetovaný vzor hotov (Krupa, 1988, s. 66). O 

polynéském tetování se traduje, že dosáhlo svého uměleckého vrcholu. Polynéské tetování, 

tak jak existovalo před příchodem Evropanů, patřilo k nejbohatším a nejnáročnějším 

bodyartovým stylům starého světa. Vyvíjelo se po staletí a charakterizovaly je složité 

geometrické motivy. Tetováž se často obnovovala a doplňovala po celý život, takže 

nakonec pokrývala celé tělo (Hemingson, 2010, s. 44). 

V oblasti Polynésie je tetování považováno za posvátné řemeslo. Tatér je zde dodnes 

považován za významnou a důležitou osobou společenského života, bývá mu přezdíváno 

tahuna, tohuna nebo tohunga. V Tichomoří se tetovalo pomocí kostěných hřebíků, které 

byly pokryty řadou hrotů, do nich se klepalo paličkou a do vzniklých ranek se vtírala 

kašovitá barva. Každé tetování, vážící se zpravidla k určité důležité události v životě 

člověka, bylo spojováno i s výkonem k té příležitosti určených náboženských obřadů 

(Stingl, 1996, s. 146 – 147). Ženy se v Polynésii tetovaly mnohem méně než muži a byly 

dokonce zproštěny některých tabu týkajících se tetování. Zdobení žen se týkalo jen rukou a 

nohou, výsledek často spíše připomínal krajkové punčochy a rukavičky. V krajních 

případech se tetovala ústa a uši. Muži krášlili své hrudě, údy, obličeje a záda. Pro lepší 

vyniknutí jednotlivých vzorů se nechávala volné bílé plochy. 

Souhrn námětů užívaných v prehistorických a historických populacích v Pacifiku 

zahrnoval několik uměleckých forem, sahajících od oděvů z kůry stromů, opracovávání 

kamene, hrnčířství (dodnes) až ke dřevořezbě a zdobení těl. Ve všech případech byla 

ornamentace identifikací skupiny, odlišující svého nositele od cizinců nebo místních 

sousedů (Spennemann, 2007, s. 2). 

Pro Havajany sloužilo tetování jako výraz smutku pozůstalých nad zemřelými. 

Nejčastějšími motivy byly šachovnicové tvary náramků a geometrické obrazce na nohou 

nebo pažích. Velkým fenoménem v této části světa bylo tetování na jazyku. Motivy 

smutečního tetování připomínají ornamenty používané na havajských lýkových látkách. 

Tetování vytvářeli havajští umělci pery, vyrobenými z ptačích kostí. Černý inkoust, 

používaný na takovou smuteční kresbu, později získal jasnější modrou barvu (Rychlík, 
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2005, s. 81). Kromě výrazu smutku bylo havajské tetování také považováno za magicky 

mocné a muži si nechávali tetovat polovinu těla jako ochranu v bitvě. 

Za zmínku také stojí ostrov Tahiti, který je považován za nejrozlehlejší v celé 

Francouzské Polynésii. Právě odtud se výraz tatau rozšířil do celého světa. Zlomová byla 

plavba a návštěva mořeplavce Jamese Cooka (1728 – 1779). Členové jeho posádky jsou 

považováni za jedny z prvních Evropanů, kteří se nechali tetovat právě od Polynésanů. 

Později se tetování z této oblasti stalo znakem britského námořnictva. 

Tahiťané měli ve zvyku tetovat se zejména na rukou a prstech, ženy potom na 

hýždích a Venušině pahorku. 

Tetování z ostrova Samoa bylo nazýváno pe'a a bylo vždy pouze mužskou záležitostí. 

Tetování bylo znakem mužnosti a dodávalo chlapcům na kráse, která měla napomoci k 

zalíbení se mladým samojským dívkám. Tomuto zákroku muži dobrovolně přistupovali v 

rozmezí od 18 do 25 let života. Oproti jiným tichomořským oblastem, tetování na ostrově 

Samoa nebylo nikdy spojován s žádným magickým významem, ale bylo pouze a jen 

cennou ozdobou a uměleckým dílem. 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 

– lavy23. 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 (Wolaková, 1975, s. 217). 

  

                                                 
23Lava – lava je tradiční tichomořský denní oděv podobající se trojúhleníkové skládané sukni. Nosí muži i 

ženy. 
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2.3.5.2 Nový Zéland 
Žádný jiný národ není s tetováním spjat tak jako je tomu u kmene Maorů z Nového 

Zélandu na jihu Polynésie. Maorové se rozhodli zdobit své tváře, tu část těla, jíž 

komunikujeme, díky níž jsme posuzováni okolním světem a vyjadřujeme své emoce. 

Klasickým maorským tetováním je tzv. moko, které se vyznačuje spirálovitými jizvovými 

rýhami v oblasti lícních kostí u mužů, na bradách u žen. Moko u mužů i žen bylo 

dokladem urozenosti, dalším faktem, proč je tetování aplikováno v oblasti obličeje je 

démonický vzhled a možnost nahnat strach nepřátelům v době bitev. 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 (Rychlík, 2005, s. 

107). Estetickou hodnotu maorských tatuáží znal již Immanuel Kant (1724 – 1804), který 

ve své knize Kritika soudnosti, v roce 1790, napsal: “Bylo by možné zkrášlit postavu 

černými ozdobami a lehkými, ale pravidelnými tahy, jako to dělají Novozélanďané se 

svým tetováním” (Kant, 1975, s. 70). Proces tetování byl časově náročný a extrémně 

bolestivý, z toho důvodu se celý spojoval s řadou místních rituálů. Na práci se užívalo 

kostěných (později i kovových) dlátek uhi, do nichž se klepalo paličkou, nebo ostrých 

škeblí a kamenů, jimiž se dělal zářez do hloubky až tří milimetrů (Rychlík, 2005, s. 107). 

Rýhy, které byly během práce vytvořeny, se pak barvily šťávou z rostlin a čerstvým 

popelem. Během celého aktu, tzv. ta moko, bylo zakázáno jíst tuhou stravu a veškeré 

pokrmy z ryb. Tetovaný byl krmen díky dřevěnému trychtýřku, aby nebyla narušena ani 

jedna z hojících se ran. Tradovalo se, že každý muž, jenž by si dovolil pozvednout prst k 

ústům před dokončením tatuáže, by měl břicho rázem zaplaveno atua neboli démony, kteří 

by ho spolkli zaživa (Rychlík, 2005, s. 107). Spisovatel Robley ve své knize Maorské 

tetování dodává, že dalším požadavkem pro absolutní dokonání celého maorského rituálu, 

byl nutný dočasný celibát. Krom toho se na moko vztahuje i tapu neboli tabu a energie 

mana, která představovala životní sílu soustřeďující se dle vědců a spisovatelů R. H. 

Codringtona a R. R. Maretta, v hlavě. A právě hlava a následné zdobení lebek, je pro kmen 

Maorů posvátnou záležitostí. 

Hlavám bylo přezdíváno kulaté trofeje a Maorové si zdobení a uctívaní lebek 

nesmírně vážili a byla jim přikládána posvátná důležitost. Useknuté tetované hlavy 

nepřátel obsahovaly právě onu zmíněnou manu – životní energii, přezdívalo se jim 
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pakipaki. Hlavy, které tetování naopak neměli, tzv. papateas byl vyhazovány. Evropané 

byli těmito hlavami zaujati natolik, že začal výměnný obchod za zbraně, jenž trval až do 

roku 1831, kdy byl zakázán koloniální správou… První taková hlava vlastněná Evropanem 

byla zakoupena v roce 1770 Josephem Bankem (Demel, 2000, s. 46 – 47). 

Mužské moko bylo tetováno i na jiné části těla. Bojovníci z Aucklandu si spirálami 

zdobili celé hýždě a nohy v délce až ke kolenům. Velkou výjimkou byly ženy, které byly 

tetovány v oblasti obličeje stejně jako muži. Moko na bradě žen bylo symbolem krásy a 

vdavek, nepůsobilo tolik agresivně a démonicky jako motivy mužů. Dříve bývalo zvykem, 

že při nářku za blízké příbuzné si truchlící nařízli kůži hrotem obsidiánu, aby se prýštící 

krev a kanoucí slzy smísily v neopravdovějším výrazu bolesti a zármutku. Někdy se do 

řezů vtíralo dřevěné uhlí, po němž zůstávaly nesmazatelné stopy. Staré ženy měly těchto 

znaků zármutku plná prsa, a za zesnulé, kterých obzvláště želely, si udělaly zářezy na tváři 

(Buck, 1963, s. 162). Maorové během tetování žen zpívali tradiční píseň: 

 

“Lehni si, dcero, ať ti pokreslí, vytetují bradu! 

Aby, až přijdeš do cizího domu neřekli: 

Odkud je tato ošklivá žena? 

Lehni si, dcero, ať ti pokreslí, vytetují bradu! 

Aby ses hezkou, slušnou stala, 

aby až přijdeš na slavnost neřekli: 

Odkud je tato žena s rudým pyskem? 

Abychom tě udělali půvabnou, pojď a tetovat se dej… 

Ozdobujeme tě, tetujeme v duchu Hine – te – iwa – iwa; 

Tetujeme tě, aby pobřežního ducha, 

poslal Randi do hlubin jezera a do pěnících se vln. 

Tvoje krása se spojí s okrasou!24 

 

Akt tetování prováděli pouze muži. Dokud při jejich práci tekla krev, byli téměř 

nedotknutelní. Lidé z chudších vrstev se nechávali tetovat od amatérů jen proto, aby jejich 

těla měla alespoň nějaká zdobení. Otroci měli moko přísně zakázané. 

Klasické maorské tetování je přísně zakázané i “ne-maorským“. Přesto ve 20. letech 

došlo k masovému oživení zájmu o tyto motivy. Moderní podoba moko se nyní vytváří 

                                                 
24Text maorské písně. Neumann, Stanislav Kostka: Dějiny ženy. Praha: 1999, str. 146. 
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pomocí elektrických strojků, nikoliv dlátek. Je znakem maorské identity, integrity a 

životního elánu. Ranci Skip per, maorský tater říká, že: “Inkoust, který vpravujeme do 

kůže, symbolizuje vzkříšení unikátního umění a maorskou touhu po suverenitě, vytaženou 

z minulosti a přetvořenou pro dnešek. Je to důležitý krok k tomu, co to znamená být 

Maorem” (Pritchardová, 2001, s. 34). 

2.3.5.3 Markézy 
Markézy se nacházejí ve východní Polynésii a čítají celkem dvanáct ostrovů, lidé je 

začali osídlovat ve druhém století př. n. l.. Markézští domorodci vynikali v práci se dřevem. 

Autor knihy Vikingové jižních moří Peter Buck se markézským lidem zabýval do hloubky. 

Podle něj Markézané patřili, hned po Novozélanďanech, k nejlepším řezbářům v Polynésii. 

Vyřezávali do svých dřevěných nástrojů a zbraní tak bohaté a složité ornamenty, že je 

upřímně obdivujeme. Dřevo a kost jim však jako výtvarný materiál dost nevyhovovaly, a 

proto přenesli některé své nejlepší kresby na lidské tělo tetováním. A tetovali je po celé 

ploše, od konečků vlasů až po nehty na noze. Vypadá to, jako by dávný umělec nesnesl 

pohled na sebemenší prázdnou plošku lidské kůže. V řezbářství a v tetování se uplatňovaly 

původní motivy, v nichž byly křivky i závitnice (Buck, 1963, s. 99). Právě markézské 

tetování můžeme považovat za vůbec nejumělečtější projev, který nemá často konkurenci 

ani v celosvětovém měřítku. Tahuné byli těmi neuznávanějšími tatéry, Za vykonané 

tetování se platilo šperky, zvířaty i zbraněmi. Tetování má i dodnes na Markézách velkou 

hodnotu a tradici. Symbolický markézský ornament, který byl častým námětem tetování, se 

dokonce dostal do série poštovních známek Francouzské Polynésie. 
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2.3.5.4 Marshallovy ostrovy 
Tyto ostrovy zahrnují celkem 29 atolů25 a 5 ostrovů – Jemo, Lib, Kili, Jabwat a Mejit. 

Prostředí, v němž domorodí lidé žili a žijí dodnes je velmi ovlivněno mořem. A právě moře 

se stalo důležitým námětem při tvorbě tetování. 

Na Marshallových ostrovech měli možnost zdobení tetováním pouze příslušníci 

nějakého vznešeného rodu – kmene. Tetování na těchto ostrovech nese typický název eo, 

který je také názvem modře pruhované ryby Pygoplites diacantuhs. Stejně typický, jako 

sám název, je motiv, zpodobňovaný nejčastěji ve formě abstraktního obrazce. Motivy 

(ornamenty) bývají podle vědců považovány za méně propracované než u jiných etnik v 

Pacifiku, ale jejich obraz pocházel vždy z jejich přírodního okolí, od tvarů a podob ryb, až 

po stopy po kousnutí nebo otisku mušlí. V podstatě jakákoliv ryba všech čeledí, se kterou 

přišli obyvatelé ostrovů do styku, jim posloužila jako nejbližší vzor pro zdobení těla a je 

tedy zřejmé, jak byly náměty pevně spojeny s mořským prostředím (Spennemann, 2007, s. 

25). 

Mužské tetování lze připodobnit ke středověkému rytíři v kroužkové zbroji. 

Abstraktní vyobrazení se nacházelo nejčastěji na hrudi, zádech a na ramenou. Náčelníci 

měli navíc ozdobeny paže, krk a tváře. Velmi charakteristickým tetováním Marshallových 

ostrovů je tetování na hrudi, které ve své knize Tetování na Marshallových ostrovech 

popisuje autor D. Spennemann: Horní hrudní trojúhelník je ornamentní pole tvořené 

linkami od jednoho ramene ke druhému v úrovni nad hrudní kostí a liniemi směřujícími od 

ramen do boku uprostřed mezi bradavkami. Tato plocha nese význam kánoe nebo lodi. 

Spodní hrudní trojúhelník je ozdobná plocha, ohraničená shora horním hrudním 

trojúhelníkem a směrem dolů po stranách linkami vedoucími od podpaží k pupku. Význam 

tohoto pole jsou vlny, narážející na pevninu. Obě tato hrudní ornamentální pole jsou 

rozdělena středovým svislým polem ornamentů, které je vymezení hrudní kosti, horní částí 

hrudi a zespoda pupkem. Tato plocha nese význam stěžně (Spennemann, 2007, s. 46 – 47). 

Ženám se oproti tomu tetovaly jen ramena a paže. Samotné body tetování byly velmi 

ostře tvarované a tmavé. Celý efekt působil jako výrůstky pod kůží. Identifikační značkou 

žen se stalo hřbetové tetování na rukou skládající se z čar a vlnek. A stejně jako tomu bylo 

u mužů náčelníků, i ženám této úrovně bylo vyhrazeno tetování prstů. 

                                                 
25 Atol je typem ostrova v tropických mořích, který je složen z kruhovitého korálového útesu, jenž je 
obklopen lagunou. 
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2.3.5.5 Borneo 
Borneo můžeme považovat za třetí největší ostrov světa, navíc s dlouholetou tradicí v 

tetování. Původními obyvateli jsou tzv. lovci lebek neboli Danajové, vyznavači 

kanibalismu. Tetování je zde striktně rozděleno na mužské a ženské. Muži se mohli zdobit 

na základě svých válečných zásluh. Jejich tělo pak bývalo potetované celé a jisté vzory 

byly určeny pouze a jen na konkrétní partii. Těmi nejznámějšími motivy byly dajácké 

kruhové, růžicové a cyklické ornamenty tetující se na ramena nebo zápěstí. Na vyobrazení 

psa, draka nebo škorpiona bylo určené místo na vnější straně stehen. Potetované ruce mužů 

značily statečnost a úspěšnost v boji. Naopak speciálním znakem, který byl umístěn na 

zadní straně krku, byl znakem zbabělce a zběha. Tetování dávalo mužům bojovníkům 

možnost jasného diferencování se od nepřátel. Důležitým bylo tetování i pro cestovatele. 

Právě dlouhé a vyčerpávající cesty byly znamením odvážnosti a mužnosti. Přišel-li 

cestující k jinému kmeni, mnohdy nehovořil jejich řečí, ale jeho tetování mluvilo za něj26. 

Zmíněný termín lovci lebek je s tetováním na Borneu úzce spjat. Sociální antropolog 

Charles Hose právě tuto spojitost rozvádí blíže ve svém článku na toto téma: “Mezi 

sarawackými Kajany si mohl muž, pokud tedy uzmul hlavu nepřítele, nechat pokrýt 

tetováním vnější části paže a prsty, ale jestliže se na zabití pouze podílel, musel se spokojit 

s jedním tetovaným prstem, obvykle palcem” (Rychlík, 2005, s. 136). Tetování dále velmi 

úzce souviselo se společenským postavením. Výše postavení muži měli právo vybrat si 

“cennější” motivy k vyobrazení než chudí a otroci. Stejně tak měli možnost využít služeb 

nejzručnějších tatérů, kteří pocházeli nejčastěji z kmene Iban, Kajan, Kenjah nebo Kelabit. 

Tetování žen se vyznačovalo výborným provedením a zdůrazňovalo dospělost, krásu 

i dovednosti při vedení domácnosti. Tetování ženy chránilo před magickými a 

nepozemskými silami a duchy. S krášlením těla touto technikou na Borneu dívky začínaly 

již v útlém věku. Mezi jedenáctým a čtrnáctým rokem už měly potetované nejdůležitější 

části těla. Typickými motivy byly horizontální a vertikální čáry nebo geometrické vzory. 

Čím vyšší postavení žena měla, tím komplikovanější motivy na těle měla. Tetovaly se 

zejména paže, krk, nohy a prsty a kompletní tetování muselo být hotové dříve, než dívka 

otěhotněla. 

Velmi zajímavým je pak samotný proces tvorby vzorů a použití techniky. Tetovaly 

obvykle ženy, funkce tetovačky mohla být dědičná. Specifikem dajacké tetováže je 

existence jakýchsi dřevěných vzorkovníků pocházejících od zručných řezbářů. Motiv se 

                                                 
26Blanka Remešová: “Mezi Dakaji na Borneu”, in Magazín Koktejl, únor 2000, č. 2 
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nejprve otiskl na tělo a poté se pomocí jehly (ale i tří až čtyř najednou), klacíku a kladívka 

vyťukával předtištěný vzor. Vnášený pigment byl směsicí sázové černě, vody a cukrového 

sirupu. Rána se čistila rozdrobenou rýží. Během operace ležel tetovaný na podlaze a 

umělkyně i její asistentka nohou napínaly upravovanou pokožku (Rychlík, 2005, s. 137 – 

138). Kromě toho se na samotné tetování vztahovala mnohá tabu. Příkladem může být 

úmrtí v rodině, během takové situace se v tetování nesmělo pokračovat, v období ženské 

menstruace ani uvažovat. Tzv. alimentární, potravinové, tabu přísně zakazovalo požití 

masa jistého druhu ještěrky z důvodu znemožnění procesu tatuáže a špatných snů. Pokud 

ukápla kapka krve během samotného procesu tetování bylo potřeba věnovat tatérovi dar, 

aby se tak zabránilo jeho oslepnutí a zahnala se případná další neštěstí. 

Dakajové se také vyznačovali silnou vírou v propojení materiální a duchovní roviny, 

proto se tetování úzce spojovalo s animistickými představami. Kupříkladu jeden z místních 

stromů vyobrazený na prsou zajišťoval nezranitelnost, tetovaný pták značil postavení v 

sociální hierarchii a ochraňoval před zlomocnými silami džungle, stejně tak činily listy 

arekové palmy na pažích. Tělo bývalo pokryto i dalšími zvířaty, rostlinami a ornamenty, 

jejichž účelem bylo zvětšení síly bojovníka, zastrašování či užitečné maskování v terénu 

(Rychlík, 2005, s. 138). Mimo jiné bylo tetování šamany využíváno k terapeutickým a 

ochranným účelům v životě i po smrti. Tatuáž osvětlovala temnotu při přechodu Řeky 

mrtvých. Nebyl-li příslušník kmene tetovaný, byl odmítnut strážným přízrakem 

Maligangem. Tetování tedy zajišťovalo také hladký přechod do posmrtného světa. 

2.3.5.6 Japonsko 
Dokladem japonského tetování byl nález jílových figurín z doby kolem roku 5000 

před n. l. Byly objeveny v hrobkách tzv. kultury džomon a jednotlivé miniatury nesoucí 

název dogú měly na tvářích vyryté a nakreslené čáry a značky, které byly označením 

společenského postavení a ochranou před zlými duchy. 

V období, kdy v západním světě hrozil úpadek tatuáže, v Japonsku byla situace zcela 

odlišná. Součást kultury původních obyvatel bylo tetování na obličeji. Byly tak označeny 

osoby, kterým bylo dovoleno doprovázet mrtvé na cestě do podsvětí27. Změna a celkové 

zavržení dekorativního tetování přišlo v 7. století. Jednalo se o období, kdy se tatuáž stala 

doménou zločinců, trestanců a stalo se formou trestu. 

Důležitým faktem ale je, že japonské tetování mělo velmi silný vliv na Evropu. 

                                                 
27cit. Z Opět v módě. Magazín 100+1, 14/2008, s. 12 
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Tetování neboli irezumi, irebukuro a horimono. Posledním ze jmenovaných označuje 

velkoplošné rozsáhlé barevné tetování. Irebukuro je názvem pro tzv. tetování lásky, jímž 

svá těla zdobily prostitutky. Stylem irezumi se tetovali ti nejchudší, žebráci, kejklíři nebo 

obyčejní dělníci. Tetování irezumi bylo i znakem trestanců. Nahradilo tak velmi kruté 

techniky stigmatizace, jako bylo odříznutí ušního boltce nebo části nosu. Až do 16. století 

byli tetováni zločinci a odpadlíci společnosti, stejně jako šlechtici, kteří odmítli spáchat 

obřadné harakiri28. Tento kodex trestanecké tetováže byl považován za nejvyšší formu 

trestu té doby. Potetovaný jedinec byl tak zcela zavržen okolím a ztratil jakékoliv 

společenské postavení. Nejčastějším motivem trestanecké tatuáže byl piktogram psa 

umístěný na čele. 

Přelom 17. a 18. století s sebou přinesl i zlom v přijímání tetování. V tomto období 

se o něm začalo smýšlet ve zkrášlujícím smyslu a stalo se ryze dekorativní záležitostí. 

Tetovaly se nejčastěji paže a slabiny, výrazem loajality k vlastnímu společenství se staly 

nápisy na zádech. To vše přes stále platící všeobecný zákaz o jeho vykonávání. V průběhu 

let se japonské tetování stalo fenoménem, jemuž se věnovali vždy jen věhlasní umělci. 

Skupina, s níž je však tatuáž této oblasti spojována nejvíce, je japonská mafie Jakuza29. 

Členové Jakuzy nosí tradiční japonské motivy pokrývající záda, hruď, ruce po zápěstí a 

nohy až po kotníky. Tetování nahého člena této zločinecké organizace, jak píše ve své 

knize Rychlík, připomíná dlouhé spodní prádlo. Typickými znaky pak je drak, květ, 

okrasný kapr koi, vířící moře nebo rozsáhlá horská krajina. Teprve v momentě, kdy jedinec 

vydrží i stovky hodin bolestivé tatérské práce, může být považován za právoplatného člena 

a celý akt z dotyčného dělá skutečného muže. Jakuza svým tetováním vyjadřuje své ideály: 

bolest – důkaz odvahy, stálost – jako doživotní loajalita ke skupině. 

Tetování v Japonsku však není pouze spojené se zločiny. Tradiční skupinou Asiatů 

žijících na ostrově Hokkaidó, prapůvodní obyvatelé “Žaponska”, byli Ainové. Tato zvláštní 

kultura je hlavně známá velmi kuriózním tetováním ženských knírů a “úsměvů” od ucha k 

uchu, které jim bylo prý nařízeno jednou z jejich bohyň a bylo známkou sexuální zralosti a 

dospělosti. Zdobeny byly pouze ženy, muži nikoliv. 

                                                 
28Harakiri je tradiční japonská forma rituální sebevraždy (Klimeš, Rudolf: Slovník cizích slov. 2002, s. 248) 
29Jakuza neboli Gokudó je tradiční japonskou zločineckou organizací. Slovo jakuza je výrazem japonské 

karetní hry Ojčokabu a znamená “dobro za nic”. Odhadem je současný počet členů okolo 110 000 
rozdělených do zhruba 2 500 rodin.Vliv Jakuzy sahá až do Spojených států. Struktura této mafie je 
rozdělena do tří kategorii: Tekija (pouliční překupníci), Bakuto (gambleři) a Gurentai (gangsteři). Právě 
třetí z jmenovaných se vyprofilovala po vzoru Al Coneho a svůj zrod může datovat až do doby po druhé 
světové válce. 
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2.3.5.7 Inuité 
Inuité, jsou národ Eskymáků obývající rozsáhlou arktickou oblast. Arktický 

antropologický typ s okrouhlými plochými tvářemi, šikmýma očima a nevysokou postavou 

se v nepříznivém prostředí dokázal výborně přizpůsobit a přežít stovky let (Rychlík, 2005, 

s. 160). V 19. století se hovořilo o stotisícové civilizaci, v současné době se jejich počet 

radikálně snížil a lze odhadovat, že tato civilizace čítá pouze několik desítek tisíc obyvatel. 

V letech 370 – 390 bylo v zaniklé osadě Qilakisoq objeveno mumifikované torzo 

ženského těla. Místo 500 km za polárním kruhem, jinak nazývané “Nebe je blízko”. V 

tomto případě lze hovořit o nejslavnějším a nejstarším dokladu krášlení lidského těla. 

Hlavní odměnou byl však 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 (Bahn, 1997, s. 174). Podle historiků se tehdy jednalo o nález předchůdců 

dnešních Eskymáků. 

Inuitské ženy si dodnes mají ve zvyku nechat tetovat líce, prsy, celé ruce a stehna. 

Podle věku byly jednotlivé motivy přidávány. Aby byly dobře rozeznatelné od mužů a 

nepřátel, měly všechny potetované brady. Tím je jasně dáno, že výsadní postavení tetování 

patřilo právě ženám. Muži si jej pořizovali v případě skolení zvířete. 

Inuitská tetováž byla poskládána z drobných teček rozmístěných po těle, nejčastěji v 

oblasti ramen, kolen, loktů, zápěstí a kotníků. Všechny obrazce pak plnily ochrannou 

funkci a chránily tetovaná místa. Antropolog Robert Spencer ve své studii psal o inuitském 

tetování v koutcích úst, jež sloužilo k očarování úlovku, k přivolání velryb blíže k lodi, k 

tomu, aby se zvíře stalo poddajnějším a lépe se tak zasáhlo (Spencer, 1959, s. 69). 

Kromě tohoto se na Aljašce ještě pěstovalo léčebné a pohřební tetování. Vytetované 

příčné linky přes víčka sloužily k léčbě bolesti a ke zlepšení zraku, posmrtné motivy zase 

ochraňovaly ducha zemřelého a odlišovaly muže i ženy během cesty do světa mrtvých. 

Velkým fenoménem však byla technika prošívání. Díky svým dlouholetým 

zkušenostem s pořizováním oděvu, bot, propichováním kožek a kožichů, dokázaly 

tetovačky precizně “šít” i lidskou kůži. Ne náhodou nazývají sibiřské národy tetování 

slovem šitie. U Eskymáků se užívalo kostěné nebo později i kovové jehly, jíž byla do 

vzniklé rány opakovaně zatažena niť ze šlach obarvená směsicí sazí či grafitu. Do směsi se 

přidával olej či moč (Rychlík, 2005, s. 164). 
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2.3.5.8 Tetování v moderní společnosti 

 

“Tetování vlastně z módy nikdy nevyšlo. Jen lidé, kteří se dávají tetovat, se mění.” 30 

 

První tetovací salon v New Yorku vlastnil Samuel O'Reilly. V roce 1891 si nechal 

patentovat první elektrický strojek na tetování. A právě Spojené státy se staly počátkem 20. 

století nejvlivnějším místem tohoto rozkvétajícího oboru. Tetování v této době 

představovalo velký módní fenomén, mnozí neváhali i za malý motiv s originálním 

duchem a od profesionálního tatéra, zaplatit nemalou částku. Lidské tělo se stalo doslova 

uměleckým dílem a řada tetování se stala doslova pověstnou. Příkladem může být tetování 

Krásné Ireny, která v rozmezí osmi let ozdobila své tělo černo-červenými motivy fauny a 

flóry nebo tetování paní Frankenbergové, která si nechala vytetovat Poslední večeři od 

Leonarda da Vinci. 

Tetovací studia méně slavných řemeslníků bývala špeluňkami v blízkosti tržnic, 

kasáren, přístavišť i čtvrtí červených luceren, na jejichž zdech visely plakáty a blikající 

neony osvětlovaly ukázky “mistrovy” práce. V pozůstalosti tetovačů se nacházejí lákavé 

cedule s klasickými srdíčky, vnadnými děvami, kvítky, kříži, madonami atd. Už roku 1912 

se poprvé objevily samolepky s “tetováním”, dnes běžný bonus ve žvýkačkách a povinná 

výbava nezletilých dívek, a čtrnáct let nato se odhadovalo, že v USA existuje na dva tisíce 

tetovacích umělců (Rychlík, 2005, s. 221). 

V Evropě se tetování stalo běžnou záležitostí po první světové válce. Ve Francii však 

tento fenomén přiřazovali často spíše nižším sociálním vrstvám a lůze. Buržoazní vrstvu 

odpuzovalo nehygienické prostředí a nedokonalá technika práce. Následnou elektrifikací 

vzrostla poptávka a tetování se tak dostalo do širšího spektra zájemců. Tetovaly se běžně i 

ženy, bez ohledu na společenské nebo finanční postavení. 

Ve Velké Británii byla tetuáž běžnou a legální formou zdobení. Až do roku 1879 jí 

byli označováni vojáci. Chyceným dezertérům bylo vytetováno písmeno D, vojákům se 

špatným charakterem pak písmena B a C. Často si tetování nesli i žoldnéři Cizinecké legie 

(Rychlík, 2005, s. 221). 

V období mezi světovými válkami zažívalo tetování na území Spojených států velký 

rozkvět. V Evropě tomu bylo naopak a zmínky týkající se tetování pronikly i na půdu 

československého parlamentu. Poslanec Krejčí se 14. července 1927 nechal slyšet: “Bude 

                                                 
30cit. z Opět v módě. Magazín 100+1, 14/2008, s. 12 – 14. 
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zajisté velmi účelným, aby nejen cikán, nýbrž i jiný tulák, který, je-li přistižen při potulce 

nebo při krádeži, zapírá své jméno a svůj původ, byl vhodně označen. Toto označení lze 

zcela bezbolestně a nenásilně provést vhodným tetováním” (Rychlík, 2005, s. 223). O šest 

let později Adolf Hitler zahájil kromě rozsáhlé likvidace politických protivníků i přísný 

zákaz tetovacích salonů, aby nebyla zkažena neposkvrněná a čistá árijská krev. Tetování 

nacistům pak sloužilo jen k přesné identifikaci “neárijských” vězňů v koncentračních 

táborech. Odpuzující a velmi neblahou pověst má Ilsa Kochová, žena se sadistickými 

sklony, manželka velitele koncentračního tábora Buchenwald. Spisovatel Vladimír Skorozs 

její odpudivé činy rozvádí ve své knize Cesty a osudy bohumínských odbojářů: “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 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 apod.” (Skorozs, 1995, s. 

101). 

Krvavý světový konflikt světových válek ve vztahu k tetování přinesl spoustu 

vlasteneckých motivů, zejména v řadách Spojených států a Velké Británie. Přísná léta 

padesátá z tetování udělala čistě mužskou záležitost. Památeční tetování si vozili zejména 

vojáci z válek v Koreji a Vietnamu. V polovině padesátých let založil Milton Zeis 

korespondenční kurz tetování, který měl poté sloužit hlavě tetování zobrazující krevní 

skupiny a případné identifikaci těl. Odpůrci války oproti tomu dávali přednost spíše 

motivům mírových sborů a lístků marihuany. V šedesátých letech byl veden lékařský spor, 

zda tato forma zdobení nezpůsobuje rakovinu kůže. Kvůli přenosu žloutenky skrze tatérské 

zdobící strojky město New Yorku dokonce v roce 1961 tetování načas zakázalo. Teprve 

sterilizace jehel zajistila tomuto oboru start moderní éry. Přesto je ve Spojených státech, 

tetovací velmoci, ve čtvrtině států tetování regulováno zákony. 

Tabuizovaným jevem se tetování stalo v zemích východního bloku, kde byla tetuáž 

jakožto profesionální směr, přímo zakázána. Bylo to považováno za “buržoazní nešvar”. To 

však přispělo ke vzniku a šíření nevkusných, primitivně provedených a amatérských vzorů 

a technik. O to více se právě dařilo této chabé technice a motivům v uzavřených, 

vězeňských komunitách. V dobové literatuře se o tomto trendu píše jako o projevu asociálů 

a psychicky narušených jedinců. Přesto si i spousta mladíků přivezlo z povinné vojenské 

služby tuší a versatilkou zhotovená srdíčka, meče, jména svých lásek nebo znaky útvarů, v 
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nichž sloužili. V knize o módě z roku 1962 se lze dokonce dočíst, že tetování na našem 

území je jasným projevem primitivismu a nevkusu.   

Zásadní změny nastaly po listopadu 1989. Prvním oficiálně otevřeným 

profesionálním salonem v ČSFR bylo pražské UZI v roce 1992, jež následovaly desítky 

dalších, které svými moderními a kvalitními pracemi dávají zapomenout na barevné fleky 

na údech a hrudích delikventů a také lidí, kteří toužili po krásné ozdobě, ale neměli si ji 

kde pořídit (Rychlík, 2005, s. 227). 

Ve světě se tetování dařilo o něco lépe a v průběhu šedesátých let docházelo k tzv. 

“druhé renesanci tetování”. Technika i vývoj oboru během tohoto dlouhého času urazila 

obrovský kus cesty. Praxi v tetování začali hledat i mladí lidé s vyšším vzděláním, kteří 

hledali a vytvářeli nové kvality v tomto umění. Přesto, jak zdůrazňuje Rychlík ve své knize, 

je tetování stále druhem činnosti, nezařaditelné formy, které patří někam mezi řemeslo, 

zaměstnání a pokleslé umění. I když mnoho špičkových tatérů – umělců, v čele s takovými 

personami jako je Paul Booth, Tom Renshaw, Dan Higgs, Zeke Owens, Tintin a jiní, 

splňovali přísná umělecká kritéria, ale do oficiálního umění přesto pronikly takové 

fenomény jako je graffiti, body-art, konceptuální umění nebo digitální média. Americký 

sociolog Cinton S. Sanders ve svém díle píše: ”Mladší tetovači, často absolventi univerzity 

nebo lidé se zkušenostmi z uměleckých škol a médií, začali objevovat taje tetování jako 

druh sebevyjádření. Na rozdíl od tradičních tatérů upřednostňují ti mladší kreativitu před 

ekonomickými výhodami, specializují se na tetování na přání zákazníka – posuzují motivy 

a vybírají si klienty, pro které budou pracovat. V závislosti na jejich zázemí a estetických 

preferencích tito noví umělci kreslí vzory, čerpající z rozličných uměleckých zdrojů. 

Fantasy/sci-fi ilustrace, tradiční japonské styly, kmenové ornamenty, portréty i abstraktní 

expresionismy – to jsou hlavní vlivy působící na soudobé tetování” (Sanders, 1988, s. 401 

– 402). Tatéři jsou považovaní za umělce a jejich díla bývají dnes často vystavována v 

galeriích. Tetování si zlepšilo techniku, rozšířila se barevná škála a začaly se používat 

nezávadné práškové barvy. Průměrnou barevnou paletou v sedmdesátých letech byla škála 

od černé, červené, zelené, hnědé, žluté a bílé. Později se využila modrá a purpurová. Dnes 

si tatéři ohromný barevný repertoár dokonce sami míchají a hledají nová originální spojení 

barev. 

Tetování se také rozšířilo za hranici tradičně tetovaných komunit, stalo se znakem 

příbuzenství, sociálních i profesních skupin, je módním doplňkem, výrazem individuality a 

životního postoje. Zásadní změnou soudobého tetování, která úzce souvisí s tezí o 

nabývající dominanci estetické funkce, je postupný a dlouhodobý přechod od pochybné, 
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řemeslné výroby, k široce akceptované formě umění (Rychlík, 2005, s. 228). Lidé v 

dnešních dnech nechtějí amatérské zdobení těla, a proto si vybírají ty nejlepší z oboru, kteří 

zajistí dokonalé a precizní zpracování. Nutno podotknout, že konkurence mezi těmito 

špičkovými tatéry razantně stoupá. Tetování samo o sobě také obecně vypráví příběh o 

umění31. 

Realizace našich tužeb a potřeb je v dnešní uspěchané době více než možná. V 

každém větším městě najdeme tetovací salon. Člověka v “kérkou” lze potkat prakticky na 

každém kroku. Tetováním jsme doslova obklopeni, tetují se lidé napříč generacemi i 

subkulturami. Zasahuje kompletně všechny vrstvy obyvatelstva. Tetují se studenti, muži i 

ženy, dělníci, lékaři i vysoce postavení manažeři, mají ho vysokoškolští profesoři, světové 

celebrity i sportovci. Tetování je trend i fenomén a informace o něm nám jsou dávány i 

skrze média. 

Autor knihy Customizing the Body, The Art and Culture of Tattooing, Clinton R. 

Sanders je toho názoru, že si tetování zanechává dodnes svůj specifický a neobvyklý 

charakter a známky praktik, které se zcela viditelně odklání od norem společnosti. Podle 

tohoto sociologa se mnoho lidí nechává tetovat už jen proto, že očekává od svého okolí 

negativní odezvu. Pokud o tetování člověk přemýšlí, musí zhodnotit veškeré dopady, 

nevyjímaje ty sociální. Doby, kdy bylo tetování známkou deviace, úchylek a vězňů je sice 

pryč, ale stále se přežívá pocit, že tetování znamená něco, co se odchyluje od většinového 

smýšlení společnosti. 

  

                                                 
31Přeloženo z anglického jazyka: Tattoo art also tells a story about art in general (Schiffmacher, 

Riemschneider, 1996, s. 6). 
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2.4  Osobnosti 

Tetování jako takové je po dlouhá léta spojováno s mnoha osobnostmi, které svůj 

život zasvětily právě tetování a kompletnímu zdobení těla. Dnešní celebrity, ať už ze sféry 

filmu, hudby nebo sportu, jsou na své výtvory čím dál více pyšní. Veřejně o nich hovoří i 

dávají na odiv. Renata Bosáková ve své diplomové práci Tetování žen tvrdí, že velmi 

významným faktorem ovlivňujícím rozšíření tetování u nás je vliv zahraničí a zejména 

zahraničních a potažmo s tím i českých médií… Koncem osmdesátých let se tetování stalo 

standardním módním doplňkem celebrit ze světa showbyznysu. Pod vlivem celebrit se 

nechávali tetovat další lidé a tyto populární osobnosti významnou měrou přispěly k 

rozšíření tetování (Bosáková, 2002, s. 45). 

Rasty Skuseová proslula v sedmdesátých letech jako “nejtetovanější žena světa” a 

má své čestné místo v Guinnessově knize rekordů. Dodnes se živí jako tatérka a zaujímá 

výsadní postavení na scéně britského tetování. 

O Horaci Ridlerovi již v této práci jednou zmínka byla, a to v souvislosti s 

cirkusovými výstupy tetovaných osob. Horac neboli “Muž Zebra” v roce 1934 přijal zcela 

novou identitu jako Great Omi (Velký Omi). Přání stát se nejdivnějším člověkem na zemi a 

přeměnit se v zebru, mu splnil slavný tatér George Burchette. Kromě několika let práce na 

kompletním pokrytí těla tatuáží, Omi doplnil svůj vzhled ještě o plastickou úpravu zubů, 

kel v nose a výrazné prodloužení ušních lalůčků. 

Čtyřiačtyřicetiletý Matt Gone strávil 500 hodin pod tetovací jehlou. Jeho tělo je 

pokryto z 98 % tetování, nevyjímaje tvář a lebku, kterou má pokrytou šachovnicovým 

vzorem. Důvod tetovat se byl pro Matta Gona řešením vážných zdravotních problémů. 

Jeho tělo zdobí stovky mytologických a surrealistických motivů, 

Isabel Verleová je nejstarší a nejvíce tetovaná žena současnosti. Celé její tělo, krom 

obličeje, je pokryto motivy ptáků, draků a květin. Pózuje pro televizní kamery a vystupuje 

v různých televizních show. Dokáže navodit atmosféru tím, že na pódiu ukáže krátce všech 

svých 16 piercingů v oblasti genitálií (Fiksa, 2009, s. 49). 

Časopis Rexlex, v článku z roku 2010 Krása navždy zmiňuje Američana Ricka, který 

se tetováním proměnil v Zombie. O sobě sám říká, že chtěl vypadat jako dokonalá mrtvola 

a jeho vzhled mu do běžného života prý vůbec nezasahuje. George Riegel, fanatický 

vyznavač tvorby Walta Disneyho má na svém těle přes 1900 animovaných postaviček. 

O něco zajímavějším “lidským exponátem” je slavný performer Enigma, který své 

tělo kompletně pokryl modrým vzorem skládačky puzzle a na hlavu si nechal implantovat 
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teflonové náhražky rohů. 

Dalším rekordmanem v tetování je také Tom Leppard ze Skotska. Jeho tetování 

zabírají celkem 99,9 % těla. Kromě uší a prostory mezi palci je potetovaný zcela úplně. 

Nyní je Leppardovi 77 let a žije mimo civilizaci na ostrově Skye, kde si od roku 1987 

zkouší život divoké kočky. Jeho tělo je potetované černými leopardími skvrnami a v ústech 

má opravdové broušené tesáky, aby byla proměna co nejvíce dokonalá. 

Posledním, kterého lze zmínit je český skladatel a malíř Vladimír Franz. Svým 

zdobením se snaží překonávat bariéry zažitých zvyklostí, kulturních a společenských 

norem a rozporuplného nahlížení právě na tento fenomén. 
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2.5  Techniky a nástroje tetování 

Tou nejjednodušší a nejvíce obvyklou tetovací technikou bývalo vždy klasické 

vpichování. Tato tradice pochází od kalifornských indiánů, kteří do vzniklých ranek 

přidávali tmavé barvivo. Aztékové ze Střední Ameriky, jejichž civilizace byla podmaněná 

conquistadorem Hermánem Cortésem, používali speciální hliněná malovací razítka, tzv. 

pintadery. Stejnou techniku využívali i Thrákové. Kmeny arktických krajů jako byli 

například Inuité, Chantové nebo Něnci tetovaly pomocí dutých jehel, jimiž byly 

protahovány nitě s barvivem ze sazí s příměsí oleje. Tetovali volně a bez předloh. 

Polynésie, Mikronésie a část Malajsie vnášela barvivo pod pokožku zaostřenými 

miniaturními hrabičkami. Do tohoto nástroje se poklepávalo paličkou a do ranek se vtírala 

kašovitá barva. Barevný pigment vznikal z pečených a následně drcených jader ořechů 

smíchaný s rostlinnými šťávami nebo olejem. Motivy se kvůli bolesti tetovaly na etapy. Na 

samojské tetování pe'a bylo využíváno hned několik nástrojů vyrobených nejčastěji ze 

želvích krunýřů. Barva se vnášela pomocí širokého hřebenu na rozsáhlé plochy lidské kůže, 

čáry se tetovaly pomocí dvou typů hrabiček o různých tloušťkách. Jehličkovým hřebínkem 

se naopak vytvářely jemné body. Barvený pigment se skládal ze spálených ořechů a 

cukrové šťávy. Jizvové rýhy ve složitém maorském moko tetování skládající se z točitých 

ornamentálních vzorů, bylo vytvářeno pomocí miniaturního kostěného dlátka uhi. 

Australský kontinent spíše proslul formou zjizvování a klasické barevné tetování bylo 

populární jen na pobřeží. Borneo zase užívalo k práci specifické dřevěné vzorníky. Motivy 

byly otištěny na tělo a pomocí jehly, klacíku a kladívka se vyťukával předtištěný vzor. 

Barevné tetování lze už považovat za moderní záležitost, vícebarevné tetování pak 

nejvíce rozšířili Japonci využíváním indiga, purpury nebo kurkumy. Japonsko má velkou a 

velmi bohatou historii tetování. K tvorbě tatuáže využívali sady jehliček s dřevěnou 

rukovětí, díky nimž vznikaly právě mnohobarevné vzory. Severoameričtí indiáni tetovali 

pomocí naostřených bodců nebo trnů. Kanadské kmeny tvořily barviva ze střelného prachu, 

sušených bylin a vody. 

Revolučním rokem v historii tetování byl 1891, kdy si Samuel O'Reilly nechal 

patentovat první elektrický strojek na tetování. Modifikované a lehce modernizované verze 

tohoto nástroje se využívají dodnes. Prvotní problém byl s inkoustem, který byl v práškové 

formě a pro zcela jiné účely. Tatéři se proto snažili míchat si vlastní směsi. V současné 

době jsou k dostání barvy v práškové i tekuté formě. Významnou inovací tohoto oboru 

jsou stroje na šablony. Ty umí vyprodukovat trvanlivé a stálobarevné obrazy díky technice 
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fotokopie. Někteří tatéři však upřednostňují stále práci “od ruky”, která zaručuje mnohem 

větší originalitu. Práce tatéra však není pouze o vytvoření motivu na lidskou kůži, jeho 

prací je i kvalitní úsudek, odhad charakteru zákazníka a schopnost jasné definice potřeb 

klienta. Tatér si tak buduje stálou klientelu a trvalé obchodní vztahy. 

Ať už se jedná o různé techniky tetování, princip je stejný – aplikace vnášeného 

barviva skrze vrstvy pokožky. Děje se tak propíchnutím kůže a vnesením barevného 

pigmentu tetovací jehlou. Podrobněji se technikám a postupu tatérské práce věnovala 

psycholožka Barbora Grögerová: ”Nejprve je zvolená oblast pečlivě očištěna dezinfekcí a 

v případě ochlupení i oholena, poté se přiloží předem vyhotovený obtisk (zpravidla jen 

základní linie), který slouží tetovači jako šablona. Někdy tetovač kreslí přímo na pokožku. 

Veškeré používané nástroje včetně barev jsou sterilní, pracuje se v chirurgických 

rukavicích32. Jako první se tetují obrysy, dále jemnější linky a naposled barevné plochy. 

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

požadovaném efektu) jsou namáčeny do barvy a umožňují podobný postup při tetování, 

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

frekvencí značně vibruje. Tetovač plynulými pohyby vytváří homogenní a nepřerušovanou 

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

omývají dezinfekcí. Krvácení je zpravidla nepatrné – kapky – nebo vůbec žádné. Tetovač 

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

sedí nebo leží, a to pokud možno nehybně… V případě potřeby může jak on, tak i tetovač 

požádat o přestávku. Větší a náročnější tetování zhruba nad pět hodin se provádí vícekrát. 

Po dokončení tetování tetovač pečlivě očistí zbytky barev a krve dezinfekcí, nanese silnou 

vrstvu vazelíny urychlující zacelení kůže v prvních 24 hodinách a celou oblast překryje 

gázou33. Tím zabrání zanesení infekce” (Grögerová, 1997, s. 25 – 26). 

Jak reaguje lidská kůže na výrazný, často několikahodinový, zásah jehlami a 

barvivem? Otázka, nad kterou mnozí tetovaní ani letmo nezauvažují. Proto si dovolme ve 

zkratce zmínit samotný proces hojení. Lidská kůže se skládá ze tří vrstev: pokožky 

(epidermis), škáry a podkožního maziva. Pronikne-li vpichem pigment pod kůži, následují 

čtyři fáze: 

 

1. První fází je stav těsně po průniku jehly pod kůži. V ten moment nastává 

zánětlivá odezva tkáně na mechanické poškození a vniknutí pigmentu. Vzniká 

                                                 
32Tatéři velmi často využívají chirurgické rukavice v černé barvě. 
33Často se místo gázy využívá potravinářská fólie. 
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tzv. tkáňový exsudát a roste cévní permeabilita. Dochází k migraci mikrofágů34 

a leukocytů35 do oblasti zranění. 

2. Během druhé fáze se rozkládá tkáňový exsudát36 a začíná se regenerovat 

epidermis, makrofágy pohlcují pigment a do oblasti migrují eosinofilní 

lymfocyty. 

3. Třetí fáze přichází během pátého dne po tetování a re modelují se papily 

kolagenovými vlákny a dochází k širší redistribuci pigmentových částic. 

Makrofágy zanášejí pigment ke kapilárám. 

4. V průběhu poslední fáze mizí zánětlivá reakce. Pigment je akumulován okolo 

krevních cest a zřídka je vázán i na kolagen (Blatnová, 1995, kap. 3.4). Tetování 

je kompletně dokončeno a pigment se usazuje pod kůži.   

 

Tetování bylo tedy v průběhu let prováděno několika způsoby, od ostrých předmětů, 

jehel, nití, využitím dlátek až po dnešní práci mašinkou. Nejedná se o převratné kroky v 

rámci techniky, ale mějme alespoň respekt k neuvěřitelně různorodé invenci lidského 

ducha. 

Za “šetrnější”, nepermanentní formy tetování pak můžeme považovat: 

 

1. Kosmetická tetováž – řadíme sem například permanentní make-up. Tento druh 

tetováže vzniká metodou povrchové pigmentace a trvanlivost se odvíjí od typu 

pokožky a její trvání je v rozmezí 3 – 5 let. 

2. Tetování hennou – tento druh zdobení se těší stále velké oblibě. Je dočasnou 

ozdobou kůže a bývá i jakousi dočasnou “zkušební” verzí před klasických 

tetováním. Henna se nanáší na tělo pomocí šablony, po zaschnutí se vzniklá 

vrstva oloupe a na kůži zůstává tmavý motiv, který na kůži vydrží přibližně 2 – 

3 týdny. Barva henny tmavne podle typu pleti. Nejčastěji se touto technikou 

zdobí dlaně, chodidla a prsty. Mimo jiné henna působí jako silný UV filtr, proto 

i po vyblednutí vzoru zůstává na pokožce viditelný obrys motivu. 

3. Japonské tetování – velmi věrohodná technika typicky černé barvy podobající 

se klasickému tetování. U této formy lze i využít stínování s dočasnou 

trvanlivostí. 

                                                 
34Mikrofág =  buňka usazená v tkáni, specializovaná na pohlcování cizorodých částic, např. odumřelých 

buněk (Klimeš, 2002, s. 454). 
35Leukocyt = druh bílých krvinek (Klimeš, 2002, s. 435). 
36Exsudát = zánětlivý výpotek z krevních a mízních cest (Klimeš, 2002, s. 175). 
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2.6  Styly tetování 

Tak jako u klasického umění, i tetování lze rozdělit do několika kategorií a nalézt 

několik základních stylů a motivů ovlivněných vkusem samotných nositelů. Tetování, jež 

krášlí lidské tělo, si dnes jedinci vybírají většinou podle toho, co jim připadá estetické a 

hezké, což je jedním ze zásadních rozdílů oproti „historickému“ tetování. 

Spektrum kvalitních i námětově atraktivních tetování je široké. V současnosti 

můžeme nalézt několik skupin nejrozšířenějších a nejžádanějších motivů. Psycholožka 

Dagmar Křížová rozčlenila primárně tetováže na verbální a obrazové. Napočítala též 23 

tematických okruhů tetování: “1. romantické, 2. námořnické, 3. erotické, 4. znaky řemesel, 

5. vojenské, 6. zvířata, 7. rostliny, 8. geometrické tvary, ornamenty, 9. humoristické, 10. 

nadpřirozené bytosti, 11. symboly, 12. obrazce s dobrodružným obsahem, 13. tetováže 

manifestující sociální postoj, životní styl, 14. fašismus, militarismus, 15. brutalita, násilí, 

motivy moci a síly, 16. náboženské, 17. psychedelické motivy (fantastika), 18. hudební, 19. 

etnografické, 20. motivy smrti, 21. motivy typu Harley Davidson, 22. naivní (dětské) a 23. 

sportovní” (Křížová, 1996, s. 21). Tento seznam lze brát jako čistě orientační, nikoliv zcela 

přesný. Tetování dnešního západního světa odráží velké množství nejrůznějších stylů, mísí 

v sobě vzory a motivy různých kultur i moderní a trendové vyobrazení. 

Mezi velmi oblíbený styl tetování patří tzv. neo-tribal. Jedná se o “kmenové” vzory, 

často nazývané jako “starobylé kmenové vzory pro moderní primitivy”. Motivy triba 

nejčastěji vycházejí z tradic mimoevropských etnik jako byly Haidové, Tlingité, Samoánci, 

Maoři, Dakajové, Ibané nebo Markézané. Tento nesmírně populární styl využívá jasných 

černých kontur v kombinaci s vysoce stylizovanými geometrickými a přírodními 

ornamenty. Tradiční kmenové tribo využívalo jako své nástroje a materiály dřevo, kost 

nebo lastury, západní společnost pracuje s moderním tatérským strojkem. Don Ed Hardy, 

muž, který je považován za objevitele tohoto stylu řekl: “Kmenový styl byl prima, protože 

tetování osvobodil od orientace na vizuální obsah” (Rychlík, 2005, s. 228). 

Indiánské tetování je souhrnem idealizovaných obrazců čerpajících z kultury 

„divokého západu“, který se stal zdrojem zpodobnění hrdinů, gangsterů i divokých zvířat a 

nespoutané přírody. Silnou inspirací je také postava Indiána, jelikož je považován za 

nositele mnoha ctností, jako jsou odvaha, čestnost a další. Nejčastějšími motivy jsou bizoni, 

divocí koně, hlavy náčelníků, portréty, čelenky, totemy. V současné chvíli se tento styl 

stává obrovským fenoménem zejména mezi mladými dívkami. 

Dalším typem současné tatuáže je asijská. Ta vychází prvotně z původních 
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japonských motivů (japonští okrasní kapři koi, opice, lvi nebo barevní draci). Tento styl se 

vyznačuje hlavně velkoplošným, rozsáhlým a mnohobarevným tetováním a vychází ze 

stylu Irezumi a Horimoto. Pro vyznavače asijské tatuáže je podstatná stylová jednota 

obrazců na rukách, nohách, hrudi a zádech. Teprve v ten moment má svůj význam a 

opodstatnění. Motivy okrasných kaprů patří mezi nejpopulárnější. Ryby jsou zde 

považovány za symbol zdraví, štěstí a hojnosti. Konkrétně kapr koi je pak reprezentantem 

odvahy a vytrvalosti. 

Módním stylem v tetování jsou i keltské prvky vyznačující se komplikovaným a tzv. 

“proplétacím” zpracováním. Klasickými keltskými motivy jsou pak uzle, meče, sekyry, 

helmy, slunce nebo dávní bojovníci. A stále oblíbené jsou i motivy smrti a hrůzy (kříže, 

lebky, kostry, upíři aj.). 

Tetují se ale i původní “flashe” (srdce, kotvy, vlajky), přezdívající se ve světě jako 

styl old- school. Samostatnou kapitolu tvoří portréty slavných osobností (J. F. Kennedy, 

Marilyn Monroe, Elvis Presley, herci, zpěváci, politici), různé realistické výjevy, nápisy, 

hudební skupiny, hrozby, flóra a fauna, egyptské a čínské znaky, znamení zvěrokruhu aj. 

(Rychlík, 2005, s. 229). 

Tetování kromě jiného plní velmi dobře i sociální funkci, kdy nám daný motiv jasně 

napoví, ke které subkultuře jedinec patří. Dalším vlivným stylem jsou pak odznaky 

příslušnosti, jež jsou nejlépe vidět na motivech námořníků, vojáků aj. Zdůraznění toho, že 

určitá osoba patří k nějaké skupině, využívají i gangy, extrémistické skupiny, vyznavači 

hudebního stylu nebo sportovci. 
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2.7  Motivace k tetování 

Motivace k tetování může pramenit z potřeby jedince vymanit se z běhu přírody a 

podmanit si ji. Krášlením a zdobením těla je člověku dodáván pocit zvláštnosti, vědomé 

změny, jinakosti i jasné odlišnosti od svého okolí. 

Tetování je součástí jedincovy identity. Uspokojuje tím určité složky své osobnosti a 

přidává pocit jedinečnosti. Tatuáž by měla dávat smysl, měla by být vnitřně propojená 

s podstatou člověka, jeho názory, myšlenkami i životním stylem. 

Média mají velký vliv na lidi, kteří se pro tetování rozhodují, jsou to knihy, 

internetové prohlížeče, blogy a lifestylové časopisy a publikace. A právě obsahu jednoho 

tatérského časopisu bude věnována praktická část této diplomové práce. 

 

2.8  Funkce tetování 

Zamyslíme-li se nad tetováním jako takovým, bude nám zcela jasné, že se tyto 

permanentní zákroky na lidskou kůži neprovádí jen tak bezdůvodně. Tetování, vzory a 

motivy na kůži, mají nespočetné množství významů měnících se v průběhu času, místa i 

osobností nositelů. Konrad Spindler, antropolog a autor knihy o zmrzlém muži Ötzi, hledal 

pohnutky a důvody tatuáže a funkce tetování popsal následovně: ”Vytváření znaků na kůži 

lidského těla má buď psychologický, nebo praktický význam, přičemž oba významy se 

mohou překrývat. V první řadě, pokud jde o výmluvné obrazce, či dokonce umělecké 

výtvory, slouží tetování ke zkrášlení kůže. Nezřídka dokládá dosažení jistých životních 

mezníků, velmi často kupříkladu pohlavní zralost. Tetováním mohou být vysílány i 

sexuální signály nebo může vyjadřovat niterný stav člověka – lásku, nenávist, smutek či 

touhu po pomstě. Kromě toho mohou skrytě nošená znamení odrážet politická přesvědčení 

nebo náboženská vyznání. Další skupina tetování upozorňuje například na zařazení ve 

společnosti, vlastnická práva, zmocnění, původ nebo identitu, příslušnost k nějaké skupině; 

v neposlední řadě lze tetováním vyjádřit i výkony, například počet usmrcených nepřátel, 

množství skolených zvířat či dobytých žen. Konečně existují tetování nebo i vypalování 

určitých znaků (tzv. kauterizace) s údajným léčebným účinkem” (Spindler, 1998, s. 162). 

Nutno podotknout, že výčet těchto významů je v podstatě nekonečný a nepostižitelný, 

což jen dokazují příklady z historie a etnografie tetování. V jednotlivých kulturách tedy 

můžeme rozlišovat různé funkce, které tetování plnily. Martin Rychlík se ve své práci 
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mnohdy inspiroval světovými a významnými tatéry. V jeho knize můžeme nalézt rozdělení 

funkcí, jimiž se snaží co nejlépe přiblížit čtenáři. Ve své knize Tetování, skarifikace a jiná 

zdobení těla systematizuje tatuáž dle jednotlivých funkcí, kterých je osm: rituální, 

esteticko-erotická, magicko-náboženská, léčebně-preventivní, komunikační a identifikační, 

sociálně-skupinová, statutárně-hierarchická a individualizační. 

Tetování však můžeme považovat za velmi komplexní, jednotlivé funkce není možné 

oddělovat jednu od druhé, doplňují se a prolínají. 

2.8.1 Funkce rituální 

Kmenové společnosti, tedy domorodci (žijící na ostrovech v Oceánii, Austrálii, 

Japonsku, v kultuře Mayů, u Eskymáků nebo v mnoha afrických kmenech) tetování často 

spojují s přechodovými rituály. Jedná se o tzv. iniciaci, tedy obřadné a nezapomenutelné 

momenty změny. Opuštění dětství (či nějaké skupiny) je obvykle symbolizováno novým 

oděvem, pomalováním těla barvami nebo hlinkou, vyražením zubu, pomazáním krví, 

změněným jménem či právě skarifikací a tetováním, které vyžaduje oběť krve: dar vlastní 

životadárné tekutiny (Rychlík, 2005, s. 41). Možná, že právě z tohoto důvodu mnoho 

autorů, opírajících se o poznatky sociologie, biologie a etnografie, hovoří o rituální funkci 

jako o “testu imunitní zdatnosti”. Kdo odolá infekcím, parazitům a jiným škodlivým 

látkám, stane se silným, odolným a atraktivním pro společnost a i budoucího životního 

partnera. 

Tzv. rites de passage se zabýval francouzský etnolog Arnold van Gennep, který ve 

svém díle Přechodové rituály upozorňuje na tři fáze samotného přechodu. Rituál odloučení 

od minulého stavu (preliminarita), je fází číslo jedna. Poté přichází fáze pomezí neboli 

prahovosti (marge). Přijetí a sloučení (postliminarita) je poslední a třetí fází. V ten moment 

se jedinec stává “znovuzrozeným” a přechází do jiného stavu bytí. Gennep k tomuto 

dodává: “Je výjimečně důležité, že mrzačený jedinec je vyjímán z obecného lidstva 

rituálem odluky, který ho automaticky připojuje k určitě skupině lidí, a jelikož operace 

zanechává nesmazatelné stopy, toto přijetí je definitivní” (Gennep, 1997, s. 73). 

Podstatnou součástí těchto přechodových rituálů je pak především obřadné provedení, 

tradicí daný postup úkonů a velmi často i bolestná a trvalá památka na uskutečněný rituál. 

V mnohých společnostech docházelo i k mnoha drastickým iniciačním praktikám, které 

nám dnes mohou být příkladem toho, že tyto “etno” trendy, které bývají tradiční často i v 

dnešní době, nepřináší jen ušlechtilé sepětí s přírodou a jiné radostné okamžiky. 
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Jak se s tzv. “momenty zažité pravdy” jedinec vyrovnal, bylo známkou jeho 

statečnosti a odvahy. Victoria Ebinová se přechodovými rituály zabývala do hloubky a 

mapovala etymologické souvislosti jednotlivých kmenů. Bolestivý proces tetování byl tedy 

symbolem síly a odvahy zejména u mužů, kteří tímto dávali na odiv svou nevšímavost k 

bolesti a zajistili si tím i partnerský vztah, potažmo svatbu. Když chlapec dosáhl šestnácti 

let věku, musel se dát tetovat. Za netetovaného mládence by se nevdala žádná dívčina; 

vrstevníci a starší chlapci by se mu posmívali a jeho hlas by ve společnosti neměl žádnou 

váhu (Krupa, 1988, s. 90). 

Teprve onen vynález elektrického strojku dal možnost tetovat tak, aby byla bolest 

snesitelná a nepodobala se krvavým rituálům. Přesto však i mnozí tatéři dnes, jako 

například Laco Jánoš, prešovský tatér, říká: “Když to nejde přes bolest a slzy, tak tomu 

zkrátka nevěřím” (Rychlík, 2005, s. 43). Přičemž naráží na stoupající chlad při tvorbě 

profesionálních výtvorů, kdy se tatérova práce stává pouhou rutinou. Jiří X. Doležal, 

redaktor známého a populárního časopisu Reflex, první český novinář píšící o tetování 

vůbec, shrnuje dvojí význam mutilačního obřadu následovně: “Jednak bývaly rituály 

zkouškou, kterou musel (obvykle nedospělý) jedinec podstoupit, aby mohl pokročit v 

sociální hierarchii. To je vnější, sociální funkce krvavého, bolestného a náročného 

rituálu…. V této podobě v postmoderní době naprosto vymizel. Druhý, skrytý význam 

rituálu, význam osobní, však nikdy nezmizel a ani zmizet nemůže. Člověk nevykonává 

rituál proto, aby získal uznání okolí, ale proto, aby sám sobě vystavil certifikát o zvládnutí 

dalšího úseku cesty k vlastní dospělosti, k cíli vlastní identity” (Doležal, 1998, s. 70). 

2.8.2 Funkce estetická, dekorativní a erotická 

Jednou z nejdůležitějších a v první řadě nejzjevnějších funkcí tetování, které se v 

dnešních dnech dostávají stále více a více do popředí, je potřeba dát tělu nový šperk a 

krášlit sebe sama. U nejedné z kultur přírodních národů platilo to stejné, co platí i nyní, 

lidé chápou tetování hlavně jako ozdobný výrazový prostředek sloužící ke zdokonalení a 

zkrášlení jejich těla. Samotný jev však kdysi nemusel být pouze estetický, ale sloužil 

například i jako forma zastrašování, o čemž svědčí například maorské moko na lícních 

kostech. Josef Čapek zavedl do českého povědomí výraz “kulturní národy”: “Snad 

nejprvnějším materiálem výtvarným bylo právě jen to nejbližší, právě už samo člověkovo 

tělo. Že bylo první plochou, první sochou, prvním výtvarným prostorem; a první barvou, 

které se chopilo malířství, byla snad jenom teplá, čerstvá krev. Máme si mysliti, že to byl 
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počátek zdobení, ornamentu? Neřekl bych; divoký primitiv se pomalovává, tetuje, ověšuje 

trofejemi i cetkami, ne aby se ozdobil, ale aby se zvýraznil, zvýznamnil. Mohl to být 

nejprvněji spíš výraz síly, vítězství, triumfu, ne však ještě bohatství a přepychu; ovšem lze 

nám tuze dobře pochopiti, že s prvotní člověkovou bázní kráčela ruku v ruce už také i 

prvotní zpupnost” (Čapek, 1996, s. 55). 

Tetování se tedy stalo formou, jak nově, zajímavě a nevšedně dodat svému tělu na 

kráse. Velkou váhu přikládaly tetování právě domorodé kmeny, pro něž bylo takové 

zdobení známkou silné erotické přitažlivosti. A právě estetická a erotická funkce jsou ruku 

v ruce a společně koexistují a podporují se navzájem. V Africe na základě polohy tetování 

na těle můžeme soudit, co muži na ženách oceňují nejvíce. Účel estetické i erotické funkce 

je patrný dodnes. Právě mezi ženami jsou tolik rozšířené intimní ozdoby na hýždích, 

ramenou, ňadrech aj. Stejně tak je to i s muži. Tetováž je zkrátka prostředkem, jak u žen 

zvýraznit jejich ženskost a u mužů jejich mužnost. V tomto zdobení je přítomen i další 

charakteristický prvek lidské sexuality. Je zde jasný element sexuálního podtextu: tetování 

mohou být skryta pod oděvem a v ten pravý okamžik odhalena, čímž zvyšují atraktivitu 

dobývané bytosti (Rychlík, 2005, s. 46). Samuel M. Steward v roce 1990 dokonce došel k 

názoru, že mladí lidé chtějí prostřednictvím tetování provokovat a udat tak novou tvář 

lidské sexualitě. Je tedy otázkou, kam až se tato funkce posunula nyní? 

2.8.3 Funkce magicko-náboženská 

U přírodních národů bylo tetování velmi často spojováno s magií. V představách lidí 

je tatuáž spojena s ochrannými kouzly, silou zvířat nebo úsilím o získání schopností. 

Zdobení splňuje rysy magie homeopatické, jenž si zakládá na zákonu podobnosti, tak i 

magie kontaktní, která je založena na tzv. zákonu doteku. Jakmile došlo ke spojení, ať už 

podobnostně nebo kontaktně, zůstalo spojení trvalé. V knize Zlatá ratolest tyto dva 

principy rozebírá její autor James George Frazer. Podle něj je určitý nadpřirozený prvek 

zastoupen hlavně v preventivních a ochranných motivech a ornamentech tetování. 

Symboly, které si nechal jedinec vytetovat, mohly odradit možné nebezpečí, měly mu 

dodat magických schopností nebo posílit ochranu božstva. Z antropologického hlediska 

jsou magie a náboženství komplementárními způsoby, jak zacházet s nadpřirozenem, 

přičemž náboženství spoléhá na vytvoření žádoucích osobních vztahů s nadpřirozeným 

světem, kdežto magie užívá techniky, které ho automaticky ovládají (Benedictová, 1999, s. 

114). 
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Matseové, perští indiáni, věří, že podobá-li se člověk jaguáru, získá i veškerou jeho 

sílu a lovecké schopnosti. Z toho důvodu si dospělí členové kmene nechávají tetovat 

obličej motivem připomínajícím jaguáří tlamu. Inuité mají kolem úst vytetovanou rybí 

vábničku, aby jim byl usnadněn lov. Toto vyobrazení a stylizace do podob jiných živočichů 

má pak spojení s vírou a totemismem. Spojitosti mezi tetováním a totemismem se zabýval 

francouzský sociolog Émile Durkheim: “Obrazy totemu však nejsou jen opakovány na 

zdech domů, na bočnicích člunů, na zbraních, nástrojích a náhrobcích; setkáváme se s nimi 

i na lidském těle. Lidé totiž neumisťují svůj znak pouze na předměty, které jsou jejich 

vlastnictvím, stávají se sami jeho nositeli. Doslova si jej otiskují do svého těla, totem se 

stává součástí jejich samých – a právě tam je jeho nejdůležitější místo… I sám domorodec 

si je vědom toho, že mu tyto deformace mají alespoň konvenčně dát vzhled jeho totemu” 

(Durkheim, 2002, s. 127 – 128). 

Uplatnění nalezlo tetování i jako jakýsi soukromý amulet nebo talisman. Tím se řídili 

i obyvatelé Fidži, pro něž mělo tetování v této souvislosti velký význam. Věřili, že kdyby 

žena skonala bez ozdoby tatuáže, byla by posmrtně napadena jinou ženou. Na území 

dnešní Barmy zase vychází lidé z víry, že tetování je mocným amuletem, který pomáhá 

předcházet nebezpečí, nemocem i poranění. To celé je umocněno faktem, že tetovací 

nástroj měl na konci umístěnou sošku chránící před zlými duchy. 

S magií je také velmi úzce spojena náboženská víra, která se velmi často odráží i na 

motivech tetování. Zpodobňování se týká uznávaných božstev, sil i symboliky, tetují se 

skupinové motivy i znaky náboženských komunit. Už první křesťané si tetovali malé 

křížky nebo podoby Ježíše Krista. 

Zmiňujeme-li funkci magicko-náboženskou, je třeba brát v potaz fakt, že v 

souvislosti s globálním poklesem víry a religiozity, se pomalu a zřejmě i nenávratně vytrácí. 

2.8.4 Funkce léčebně-preventivní 

Léčebně-preventivní funkce tetování patří mezi nejstarší a nejzákladnější a velmi 

úzce souvisí s funkcí výše zmíněnou, magicko-náboženskou. Důvodem je nález zmrzlého 

muže Ötziho. Doktor Frank Bahr v roce 1998 prohlásil: “Kdyby ke mně přišel dnes pacient 

s takovým rentgenovým nálezem, aplikoval bych mu akupunkturu v 80 procentech bodů, 

kde ji měl i Ötzi” (Rychlík, 2005, s. 49). Je tedy možné se domnívat, že tehdy šlo o proces 

zahrnující magicko-terapeutický účinek. Můžeme tedy konstatovat, že tetování bylo 

druhotným výsledkem léčebných, potažmo terapeutických postupů. Tato víra v léčebné 
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účinky tetování se šířila světem velmi rychle. Na Borneu tatuáž prstů a zápěstí odhánělo 

choroby, to stejné praktikovali v Jemenu nebo Maghrebu na obličeji a dlaních, kde navíc 

tento typ tetování přinášel štěstí, zvyšoval plodnost a léčil oční vady. Eskymáci zase věří, 

že krev z tetování má léčebné účinky. Pro zlepšení zraku tetovali příčné linky na oční víčka. 

Podobně jako Číňané, ale i jiné národy, věřili v přímé akupunkturní souvislosti mezi 

kožními body a orgány v těle (Rychlík, 2005, s. 51). Tetováním se chránila i primitivní 

společenství v Africe. K tomu sloužilo tetování ve tvaru kmenových symbolů. Podle druhu 

onemocnění se tetovaly různé obrazce. Kruh značil postižené místo, kříž zase zajišťoval 

přerušení nemoci. 

V dnešní euroamerické, postmoderní a masové společnosti tato funkce zcela jistě a 

nenávratně zanikla. Pakliže se ještě v půli devadesátých let 20. století jen spekulovalo o 

přenosu HIV či žloutenky touto cestou, případy z Itálie, Francie či USA dodaly smutnou 

jistotu. V České republice je těm, kteří byli během posledního roku tetováni, zakázáno 

darovat krev. Vedle smrtelných nemocí z infikovaných jehliček nejsou zanedbatelné ani 

kožní alergie či různé infekce, a proto je třeba vybírat seriózní a zavedený salon s dobrou 

pověstí (Rychlík, 2005, s. 51). Tatéři musí striktně dodržovat hygienická pravidla, do 

salonů mají přísný zákaz vstupu lidé nachlazení i jinak nemocní, vše je maximálně sterilní 

a pouze na jediné použití. 

2.8.5 Funkce komunikační a identifikační 

Tetování je sdělením určitých postojů, pocitů, názorů i přesvědčení svých nositelů. 

Obrazce, které má daný jedinec na svém těle vyobrazené fungují jako svébytný 

komunikační nástroj i jako skvělý prostředek nonverbálního sdělení. O svém nositeli často 

vypovídá mnohem více, než by sám rád sdělil. 

Jedním z možných typů této jednostranné komunikace může být stigmatizační 

tetování jako forma cejchu, které bylo využíváno zejména v historii. V řecko-římské 

společnosti tak byli označováni otroci nebo písmeno K bylo znakem za křivé obvinění. Ve 

středověku se zločincům tetovali na ramena liliové květy. Galejníci byli označeni zkratkou 

GAL. Podobný typ cejchování byt tradiční až do roku 1829, kdy jej zakázala vláda 

britských ostrovů. Do té doby znamenala jednotlivá písmena různá provinění a statut 

individuí37. 

Příklad toho, kdy tetování sehrálo velkou a důležitou roli, popisuje ve své knize 
                                                 
37V = vagabond (tulák), S =  Slave (otrok/sluha), F = Fraymaker (rváč) (Rychlík, 2005, s. 52). 
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Martin Rychlík: Roku 1854 se na moři ztratil pan Roger Charls Tichborne. Po mnoha 

letech, v roce 1871, se ve Francii a Anglii zjevil muž, který tvrdil, že se zachránil, a 

nárokoval si “svůj” majetek. V Tasmánii prý po pádu z koně utrpěl poranění mozku, a 

proto si některé detaily nepamatoval. Mnoho svědků – včetně své matky – přesvědčil, 

jedinou trhlinou ve výpovědi byla absence „kérky“: pravý Tichborne měl na levé paži kříž, 

kotvu a iniciály RCT. Vychytralý výlupek říkal, že trpí vážnou amnézií, alkoholismem a 

zdravotními potížemi, tudíž se tatuáž vytratila. Tomu soud neuvěřil a vyplatil jej čtrnácti 

léty v káznici s dozorem (Rychlík, 2005, s. 52). 

Tetování mohlo také sloužit jako šifra a nebo tajný kód. V současnosti jsou jistá 

komunikační pravidla tetování zachována mezi subkulturami, jako jsou skinheads, 

motorkáři nebo jinak orientované gangy. Jejich vysoce anti-autoritativní postoj, znevažující 

státní moc, je mnohdy doprovázen tajným kódem se specifickými významy, navíc 

závislými na zemi původu (Rychlík, 2005, s. 53). 

Jen s negativními konotacemi tato komunikační a identifikační funkce spojována být 

nemusí. Tetování bývalo také často symboly kladných charakterových vlastností, mužské 

odvahy, ženské atraktivity apod. 

2.8.6 Funkce sociálně-skupinová 

Každý jedinec je členem nějaká sociální skupiny, subkultury. Znaků příslušnosti, ať 

viditelných či skrytých, může být celá řada, přesto právě tetování patří k těm nejzjevnějším, 

což je odedávna i jeho charakteristickým znakem. Tetováž fakticky prokazuje příslušnost k 

rozličným kmenovým, společenským, profesním nebo náboženským komunitám (Rychlík, 

2005, s. 54). Tetování jednotlivce odlišuje od většiny a řadí se tak ke konkrétní a dané 

subkultuře. Tatuáží dává jedinec najevo svou myšlenkovou i postojovou spřízněnost. 

Těchto “subkulturních” značení využívají gangy, sportovní nadšenci, motorkáři i 

elitní vojenské útvary. 

Funkci sociálně-skupinovou lze proto považovat v současné době za nejvíce 

rozšířenou. 
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2.8.7 Funkce statutárně-hierarchická 

S touto funkcí se prakticky překrývá a doplňuje funkce výše zmíněná sociálně-

skupinová. Podle druhu zdobení bylo možno zjistit společenský status člověka, jeho 

věkové zařazení či stupeň jeho postavení v tajných společnostech apod. (Rychlík, 2005, s. 

57). Etnolog Arnold Gennep se právě touto funkcí zabýval: “Například politická, 

válečnická a loupeživá společnost Areoi na Tahiti i jinde v Polynésii se skládala ze sedmi 

tříd, hodností nebo stupňů, jejichž příslušníci se poznali podle tetování, které bylo tím 

složitější a rozsáhlejší, čím hierarchicky výše byl jeho nositel” (Gennep, 1997, s. 83). 

Je však nutné, abychom na tetování jako takové nahlíželi z pohledu té dané kultury, 

jak k jejímu fungování přispívá, nikoliv z pohledu vlastního, obecného. Nejvíce pravidel 

pro zpracování tetování mají přírodní národy. U Maorů složitost tetování značila urozenost 

a prestiž, Dakajové zdobili své paže pouze v momentě, kdy byli úspěšní v lovu lebek... 

2.8.8 Funkce individualizační 

Tetování funguje jako zpráva o minulosti jedince, vypovídá o osobnosti a 

neoddělitelně k danému jedinci patří. Z tohoto důvodu dnes tolik klademe důraz na 

techniku i kvalitu zpracování. Vhodným příkladem individualizačního tetování je maorské 

moko, jež bylo výrazem jedinečnosti a vážnosti. Julius Lips píše: “Jistý běloch namaloval 

jednou zdařilý portrét starého Maora a s hrdostí mu jej dával, ale Maor odložil obraz s 

pohrdlivým úsměvem; když se ho malíř ptal, jak tedy podle svého mínění vypadá, 

namaloval stařec důstojně ornament, který měl vytetován na obličeji a řekl: ,Tohle jsem já. 

To, co tys tady namaloval, nemá žádný smysl'”(Lips, 1960, s. 39). 

Tetování je dnes spíše chápáno jako trend, móda, ozdoba, často posuzováno 

především estetickými měřítky; pokud má v sobě nějakou symboliku, pak je obvykle 

vyjádřením individuality, svobody, názoru a postoje nebo revolty. Je způsobem, jak se 

odlišit a být výjimečný. Zvolené vzory většinou lidé spojují se svými zájmy, koníčky, 

rodinou, vztahy, dětmi, citáty, idoly apod. Tetování je také pro mnohé mapou života, 

jakýmsi curriculum vitae. Je to také kulturní jev, jemuž dává smysl a podstatu sám nositel. 

Takové tetování staví na dvou zcela esenciálních faktech tatuáže: na permanenci a na 

bolesti, které společně vrací nositele k momentu provedeného zdobení a přinášejí mu 

jasnou vzpomínku, fixovanou v čase i osobním prožitku (Rychlík, 2005, s. 60). 
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Na závěr této teoretické části diplomové práce lze opět ocitovat Ottův slovník 

naučný: “Tetování pozbylo již úplně svého původního významu…“(Ottův slovník naučný, 

1906, s. 296). Tuto větu můžeme dnes považovat za ne zcela výstižnou. Funkce tetování se 

sice mohou pomalu vytrácet a může slábnout jejich význam, přesto však rozhodně ještě 

nezanikly úplně. Tetování povznáší jeho nositel, pokud jej on sám považuje za smysluplné, 

smysluplným i zůstane.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V části teoretické bylo cílem jasně a přehledně popsat, rozebrat a nastínit historii a 

vývoj subkultury tetování. Rozebrali jsme samotný pojem “subkultura”, který je spíše 

užíván v dnešní době a stává se synonymem různých sociálních a společenských skupin. V 

tomto případě jej konkrétně spojujeme právě s fenoménem tetování. Jeho původ sahá až do 

dávných let, což bylo detailněji rozebráno v kapitole Historie tetování. V dalších částech 

bylo zcela nevyhnutelné zmínit se o typických skupinách, které tento fenomén rozšířily po 

světě. Závěrem teoretické části pak byly jednotlivé techniky, styly a funkce tetování. 

Praktická část bude zaměřena na výzkumnou metodu obsahové analýzy vybraného 

tištěného média. Jelikož je celá práce zaměřena na téma tetování, bylo třeba tomuto 

odvětví věnovat i část praktickou. Celkový výzkum pomohl velmi obohatit vědomosti 

týkající se tohoto fenoménu v kontextu mediálního prostředí. Aby bylo vůbec možné 

zahájit vlastní výzkum, bylo třeba osvojit si i samotnou metodu obsahové analýzy. Veškeré 

informace o ní byly čerpány zejména z těchto publikací: Metody výzkumu médií Tomáše 

Trampoty a Martiny Vojtěchovské, konkrétně pak z kapitoly Tematická agenda médií. 

Další knihou pak byla Kvantitativní obsahová analýza a Analýza obsahu mediálních 

sdělení od Ireny Reifové. Nutno podotknout, že se s touto výzkumnou metodou setkáváme 

v praxi poprvé, proto bylo velmi nápomocné dohledání archivních prací, jako například 

Americký radar v ČR: obsahová analýza procesu konstrukce mediálních sdělení od Tomáše 

Bartka z Masarykovy univerzity nebo práce Terezie Charvátové z Univerzity Hradec 

Králové, Analýza místních médií38. 

Zmíněné práce kvalitně a srozumitelně vysvětlují obsahovou analýzu, což bylo 

nápomocné v tvorbě této diplomové práce a v otázce tematické agendy. 

  

                                                 
38Práce Tomáše Bartka byla zveřejněna na serveru theses.cz, webové stránce vyvíjené a provozované 

Masarykovou univerzitou. Jedná se o národní registr závěrečných prací. Práce T. Charvátové byla 
nalezena ve studijním serveru Univerzity Hradec Králové. 
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3.1 Výzkumná metoda 

V této kapitole se zaměříme zejména na výzkumný proces, seznámíme se s technikou 

výzkumu, tedy s obsahovou analýzou, následně i s tištěným médiem, kterému je tato práce 

věnována a jehož mediální obsahy budeme zkoumat. Je nutné si na začátku zkoumání 

připomenout, že se jedná o analýzu vyžadující zcela přesný postup, a proto si jednotlivé 

kroky výzkumu přesně popíšeme. 

Obsahová analýza je metodou, rozborem, obsahu určité komunikace. Také se 

vymezuje jako analýza textu nebo souboru textů.  Z toho důvodu bývá také označována 

jako tzv. textuální analýza. Základní cíl této metody vychází z tradic pozitivistické 

metodologie a je jím vyhledávání daných slov a konceptů v konkrétní analyzované 

komunikaci, stanovení četnosti jejich výskytu, vymezení vzájemných vztahů, vývoj, 

význam apod. Nejčastěji se tak obsahová analýza využívá během zkoumání mediálních 

sdělení. 

3.2 Cíl výzkumu 

Cílem diplomové práce je rozbor a analýza tištěného média, časopisu Inked, 

zaměřeného na tatérskou subkulturu, kulturu, styl a umění. Pokusíme se charakterizovat 

toto vybrané médium a zaměříme se konkrétně na zkoumané období v průběhu dvou let, 

bude nás zajímat jeho tematická agenda a vývoj během této časové osy. Zkoumaným 

úsekem je rok 2009 a 2010. 

V následující podkapitole se ve zkratce zaměříme na charakteristiku tohoto časopisu, 

aby bylo předem známo, o jaký typ média se jedná, z jakého důvodu byl ke zkoumání 

zvolen právě tento časopis, o čem pojednává a čím je specifický oproti jiným 

konkurenčním tatérským publikacím. 
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3.2.1 Časopis Inked 

Předtím než se blíže seznámíme se strukturou a podobou časopisu Inked, bylo by 

vhodné objasnit důvod výběru právě tohoto titulu. 

Na území České republiky vychází několik časopisů zabývající se touto tématikou, 

přesto se jedná o plátky, dovolme si říci, velmi nízké úrovně a kvality. Během průzkumu 

trhu bylo možné vycházet ze dvou českých titulů: „Tattoo art magazin Tetování“ a „Galerie 

tetování“. Oba výše zmíněné magazíny zapůjčila Krajská vědecká knihovna v Liberci. 

Bohužel oba časopisy spíše slouží jako vizuální materiál vhodný pro inspiraci, nikoliv jako 

látka vhodná pro diplomovou práci, která by se dala podrobně zkoumat po více stránkách. 

Na základě rozhovorů a diskuzí s předními odborníky a tatéry české scény, nám bylo 

doporučeno pracovat s materiály zahraničními. Konkrétně pak s magazínem Inked. Jedná 

se o časopis, který se kategorizuje do sekce lifestylových titulů, přesto pevně dodržuje 

tatérskou tématiku. 

Inked je podstatným a důležitým zdrojem pro renomované tatérské salony, potažmo i 

celou tuto subkulturu. Díky širokému rozsahu témat a článků má velký vliv jak na samotný 

vývoj trendů, tak i na stále rostoucí zájem o tento typ zdobení. Zkoumaný magazín věnuje 

velký prostor historickému pozadí tetování, jež propojuje s dnešním moderním světem. 

Poukazuje, podobně jako módní časopisy, na časté návraty trendů, propojuje tetování s 

uměním a hovoří o něm na intelektuální úrovni, nikoliv pouze jako o aktu zdobení, kterým 

se dříve vyznačovali pouze vězni nebo účastníci freak shows. Velmi netypicky zařazuje 

téma tetování do módních editorialů, jež jsou pravidelnou součástí časopisu, klade důraz na 

rozhovory a články týkající se zajímavých osobností ze světa umění, sportu, hudby, 

zejména pak tetování. 

 

Inked je americký časopis vycházející od roku 2003, jeho vizuální podoba a struktura, 

jazyková i typografická stránka se během deseti let často měnily. Jedná se o titul určený 

ženám i mužům, konkrétně pak těm, kteří se v menší či větší míře zajímají o subkulturu 

tetování a fenomén tohoto zdobení. O tomto magazínu se nedá říci, že by byl 

nejprodávanějším na americkém trhu, přesto má velkou oblibu díky své struktuře, pojetí 

jednotlivých článků, formě módních editorialů a kvalitnímu zpracování. A právě díky tomu 

ho lze považovat za jedničku ve svém oboru. Časopis Inked, s podtitulem Culture. Style. 

Art., vychází pravidelně jako měsíčník a je vydáván společností Quadra  Media L. L. C., 

která kromě časopisu Inked, zastupuje i magazíny Inked Girls a Freshly Inked. 
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Inked je světově známý newyorský časopis. Oproti jiným lifestylových časopisům 

jako je například pánský Maxim nebo Elle, popř. Cosmopolitan pro ženy, nepatří do 

skupiny tzv. reset magazínů39. V takovém případě jsou držitelé licencí nuceni dodržovat 

přísná pravidla týkající se vydávání a podoby daného časopisu, jako je definice časopisu, 

jeho publikace i jeho zaměření. 

Magazín Inked je tedy jediným a pravidelně vycházejícím pouze na území Spojených 

států amerických. Podobně jako u jiných světových magazínů jej však lze objednat na 

webových stránkách inkedmag.com. 

Časopis je obecně zaměřen na téma tetování, zároveň však přibližuje a mapuje 

aktuální kulturní, sociální i umělecké dění v celém světě. Redakci Inked aktuálně vede 

kreativní ředitel Todd Weinberger, šéfredaktorem je Jason Buhrmester, fotoeditorem pak 

Joshua Clutter. Celkový tým se skládá z šestnácti stálých a pěti externích novinářů a 

sedmnácti fotografů. 

3.2.1.1 Formát, cena a počet stran 
Magazín Inked vychází v jediném formátu, a to o rozměrech 230 x 280 mm. Stejný 

rozměr pak mají i další odnože tohoto časopisu: Inked Girls a Freshly Inked. Takový 

formát můžeme považovat za celkově netypický a zcela odlišný od mezinárodních norem 

určujících velikost papíru40. 

Cena časopisu, přestože během let prošel drobnými změnami a úpravami, je od roku 

2003 stále stejná a neměnná, stojí 6.99 $. 

První ročník (2003) má v klasickém rozměru celkem 104 stran, Tento počet se nyní 

snížil na 96 stran. Nutno podotknout, že je zde zmiňován kompletní počet, nikoliv pouze 

počet stran psaného textu. 

  

                                                 
39Reset magazíny jsou časopisy zahraničního původu vydávané v českých mutacích na základě udělení 

licence nebo v dceřiných společnostech (Osvaldová, Halada, 1999, s. 102). 
40Určeno podle ISO 216. 
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3.2.1.2 Vzhled časopisu 
Časopis je po celou dobu své existence tištěn na silném křídovém papíře. Hřbet 

magazínu je určen pro název, měsíc a rok vydání a v tomto případě i webovou stránku. 

Poslední zmíněné lze považovat za netypické, běžně bývá na hřbetě lifestylových časopisů 

umístěn slogan vystihující jeho charakter. 

Obálka časopisu má celkem standardizovanou podobu, kterou běžně u časopisů 

tohoto typu můžeme vidět. Přes většinu plochy je umístěna žena, v případě časopisu Inked 

navíc nejčastěji odhalená, oděná do spodního prádla nebo negližé, viditelně ozdobena 

rozsáhlým tetováním po celém těle a výrazně nalíčená. Zásadním rozdílem, kterým se 

Inked odlišuje od klasických lifestylových časopisů, v případě vyobrazení ženy na obálce, 

je fakt, že se téměř nikdy nejedná o světové modelky, herečky nebo jiné známé tváře. 

Jméno a informace ohledně vyfocené ženy se v magazínu neuvádějí. Přesto plní hlavní 

záměr, a tím je ukázka krásy ženského těla a fenoménu tetování. 

Barva jednotlivých obálek je pravidelně v barevné škále tmavých odstínů (od černé, 

antracitové až po šedou), výjimečně pak v barvě bílé. Vše se odvíjí od množství a barev 

jednotlivých motivů tetované dívky-ženy. 

Ústřední nápis Inked je vždy umístěn v levém horním okraji a vyznačuje se typickým 

fontem využívající se při tvorbě tetování tribo. Jeho barva se odvíjí od samotné obálky a je 

buď bílá nebo černá. Na obálce pak bývá jeden, maximálně dvě, upoutávky na ústřední 

články uvnitř časopisu. Zbytek titulky je pak spíše čistým uměleckým dílem. 

3.2.1.3 Stále části časopisu Inked 
Obsah magazínu je tvořen několika stálými a pravidelnými částmi. Ty se věnují vždy 

vybraným tématům. Zbytek časopisu tvoří určité příležitostné projekty a inzerce. 

Jednotlivým rubrikám se budeme podrobněji věnovat ve výzkumné části. 

Přesto si dovolme na úvod zmínit hlavní části časopisu. 

 

• Contributors: neboli Přispívající. Pravidelná část zmiňující krátké upoutávky na 

články jednotlivých autorů. U každého je vytištěna i aktuální fotografie. 

• Letter: Úvodník šéfredaktora. Stručná a výstižná upoutávka daného čísla 

časopisu. 

• Mail: Dopisy čtenářů týkající se článků v předchozím vydání magazínu. 

• Life: Rubrika věnující se primárně novinkám ze světa umění, kultury nebo 
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například cestování. Vše vždy propojeno se světem tetování. Tato část obsahuje 

pravidelné podkapitoly News, Drink, Play, Groom, Spend, View, Go, Wear, 

Drive. 

• People: Rubrika zaměřená na osobnosti sportu, hudby, kultury apod. Obsahy 

článků se pak pravidelně opět věnují tetování. 

• Módní editorial: v každém čísle je vždy minimálně pětistránkový. Cílem 

každého z nich je vyobrazení potetovaných mužů i žen, vždy na dané téma, 

čemuž je přizpůsoben i styling. 

• Scene: Rubrika věnována pouze a jen tetování. Články věnující se tatérským 

salonům, novým trendům a technikám, pravidelným tatérským srazům apod. 

Tato část má opět několik podkapitol: Icon, Spot, Profile, Shop Talk, Events a 

Sketchbook. 

3.3 Výzkumné otázky 

Vraťme se nyní k samotné praktické části této diplomové práce, tedy k rozboru a 

analýze vybraného média, časopisu Inked. 

Právě pro tyto účely budeme pracovat s několika výzkumnými otázkami, které jsme 

vybrali na základě důkladného rozboru a pročtení všech zkoumaných čísel. 

 

1. Jakými tématy se magazín Inked zabývá? 

2. Kterým tématům se autoři věnují nejvíce? 

3. V jakém poměru jsou články vyváženy genderově? 

4. Jaké je rozdělení autorů dle genderu, kteří do časopisu Inked přispívají? 

5. Jaká je stylizace fotografií v časopise Inked? 
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3.4 Metoda výzkumu 

Výzkumnou metodou, jak již bylo zmíněno, je obsahová analýza. Konkrétně pak tzv. 

kvantitativní obsahová analýza. Bývá považována za nejpoužívanější techniku výzkumu 

mediálních obsahů. Způsob, kterým ji využijeme v této práci, popisuje v díle Metody 

výzkumu médií autoři Trampota a Vojtěchovská. 

Jde o metodu s vysoce strukturovaným a selektivním procesem. Postup vychází ze 

sociálně-vědních metod měření a kvalifikace. Při jejím použití se mediované obsahy 

zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků. Charakteristickým rysem je vysoká míra 

strukturovanosti a s tím spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti. Metoda je pro tento výzkum 

vhodná právě proto, že poskytuje možnost zpracovat velké množství textů. Výsledky jsou 

objektivní a měly by být nezávislé na výzkumníkovi, který je provádí, navíc mohou být 

jasně prezentovány v grafech a tabulkách. Výsledkem a cílem metody je popis 

mediovaných obsahů (Scherer, 2004, s. 57). 

Trampota a Vojtěchovská navíc ve své publikaci uvádí, že postup obsahové analýzy 

zahrnuje tyto kroky: 

 

1. formulace výzkumné otázky/hypotézy 

2. definice výběrového souboru 

3. výběr patřičného vzorku z populace 

4. výběr a definice jednotky měření 

5. konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány 

6. kódování obsahu 

7. analýza shromážděných dat 

8. definice závěru 

 

Metoda obsahové analýzy se zabývá jak četností, tak i prostorem zkoumaného média. 

Souhrn témat, která se v obsahu médií objevují, nazýváme tematická agenda a tomuto 

souhrnu je médii věnován určitý čas i prostor. Výzkum tematické agendy představuje 

rozložení obsahu zkoumaného vzorku médií do zvolených tematických kategorií a v 

měření prostoru, který média těmto tematickým kategoriím věnují. Kategorizací témat, pro 

zkoumání mediální agendy, je používána celá řada, od obecnějších po mnohem 

konkrétnější, jejich výběr závisí na důvodech prováděné analýzy a na tom, co potřebujeme 

zjistit (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 48). 



 66 

Výzkumy tematické agendy médií můžeme rozdělit na dva typy. Jedná se o výzkumy 

sledující postavení jednoho tématu a výzkumy zkoumající celou agendu média nebo více 

médií. V tomto výzkumu se zkoumá celá tematická agenda a je zde účelem popsat skladbu 

celého mediálního produktu. Výstupem takového typu výzkumu jsou data, kolik prostoru 

bylo věnováno kterému tématu nebo srovnání několika médií mezi sebou. Toto tematické 

využití výzkumu umožňuje komplexní popis vybraných médií z hlediska tematické 

struktury a popis jejich tematického vývoje ve zvoleném časovém horizontu (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010, s. 48 – 49). 

K tomu, aby bylo možné blíže zkoumat, jakým tématům se toto tištěné médium 

věnuje, bylo potřebné zvolit si konkrétní kategorie popisující vlastnosti mediovaného 

obsahu. Konkretizovat jednotlivé kategorie bylo možné až po kompletním prozkoumání 

obsahu. Tomuto postupu se dle Trampoty a Vojtěchovské říká Emergent kódování. 

Abychom co nejlépe uchopili proces zpracování, předcházelo mu podrobné 

prozkoumání výběrového souboru. Díky tomuto postupu jsme mohli stanovit a definovat 

jednotlivé tematické kategorie, které posléze podléhaly individuálnímu měření. Jednotkou 

měření, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, je článek, který byl poté zařazen do 

konkrétní tematické kategorie. 

3.5 Výběrový soubor a jednotka měření 

Základní soubor v případě této diplomové práce představuje americký magazín Inked. 

Časopis věnující se primárně fenoménu tetování, potažmo i umění a kultuře. Důvodem, 

proč byl vybrán právě tento časopis, je fakt, že takový typ tištěného média nemá v České 

republice obdoby a právě Inked lze považovat za jediný svého “druhu”. Zejména pak dobře 

poslouží v rámci námi zvoleného tématu, a tím je právě subkultura tetování, jíž byla 

podrobně věnována teoretická část. 

Výběrovým souborem budou vydání tohoto časopisu, konkrétně pak pět čísel ve 

zkoumaném období let 2009 a 2010. Toto období bylo zvoleno záměrně. V těchto letech 

dosahoval časopis Inked svého vrcholu, získával na čtenosti a oblíbenosti, okruh čtenářů a 

fanoušků tohoto magazínu se rozšířil o mladší ročníky, které se začaly v tomto období opět 

hojně zajímat o tetování jako takové. Inked obohatil svůj obsah o kvalitní a propracovaný 

design, vizuální stránku celého časopisu i větší atraktivitu článků. 

Základní jednotkou měření tohoto výzkumu je redakční článek, který je obsažen ve 

výběrovém souboru. Článek chápeme jako graficky ucelenou žurnalistickou jednotku s 
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nadpisem, zpravodajského či publicistického žánru, který je delší než padesát slov (Scherer, 

2004, s. 15). Součástí této analýzy se tedy mohly stát články, které splňovaly výše zmíněná 

kritéria. Důvodem, proč se základní jednotkou měření stal právě redakční článek, je 

zejména to, že se snažíme získat komplexní přehled o tematické šíři tohoto média. 

3.6 Proměnné a proces zpracování 

Během prozkoumání všech pěti výtisků časopisu Inked, jsme si zaznamenali několik 

proměnných, které budeme dále zkoumat. Jsou jimi: rubrika, téma článků, genderové 

vyvážení témat článků a fotografií a autor. Nyní si dovolme stručně proměnné popsat. 

 

Proměnná: rubrika 

Celý časopis je strukturován do několika základních rubrik. Jedná se o Life, People a 

Scene, které byly zmíněny v kapitole 4.1.1.3 Stále části časopisu Inked. Tato nominální 

proměnná kategorizuje a rozděluje jednotlivé články dle obsahu a zaměření. 

 

Proměnná: téma 

Na základě důkladného zkoumání a studie celého magazínu jsme zvolili čtyři 

základní tematické kategorie: Lidé, Styl, Volný čas a Zábava. K tomuto rozdělení došlo 

zejména z toho důvodu, že se v časopise objevuje velké množství článků s obdobnou 

tematikou, pro snadnější určení a prozkoumání jednotlivých témat nám tak lépe posloužily 

tyto  čtyři kategorie. 

 

• Lidé – do této kategorie řadíme všechny články týkající se známých osobností ze 

světa tetování, sportu, umění nebo hudby. Rovněž sem řadíme všechny rozhovory 

• Styl – kategorie Styl je věnována odvětví čistě estetickému, tedy módě, 

kosmetice, potažmo i tetování 

• Volný čas – jedná se o kategorii s nejširším záběrem. Zahrnuje články týkající se 

cestování, technologií a novinek ze světa motorismu. 

• Zábava – tato kategorie je věnována čistě společensko-zábavním tématům. 

Zahrnuje v sobě rozsáhlé informace týkající se hudby, her, alkoholu a 

společenských akcí. 
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Proměnná: genderové vyvážení témat 

V případě této proměnné si všímáme zejména toho, čemu jsou jednotlivé články 

věnovány a komu jsou určeny, zda mužům, ženám nebo podle jejich obsahu nejde určit a 

článek lze považovat za “neutrální”. 

 

Proměnná: autor 

U každého článku jsme si také všímali autora. Tato proměnná ukáže, kdo do časopisu 

Inked přispívá. Primárně se zaměřujeme na pohlaví autora. Někteří autoři pod článkem 

nejsou podepsáni, a proto byli během výzkumu zařazení do sekce Nelze určit. 

 

Proměnná: fotografie 

Během zkoumání časopisu Inked jsme si všímali i fotografií a jejich stylizace, 

nejedná se však o inzertní strany. Zaměřili jsme se na poměr tetovaných mužů a žen, 

potažmo i stylizovaných fotografií, kde se objevují různé produkty. Z toho důvodu byly 

definovány proměnné jako je: Muž, Žena, Muž a žena, Muž a produkt, Žena a produkt, 

Produkt. 

Do sekce produkt jsme řadili hmotné věci, vyobrazení tatérských motivů a salónů 

apod. 
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3.7 Výsledky a analýza výzkumu 

Praktická část se věnuje obsahové analýze časopisu Inked. V předchozích kapitolách 

byla snaha nastínit cíl a postup výzkumu, který byl následně proveden. V této kapitole 

naopak vycházíme zejména z námi zpracovaných výsledků obsahové analýzy. K 

jednotlivým výzkumným otázkám byly vytvořeny tabulky a prostorové výsečové grafy, tzv. 

“koláčové”, pro lepší pochopení a interpretování výsledků. Hodnoty uvedené v tabulkách 

jsou převedeny do podoby grafu, a proto jim zanecháváme i stejný název pro lepší 

orientaci Koláčových grafů využíváme pro lepší porovnání získaných údajů. 

Cílem praktické části této diplomové práce je zejména zjištění a zodpovězení otázek 

týkajících se našeho výběrového souboru, časopisu Inked. Prvním krokem je uvedení 

základních údajů týkajících se výběrového souboru. Velmi nápomocná nám byla předem 

vytvořená kódovací kniha, kterou jsme si vytvořili v excelové tabulce a uvedli do ní 

veškerá podstatná data týkající se tohoto výzkumu. 

Dalším krokem bude podrobná interpretace dat s pomocí grafů a tabulek. 
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3.8 Interpretace dat 

V již zmíněném časovém období jsme prozkoumali celkem pět čísel, z toho bylo 

zpracováno 101 článků. U každého zkoumaného článku byl navíc zjišťován přesný počet 

slov, ze kterého byl vypočítán tzv. medián41 a jeho hodnotou je číslo 462. Pracovali jsme s 

výše zmíněnými kategoriemi: rubrika, téma článků, genderové vyvážení témat článků a 

fotografií a autor. 

 

 

Tabulka 1: Rubriky v časopise Inked 

 

Rubrika Absolutní četnost Relativní četnost 
Life 53 52,50% 
People 38 37,60% 
Scene 10 9,90% 

Celkem 101 100% 
 

 

Graf 1: Rubriky v časopise Inked 

 

 

Tabulce 1 a grafu 1 s názvem Rubriky v časopise Inked bylo určeno hodnotící 

kritérium týkající se četnosti článků v jednotlivých rubrikách. Jak již bylo předem napsáno, 

pracovali jsme se třemi základními: Life, People a Scene. Cílem bylo především zjistit, 

které zmíněné části je věnován největší prostor v médiu Inked během zkoumaného období. 

                                                 
41Medián je padesátiprocentní kvantil; aritmetický průměr dvou prostředních hodnot statistického souboru 

(Encyklopedický slovník, 1993, s. 664).  Jinými slovy se jedná o hodnotu, která stojí uprostřed množiny 
čísel a dělí je na dvě poloviny. 
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Z tabulky i grafu je zcela patrné, že největší převahu má rubrika Life. Tedy články 

týkající se primárně novinkám uměleckým, kulturním, popř. i cestovním. 

Absolutní četností těchto článků je tedy celkem 53, jinými slovy je těmto “obecným” 

a pravidelně se měnícím tématům rubriky Life věnováno více jak 50 %. Lze tedy mínit, že 

ač je médium Inked lifestylovým časopisem primárně se zaměřujícím na tatérskou scénu, 

dává převážně přednost měnícím se článkům, v pravidelné časové ose, na různá témata, 

přičemž ryze tatérské rubrice Scene je věnováno pouze 10 článků z celého zkoumaného 

období.  To jej opravdu posouvá na rovinu časopisu s lifestylovou tématikou, nikoliv pouze 

pro tatérskou subkulturu, tudíž je i lépe přijatelný pro širší okruh čtenářů. 

 

 

Tabulka 2: Témata v časopise Inked 

 

Téma absolutní četnost Relativní četnost 
Lidé 49 48,50% 
Styl 18 17,80% 
Volný čas 19 18,80% 
Zábava 15 14,90% 
Celkem 101 100,00% 
 

 

Graf 2: Témata v časopise Inked 
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V tabulce a grafu číslo 2 se prostor věnován jednotlivým tématům, které se objevují 

ve výše zmíněných rubrikách. Pro zkoumaný materiál Inked bylo vytvořeno a 

nadefinováno několik proměnných, tematických kategorií. Důvod tohoto kroku byl popsán 

v kapitole 4.5 Proměnné a proces zpracování. Z pěti tematických kategorií: Lidé, Styl, 

Volný čas a Zábava zcela jasně převažuje téma věnující se nejrůznějším osobnostem, 

potažmo i rozhovorům. 

Další tři kategorie se pohybují zhruba na stejné rovině, a to pod 20 %. 

Témata věnující se lidem, informací o jejich životě i pracovní kariéře je v tomto 

případě hojně spojován se zmínkami o tetování. Z toho důvodu jsou k těmto článkům 

“využíváni” právě lidé potetování a zároveň profesně úspěšní a čtenářsky zajímaví. Právě 

proto se lze domnívat, proč je právě tato tematická kategorie tak hojně zastoupena. 

Zároveň je tím i splněno jakési kritérium, které časopis Inked posouvá z roviny klasických 

lifestylových časopisů, na pozici magazínu zaměřeného na fenomén tetování. Můžeme 

dodat, že české tatérské časopisy obsahují téměř nulový počet textových příloh, tedy 

článků a primárně se zaměřují pouze a jen na tatérské vzory a motivy. Časopis Inked se 

díky tomuto faktu stává výjimečným a zajímavým pro naše účely. 

 

 

Tabulka 3: Komu jsou články v časopise Inked určeny 

 

Gender Absolutní četnost Relativní četnost 
Muž 32 31,10% 
Žena 1 1% 
Muž a žena 68 67,30% 

Celkem 101 100% 
 

Graf 3: Komu jsou články v časopise Inked určeny 
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Během zkoumání časopisu Inked bylo velmi zajímavé sledovat genderové zaměření 

jednotlivých článků. V tomto případě jsme si určili t ři kategorie, které jsou uvedeny jak v 

tabulce, tak i v grafu číslo 3: Muž, Žena nebo Muž a žena. 

Výsečový graf ukázal zcela jasné zaměření tohoto média. Přestože lze tetování jako 

takové považovat spíše za mužskou záležitost, Inked je lifestylový časopis pro obě pohlaví 

a v rámci absolutní četnosti je článkům pro muže i ženy věnováno 68 článků z celkových 

101. Přesto je také velké množství, celých 31.1 % věnováno pouze a jen ryze maskulinním 

tématům jako jsou hry, technologické novinky nebo články věnované motoristům. Nutno 

podotknout, že se jedná o čistě subjektivní pohled na obsah článků, který se může jiným 

jevit zcela odlišně. 

 

 

Tabulka 4: Genderový poměr mezi přispívajícími 

 

Gender Absolutní četnost Relativní četnost 
Muž 47 46,50% 
Žena 33 32,70% 
Nelze určit 21 20,80% 

Celkem 101 100,00% 
 

 

Graf 4: Genderový poměr mezi přispívajícími 

 

 

Další, co nás během zkoumání zajímalo, byl genderový poměr mezi přispívajícími. 

46,5%

32,7%

20,8%

Gender - autor

Muž

Žena

Nelze určit



 74 

Zaměřili jsme se na fakt, že obsahy článků, které byly v daném časovém období řešeny, 

spíše odpovídají mužským čtenářům, ať už tématem nebo ilustračními doprovodnými 

fotografiemi. 

Tabulka i graf věnované tomuto tématu byly doplněny o kategorii “Nelze určit”, do 

té byl zařazen výrazný počet článků, celých 21 %. Jednalo se o články, u nichž na konci 

textu nebyl uveden autor. Z grafu lze pak snadno vyčíst, že poměr mezi mužskými a 

ženskými přispívajícími je téměř totožný a počet článků se u nich liší zhruba třinácti 

procenty. 

Pročtení a prozkoumání všech pěti čísel nám dalo jasnou odpověď, kde se nejčastěji 

objevují ženy a kde muži. Ženská část autorek nejvíce přispívala do rubriky Life a 

věnovala se tématům jako je Zábava nebo Volný čas, držely se tedy spíše té obecnější 

roviny. Muži se naopak více objevovali v rubrice People a Scene, která je již více 

specifikovatelná a zaměřená na tatérskou subkulturu a lze je považovat za více “odborné”. 

Přesto rozdíl mezi autory a autorkami není natolik markantní, nepočítáme-li kategorii nelze 

zařadit, můžeme jej považovat i za poměrně vyvážený. 

 

 

Tabulka 5: Zastoupení mužů a žen na fotografiích v časopise 

 

Gender Absolutní četnost Relativní četnost 
Muž 28 28,30% 
Žena 11 11,10% 
Muž a žena 3 3,00% 
Muž a produkt 2 2,00% 
Žena a produkt 5 5,10% 
Produkt 50 50,50% 

Celkem 99 100,00% 
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Graf 5: Zastoupení mužů a žen na fotografiích v časopise 

  

 

Pátým a zároveň i posledním grafem, kterému byl věnován čas a byl pro svou 

zajímavost zaměřen do této praktické části, je téma Fotografie. V kapitole zabývající se 

proměnnými již bylo popsáno, že jsme se zaměřili na fotografie a jejich stylizaci v 

časopise, nikoliv na inzertní strany. Kromě vyobrazených mužů a žen jsme si navíc všímali 

i produktů, kterými byly buďto hmotné věci, ale i motivy a vzory tetování, popř. tatérské 

pomůcky a salony. 

Nejvyšší zastoupení zde mají právě produkty, ty se nejčastěji objevovaly v rubrice 

Life, tedy opět v sekci týkající se zejména zcela obecných a informativních článků. Dalších, 

celkem osmadvacet procent, zastupují muži, jejichž pole působnosti bylo v rubrice 

zaměřené na články o osobnostech a na rozhovory, tedy v rubrice People. 

Ženy, které by se obecně daly považovat za mnohem častěji vyobrazované a 

objevující se na ilustračních fotografiích v časopisech, tentokrát, ať už sami nebo společně 

s produkty, zastoupily cca 16 %. 

Fakt, že více jak polovina fotografií je věnována produktům, a opět zdůrazněme, že 

se nejednalo o inzerci, může vést k otázce, zda je nemůžeme považovat za skrytou reklamu? 
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3.9 Odpovědi na výzkumné otázky 

Na závěr této praktické části diplomové práce nezbývá než ještě odpovědět na 

všechny výzkumné otázky, jež byly zadány a určeny na samotném úvodu této kapitoly. 

Během samotného zkoumání byla snaha zjistit, čím se zabývá a o jakých tématech 

nás informuje magazín Inked. Kromě jejich tematické agendy nás zajímaly i další, s nimi 

spojené, další znaky.  Zkoumání probíhalo na základě pěti výtisků časopisu v časovém 

horizontu roku 2009 a 2010. Zkoumání probíhalo na základě kvantitativní obsahové 

analýzy a prozkoumáno bylo celkem 101 článků. Jedná se o způsob, kterým bylo možné 

sebraná data co nejlépe analyzovat. Po tomto stručném shrnutí základních údajů je vhodné 

odpovědět na námi zvolené výzkumné otázky. 

 

Jakými tématy se magazín Inked zabývá? 

Magazín Inked byl na základě zkoumání rozdělen do čtyř tematických kategoií, jimiž 

jsou Lidé, Styl, Volný čas a Zábava. K definování těchto kategorií došlo z toho důvodu, že 

se v počtu 101 článků ze všech pěti výtisků, časopis věnuje článkům s velmi podobnou 

tematikou a pro přehlednost posloužily právě tyto čtyři sekce. Obecně můžeme o tématech 

napsat, že se jedná o široký záběr týkající se známých osobností, kultury, novinek ze světa 

technologií, popř. kultury, módy a kosmetiky a v neposlední řadě i tetování. 

Rozbor zmíněných proměnných je více popsán v kapitole 4.5 Proměnné a proces 

zpracování. 

 

Kterým tématům se autoři věnují nejvíce? 

Nejvyšší počet článků, jemuž se autoři časopisu Inked věnují lze nalézt v kategorii 

Lidé. Jedná se o články věnující se osobnostem a rozhovorům. Tato tematická kategorie je 

téměř padesáti procentní (49 článků). Zajímavé je, že se každý článek vždy a pravidelně 

opírá o tetování jako takové a je mu věnován i samotný obsah ať už článku nebo rozhovoru. 

Pod necelými dvaceti procenty se pak nachází zbylé tři kategorie. 

 

V jakém poměru jsou články vyváženy genderově? 

Další otázkou, která nás zajímala, byl genderový poměr samotných článků. Po 

důkladném prozkoumání a dosazení všech údajů do grafu, můžeme nyní na otázku 

odpovědět. S převahou 67 % lze články považovat za “neutrální”, tzn. tematicky určeny 

mužům i ženám. Celých 32 % je pak pouze mužskou záležitostí a pouze jedno procento 
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bylo vyhodnoceno jako ryze ženské. 

 

Jaké je rozdělení autorů dle genderu, kteří do časopisu Inked přispívají? 

Do časopisu Inked přispívají v poměrně stejném počtu muži i ženy. V rámci 

absolutní četnosti se jejich rozdíl týká 14 %, ze kterých je patrné, že je v převaze právě 

mužská část přispívajících. 

V rámci tohoto dělení bylo nutné zařadit i sekci “Nelze určit”, tedy články, které byly 

nepodepsané. Přesto lze mínit, byť je to zcela subjektivní, že byli přispívajícími spíše muži, 

a to kvůli tematickému zaměření jednotlivých článků v této sekci. 

 

Jaká je stylizace fotografií v časopise Inked? 

Stylizace fotografií byla pro potřeby grafu rozdělena na kategorie: Muž, Žena, Muž a 

žena, Muž a produkt, Žena a produkt, Produkt. Rozbor a zkoumání fotografií byl zaměřen 

pouze na materiál ilustrační, nikoliv na inzerci a titulní strany. 

Více jak polovina (50,5 %) z nich je věnována vyobrazení produktů, kam byly 

řazeny hmotné věci, ale i tatérské motivy a vzory, pomůcky nebo interiéry salonů. Na 

osmadvaceti procentech je pak vyobrazena žena, konkrétně pak žena odhalená, ukazující 

potetované části těla. 

Nutno podotknout, že se v každém případě jedná o fotografie s estetickým cítěním, 

nejedná se tedy o nijak vulgární a pobuřující materiál. 
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4 ZÁVĚR 

Diplomová práce na téma Subkultura tetování. Obsahová analýza časopisu Inked je 

ukázkou toho, že je tetování dotvářením těla, je fenoménem, který se neustále šíří. Je 

spojením estetička, rituálna, magičnosti, účelovosti, individuality a sociální statutárnosti. 

Díky těmto svým funkcím může snadno vypovídat o dané kultuře i společenství, přesně 

tam, kde je právě vykonáváno. Tetování v sobě snoubí víru, pocity, vlastnosti i samotný 

charakter a osobnost jedince. Tetování je nonverbální formou dorozumívání a vyjadřování 

svých pocitů, díky němu lze vidět svět z jiné perspektivy. Tetování je jednou z nejstarších 

modifikací těla. Stává se stále více propracovaným, rozmanitým i kvalitnějším. 

Nyní lze zcela jistě říci, že můžeme vnímat jisté významové a symbolické rozdíly u 

tetování původního a toho současného. Původní, kmenové, tetování v sobě neslo silnou 

magickou a náboženskou složku, nyní můžeme tetování spíše vnímat jako znak 

individuality a snahy o diferenci. Dnešní důvod tetování není nyní spojován se snahou o 

vystrašení okolí, popř. ukázky našeho postavení, ale spíše se jedná o vyjádření zcela 

soukromých a intimních významů. 

Stejně tak jako důvody tetování, i techniky prošly výrazným vývojem. Ty jsou více a 

více zdokonalovány, narůstá konkurence a možnosti, kde se nechat zkrášlit a výsledky 

práce tatérů se nyní spíše rovnají specifické formě užitého umění než pouhému zákroku. 

Velký důraz v této práci byl kladem právě na teoretickou část a všímá si zejména 

historie a vývoje tetování, nejrůznějších technik, významů i stylů, od dávné minulosti, 

primitivních národů, až po současnost. Zaměřili jsme se zejména na tradiční etnika, jakými 

jsou Borneo, Markézy, Marshallovy ostrovy nebo například Polynésie. Důvodem bylo 

jejich specifické využívání tetování a vliv na současné trendy. Přesto lze přiznat, že by 

práce mohla obsahovat ještě o něco podrobnější rozbor. Stejně tak i dějiny tetování na 

území Československa a na území střední Evropy. Tatuáž je natolik obsáhlým tématem, že 

by mu bylo možné věnovat mnohem více prostoru a vytvořit i další možný pohled na jeho 

vnímání. 

Praktická část práce byla zaměřena na výzkum a obsahovou analýzu, analyzovaným 

vzorkem byl lifestylový časopis Inked, a to v období let 2009 a 2010. Uvědomujeme si, že 

zkoumané období je pouze zlomkem a jeho témata mohou být vztažena pouze na 

zkoumané období a nelze je zobecňovat. Přesto lze na základě pročtených 101 článků říci, 

že se nám na všechny otázky podařilo odpovědět a dobrat se tak požadovaného cíle. 

Velké pozitivum spatřujeme ve vývoji a snaze o kvalitní a prvotřídní časopis věnující 
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se tomuto odvětví. Česká tištěná média tohoto ražení bohužel stále velmi zaostávají a 

stagnují beze změn na jedné pozici a předkládají svým čtenářům pouze obrazové materiály 

s nulovým podílem textu. Magazín Inked dává čtenáři novinky, zajímavosti, rozhovory a je 

téměř jednoznačné, že po přečtení tohoto média, získáte spousty nových informací nejen ze 

světa tetování. Troufneme si říci, že zcela revolučním a inovativním krokem tohoto 

amerického časopisu, je zavedení pětistránkového módního editorialu, který je spíše 

typickou záležitostí časopisů pro ženy. Tyto editorialy jsou přitom velmi propracované, s 

hlubokou myšlenkou a nápadem daného tématu, přičemž splňují základní podmínku, a tou 

je zobrazení tetování. 

Můžeme tedy doufat, že se podobný magazín objeví i na pultech českých, čímž by 

bezesporu výrazně obohatil subkulturu tetování a dal také možnost smýšlet o tetování v 

širších měřítkách. 

Na samotný závěr této diplomové práce si dovolme krátkou úvahu na téma tetování. 

Během podrobného zkoumání historie a vývoje tetování, jsme se obohatili o mnohé 

informace. Nutno podotknout, že k práci, již od prvopočátku, bylo přistupováno velmi 

pozitivně a tetování je ze strany autorky vnímáno jako významný fenomén, který ovlivňuje 

ji i její blízké okolí. V současné době je již vnímáno jako zcela přirozená součást každého 

svého nositele. Nabízí se tedy otázka, zda v budoucnu nebude spíše fenoménem jedinec 

zcela “čistý” a tetováním nezasažený? Lukáš Poláček, tatér pražského studia Inkoust, s 

touto myšlenkou souhlasí a považuje tuto realitu za rychle se blížící. 
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