
Příloha 1. – fotogalerie 

 

obr. 1: Tetování na těle ledového muže Ötziho. Zdroj: www.iceman.it 

 

obr. 2: kus mumifikované kůže z pravé paže pazyryského nálezu. Zdroj: Tattoo (2014) 

 

obr. 3: Rytina Théodorea de Bry podle malby Johna Whitea znázorňující malovanou Piktku. Zdroj: 

Rychlík (2014) 

http://www.iceman.it/


 

obr. 4: Přetištěný vzor z dřevěného bloku Jacoba Razzouka. Zdroj: Gilbert (2000) 

 

obr. 5: bosenská dívka s křesťanským tetováním. Zdroj: Rychlík (2005) 

 

obr. 6: Původní plakát z roku 1662 představující Prince Giola. Zdroj: Gilbert (2001) 



 

obr. 7: Návrh tetování z Antverp, 1903. Zdroj: Tatu- Tatoo! (2004) 

 

obr: 8: John Rutherford, který byl tetován Maory, na rytině z roku 1828. Zdroj: Schiffmacher (2005) 

 

obr. 9: Princ Konstantin, jedna z nejvýraznějších cirkusových hvězd 19. století. Zdroj: Schiffmacher 

(2005) 



 

obr. 10: Cirkusová kráska La Belle Irene v 80. letech 19. století. Zdroj: Mifflin (2013) 

 

obr. 11: Muž Zebra, Velký Omi, poslední z cirkusových hvězd. Zdroj: Rychlík (2014) 

 



obr. 12: Francouzský trestanec, který má na svém těle zvěčněné své sexuální fantazie. Zdroj: Pierrat 

(2013) 

 

obr. 13: Část ze zvrácené buchenwaldské 

sbírky Ilsy Kochové. Zdroj: Rychlík (2014) 

 

obr. 14: Několik návrhů Ondrashe na charitativním setkání Zkruhu 2013. Zdroj: www.fullmoonzine.cz 

http://www.fullmoonzine.cz/


 

obr. 15: Portrét David Bowieho vytvořený znatelným rukopisem Marie Kraus. Zdroj: 

facebook.com/3mariekraus 

 

obr. 16: Ukázka Musovy tzv. automatické abstrakce v tetování na těle Marca Brillanta. zdroj: 

musawork.com 

 

 



 

obr. 17: Vítězné tetování Petry Hlaváčkové na Prague Tattoo Convention 2013. Zdroj: 

facebook.com/bobektattoo 

 

obr. 18: Práce Ondrashe Konupčíka z května 2013. Zdroj: facebook.com/ondrashtattoo 



 

obr. 19: Variace na asijské tetování v podání Báry Fouskové. Zdroj: instagram.com/inkousttattoo 

 

 

obr. 20: Biomechanika Davida Klvače. Zdroj: facebook.com/ourfuturetattoo 

 

Obr. 21: Ukázka velmi dívčí verze biomechaniky. Zdroj: http://123-tattoos.blogspot.cz/ 

 

http://123-tattoos.blogspot.cz/


 

 

Obr. 22: Démonické tetování z dílny Maťa, vítězné na Prague Tattoo Convention 2014. zdroj: 

facebook.com/van-orthen-tattoo-factory 

 

 

Obr. 23: Lišaj z dílny Veroniky Tomáškové, dotvořený metodou dotwork. Zdroj: tribo.cz 

 



 

Obr. 24: Jemná a propracovaná práce Lukáše Solíka.  Zdroj: facebook.com/tribotattoo 

 

 

Obr. 25: Newschoolový jack russel teriér v podání Szabiho. Zdroj: facebook.com/tattoo-szabi 



 

Obr. 26: Náročná newschoolová práce Petera Bobka se vyznačuje precizní prací s barvou. Zdroj: 

facebook.com/bobektattoo 

 

 

Obr. 27:  Tradiční oldschoolový motiv vyhlášeného tatéra Tarlita. Zdroj: facebook.com/one-love-

tattoo 

 



 

Obr. 28: Netradiční oldschoolový motiv Terezy Peteříkové. Zdroj: facebook.com/tereza-pet-tattoos 

 

 

Obr. 29: Tetování jmen dětí či lásek je stále populární. Zdroj: facebook.com/tattoo-stanley-prague 

 

 

obr. 30: Poněkud svérázná ukázka toho, jak také může vypadat tetování písma. Zdroj: musawork.com 



 

Obr. 31: Vzájemná tatuáž polynéských motivů u tatérů pražského studia Stanley. Zdroj: 

facebook.com/tattoo-stanley-prague 

 

 

Obr. 32:  Realistické tetování s prvky trash polky od Adama Kremera. Zdroj: facebook.com/tribotattoo 

 



 

Obr. 33: Ukázka náročného ručního tetování „z jehly“ Lucie Liškové. Zdroj: tribo.cz 

 

 

Obr. 34: Motiv lva vytvořený tatérem Kuba Libre ze studia Stanley. Zdroj: facebook.co/tattoo-stanley-

prague. 



 

Obr. 35: Kopie tetování Lukáše Musila Miroslavem Dudou. Zdroj: facebook.com/tattoo-frantiskovy-

lazne 

 



Obr. 36: A originál od Musy. Zdroj: musawork.com 

Příloha 2. – dotazník 

DOTAZNÍK – TETOVÁNÍ - TRUKSOVÁ 

 

1. Máte tetování? 

a. ano, mám (přejít k otázce 4) 

b. ne 

 

2. Plánujete si nechat udělat tetování v budoucnu? 

a. Ano (přejít k otázce 14) 

b. Ne 

 

3. Pokud neplánujete, proč?  

a. nenapadá mě optimální motiv 

b. vadí mi permanentnost tetování 

c. tetování se mi nelíbí 

d. tetování odsuzuji 

 

4. Kolik máte tetování? 

a. jedno  

b. dvě 

c. tři a více 

 

5. Jaká byla vaše motivace k prvnímu tetování? 

a. snaha odlišit se 

b. estetické důvody 

c. touha zaznamenat něco podstatného 

d. rituální důvod 

e. něco jiného 

 

6. Pokud máte více tetování, byla vaše motivace odlišná od prvního? 

a. ne, motivace byla stejná 

b. ano – doplňte“____________________ 

 

7. Litovali jste někdy, že jste si nechali udělat tetování? 

a. ano, z pracovních důvodů 

b. ano, z důvodů osobních 

c. ne 

 

8. Uvažovali jste o odstranění? 

a. ano, všech tetování 

b. ano, konkrétního tetování (z důvodu motivu, provedení…) 



c. ne 

 

9. Nechal byste si tetování odstranit laserem, nebo spíše přetetovat? 

a. ostranit laserem či jinou metodou 

b. přetetovat 

c. nikdy bych si tetování nenechal odstranit 

 

10. Setkal jste se někdy s problémy či odsouzením kvůli svému tetování? 

a. ano, v pracovním životě  

b. ano, v osobním životě 

c. ne, nikdy 

 

11.  U koho se nejčastěji setkáváte s odsouzením vašich tetování? 

a.  vlastní rodina 

b. okruh přátel 

c. spolupracovníci 

d. zaměstnavatelé (i potencionální) 

 

12. Popište své negativní zážitky s „cejchem“ potetovaného 

a. _______________________________________________ 

 

13. Setkáváte se s pozitivní reakcí na svá tetování od cizích lidí? Jakými? 

a. ________________________________________________ 

 

14. Máte pocit, že média nestranně reflektují téma tetování? 

a. ano, média jsou nestranná, píší o tetování dostatečně 

b. ano, ale téma tetování se v médiích příliš často neobjevuje 

c. ne, média ukazují tetované jako narušené osobnosti 

d. jiná odpověď: ____________________________________ 

 

15. Co pro vás osobně vaše tetování znamená? 

a. ________________________________________________ 

 

16.  Kde jste si nechali dělat svá tetování?  

a. v tetovacím studiu 

b. v rámci určité subkultury (jaké – např. v armádě, ve vězení…) _______ 

c. soukromě u tatéra 

d. od kamaráda 

e. sám 

 

17. Na základě čeho jste si vybíral, od koho se nechat tetovat? 

a. doporučení známých 

b. reference na studio 

c. reference na konkrétního tatéra 



d. cena 

e. vzdálenost studia 

 

18. Jaké tatéry znáte, a považujete je za významné? (české) 

a. _______________________________________ 

 

19. Jaké tatéry znáte a považujete je za významné (zahraniční) 

a. _______________________________________ 

 

20. Považujete tetování za umění? 

a. ne 

b. ano, za určitých okolností či od určitých tatérů 

c. ano, tetování vždy považuji za umění  

 

21. Proč? (zdůvodněte odpověď na předchozí otázku) 

a. _______________________________________ 

 

22. Znáte jména některých tatérů, jejichž tvorba by se dala považovat za umění? 

a. ne 

b. ano  

23. Pokud ano, jmenujte:  

a. ______________________________________________ 

 

24. Co vám na jejich tvorbě imponuje? 

a. _________________________________________________ 

 

25. Máte dojem, že je kvalita tatérů v ČR vysoká? 

a. ano, čeští tatéři jsou na vysoké úrovni 

b. ano, ale v zahraničí bývá kvalita vyšší 

c. ne, v ČR není dostatek Kvalitních tatérů 

 

26. Myslíte, že jsou ceny tetování v ČR vysoké? 

a. ano, jsou dost vysoké vzhledem ke kvalitě českých tatérů 

b. ano, ale odpovídají kvalitě tatérů 

c. ne, ceny tetování jsou vzhledem k úrovni tatérů v ČR poměrně nízké 

d. ne, ceny jsou v ČR nízké 

 

27. Kolik Kč maximálně jste ochotni investovat do jednoho tetování? 

a. méně než  1 500 Kč 

b. 1 500 Kč – 5 000 Kč 

c. 5 000 Kč – 10 000 Kč 

d. 10000 Kč a více 

28. Nechali jste se (či o tom uvažujete) tetovat na některé z tattoo convention? 

a. Ne 



b. Ano 

c. Ano, pokud by se jednalo o zajímavého zahraničního hosta 

 

29. Nechali byste si své tetování udělat v zahraničí? 

a. ano, již nějaké ze zahraničí mám 

b. ano, plánuji (je to možné) 

c. ne 

 

30. Proč? 

a. ano - vzpomínka na dané místo 

b. ano - jel bych za předem zvoleným tatérem 

c. ano - myslím, že v zahraničí jsou kvalitnější tatéři 

d. ne – počkám si, až tatér přijede do ČR 

e. ne – stačí mi čeští tatéři 

 

31. Zajímáte se o tetování více do hloubky?  

a. ano, čtu odborné publikace 

b. ano, čtu tematické časopisy 

c. ano, získávám informace na internetu 

d. ne 

 

32. Jmenujte příklady, kde získáváte informace o tetování 

a. _________________________________________________ 

 

33. Máte pocit, že lze snadno získat ohledně tetování dostatek relevantních informací? 

a. ano, není to problém 

b. ano, ale člověk musí vědět, kde hledat 

c. ne 

 

34. Pohlaví: 

a. muž 

b. žena 

 

35. Věk 

a. méně než 18 

b. 18-30 

c. 30-45 

d. 45 a více 

 

36. Velikost bydliště 

a. vesnice 

b. menší město 

c. velkoměsto (nad 100 000) 

 



37. Kraj 

a. Hl. město Praha 

b. Jihočeský kraj 

c. Jihomoravský kraj 

d. Karlovarský kraj 

e. Královehradecký kraj 

f. Liberecký kraj 

g. Moravskoslezský kraj 

h. Olomoucký kraj 

i. Pardubický kraj 

j. Plzeňský kraj 

k. Středočeský kraj 

l. Ústecký kraj 

m. Vysočina 

n. Zlínský kraj 

o. nežiji v ČR – kde? 

 

38. Nejvyšší dosažené vzdělání 

a. základní 

b. vyučen bez maturity 

c. střední s maturitou 

d. vyšší odborné 

e. vysokoškolské 

 

39. Jsem: 

a. student SŠ 

b. student VŠ 

c. zaměstnaný 

d. nezaměstnaný 

e. jinak (v domácnosti, na volné noze atp.) 

  



Příloha 3. – Rozhovory 

 

MUSA – 16. ledna 2013 

B: Jakým způsobem se začal vyvíjet tvůj rukopis? 

Musa: Ještě předtím, než jsem začal dělat v Tribu. I když jsem měl dělat tradiční věci, snažil 

jsem se to cpát někam dál. Hned od začátku jsem věděl, že nechci dělat věci klasicky, i když 

jsem byl ještě doma. 

B: Kdo ti dával tu volnou ruku? Je vidět, že motivy jsou jiné. 

Musa: Dřív to byly stylizované věci, to druhé období bylo abstraktnější ztvárnění niternějšího. 

To šlo plynule, jak jsem se vyvíjel, vzdělával, i teď mi to přijde v mém podání smysluplnější, 

než když bych to konkretizoval. 

B:  Změnili se i tvoji zákazníci? 

Musa: Zezačátku lidi nevěděli, kdo jsem, to jméno narůstalo. V jednu chvíli se z toho stal 

hrozný pop a mě to začalo štvát, v ten moment jsem věděl, že se musí něco změnit, něco stát. 

Dělal jsem to proto, aby to bylo proti hlavnímu proudu, a najednou se z toho hlavní proud 

stal. 

B: Kdy ti došlo, že už to není ono, že se změnila i motivace zákazníků? 

Musa: To poznáš na jejich přístupu. Není to o tom, že by někdo byl punkáč a jiný draze 

oblečený, je to o přístupu. V jeden moment mi přišlo, že to pro ně je pouhý šperk, že jdou 

večer kalit, tak aby to mohli ukázat. Dost často se to stávalo. To jsem nechtěl, přišlo mi to 

jako shazování. 

B: Ti lidé chtěli spíše stylizované, nebo ti dávali volnou ruku? 

Musa: Mám pocit, že spíše stylizované konkrétní motivy, ale už si to moc nepamatuju. Když 

je tam něco konkrétního, lidé se cítí více v bezpečí, dokáží si to odůvodnit. Lépe tomu 

rozumí, i v abstraktních věcech si pak hledají něco konkrétního. Přitom to tam není, já to tam 

nedávám. Chci do toho dávat pocity, vyvolávat emoce, ne konkrétní vizuální vjem.  



B: Nemůžeš tam něco konkrétního dát podvědomě? Když se s člověkem bavíš o jeho zájmech, 

že se to tam promítne i do finální vizuální podoby? Vavili jsme se spolu o baletu, o psech… a 

kdo se mi na ta záda podívá, ten to v tom vidí.  

Musa: Navede tě to, to tělo, člověk ti vede ruku, ale spíš do určitých emocí, než do 

konkrétního vizuálu. To mě nikdy nenapadlo, přemýšlet nad tím. Ano, mám na tom 

postavenou tu práci, na konverzaci, ale spíš mi jde o konkrétní pocit, sžití člověka s danou 

kérkou. Třeba tobě jsem tam nedělal baletku, ale pokud tam pro tebe má být, pak tam je. Ale 

nenapadlo by mě, že to může mě navést k něčemu konkrétnímu. 

Lidi, kteří nějakým způsobem sami tvoří, nejsou čistí. Pokud třeba malíř dělá figurativní věci, 

pak v tom rovnou hledají něco konkrétního. Možná nejčistší pohled by pak byl od dětí, ty jsou 

čisté a řeknou největší pravdu. 

B: Tvůj konec v Tribu byl plynulý, nebo přišel nějaký zásadní moment? 

Musa: To zrálo dlouho, bylo to těžké. I interní věci v Tribu, co potřebovali oni a co jsem 

potřeboval já. Pak to dozrálo, přišel moment, kdy jsem věděl, že už nemůžu dál. Dal jsem si 

pauzu, odjel do Ameriky. Půl roku jsem na to vůbec nesáhnul. Pak jsem to už měl nastavené 

trochu jinak, tetoval jsem jednou týdně. 

B: Tetuješ už jen občas. Dostat se k tobě je velmi těžké, projde občas sítem někdo, kdo nesedí? 

Musa: Když člověk o to stojí, opravdu stojí, tak klidně přiletí přes půlku světa nebo počká 

rok. Samozřejmě, i teď se to může stát, nemusíme si sednout názory, nemusím se cítit dobře. 

Na druhou stranu je to už tak selektované, že poslední dobou to byly samé příjemné práce. I 

třeba lidé odsud (La Putyka), to je hrozně příjemné. Třeba Marc Brillant, to je pro něj hrozně 

osobní a intimní věc. Asi pět hodin kruté fyzické bolesti, je sjetý úplně celý. Rosťa Novák, i 

jeho táta – 64 let, můj zatím nejstarší klient. Už to, jak vidíš, že ti lidé pracují, chtějí něco 

předávat, nedělají to kvůli penězům, hrozně si jich pak vážíš. I když ti nesedne to představení, 

vidíš, že to dělaj naplno. 

B: Ty tvoje takřka šílenosti, rozdrásaná záda a podobně, bylo to období? 

Musa: Určitě to bylo období, i když to člověk dělá pro druhého člověka. Takhle zpětně vidím 

ty etapy. Proto, když zrovna to, v čem jsi, by tomu člověku nesedělo, snažíš se to odložit. 

Když třeba poznáš nějaké umělce, primitivní kulturu, pravdu, která tě ovlivní, tak se tím i 



promění podoba tvých tetování. I teď bych to ale asi udělal, nedělá mi problém se k něčemu 

vracet. Nemám to tak, že bych v tom uzavřel etapu a už se do ní nevracel. 

B: Napadlo tě někdy, když si měl hodně klientů, že toho budou litovat? Zejména u těch 

extrémnějších kusů. Že jsou spíše inspirování tvou osobou a charismatem, podlehnutí 

okamžiku? 

Musa: To je strašně těžký a já si to uvědomuju. Pamatuju si na moje první tetování u Petera. 

Když jde někdo do studia, kde to často vypadá jako v hrozném doupěti, tatéři jsou většinou 

hrozná macha, musí to být hrozně extrémní pocit. Povinností tatéra je poznat, jestli to člověk 

unese nebo ne.  

B: Cítils i ty, že je na tebe vytvářen tlak? 

Musa: Já u tetování hrozně trpím, čím víc toho na sobě mám, tím je to menší adrenalin. A 

hrozně to bolí, jsem měkkej. Zpočátku je člověk v transu, je trochu mimo, je nervózní, ale tím 

i ta bolest je jiná. Proto by měl mít tatér zodpovědnost za toho klienta, ten tam přijde, nechová 

se tak, jako normálně. Tribo je ještě příjemné prostředí, ale také jsou studia, kde se cítíš jak 

v pekle, ještě tě tam rozhodí. Tatér na tebe tlačí, snaží se tě dostat do nějaké pozice. 

B: Udělals někdy tetování někomu, u koho si myslíš, že to neunese? 

Musa: Dost často, když lidé odcházejí, tak nad tím přemýšlím. A to je právě to, když to 

člověk dělá denně, začne ti z toho hrabat. Snažíš se být kreativní, dostat se k nějaké pravdě, 

neseš odpovědnost za toho člověka. Já byl úplně vycuclej, nemohl jsem mluvit. Pokud má 

tatér dělat poctivě, nejde to dělat denně. Jak říkal Drtikol, člověka, kterého portrétuji, fotím, 

toho musím milovat, aby výsledek byl skvělý. Jak můžu někoho milovat každý den? 

Soustředit se na to, dávat maximum… To přece nejde. U tatéra by prostě měla být etika na 

estetikou, ale spousta lidí to má naopak. Poslední  dva roky to je móda, člověk jako plátno, 

tatér si splní svou ambici, ale co ten klient?  

B: Každej tatér má nějaký specifický způsob práce. Bavil ses o tom s někým? Ovlivnil tě 

někdo? 

Tak určitě Kostek, i když dělá vizuelně úplně odlišné věci. Jeden ze tří nejlepších tatérů 

současnosti, pirát. Ten hlavně v přístupu. Ještě Grisha Maslow, jeho práce s anatomií je 

neuvěřitelná. Dále bych už byl asi ovlivněný tím, že mám ty lidi rád. Mám hrozně rád Jefa. 



Nebaví mě ty photoshopové věci, ale baví mě, jak to má hravé. Ale není to tak syrové, jak 

bych si představoval. 

Jinak Jef byl první, který dokázal nalákat masy lidí na tyhle trochu avantgardnější směry. 

Yann Black, také je v knížce La Veine Graphique, ten je vnímán jako takový guru. Je 

nejstarší, byl mentorem pro Kosteka, Jefa, Lionela, Léu. Před dvěma roky byl pro mě 

ohromný zážitek, když jsem byl pozván do Bruselu, bylo nás tam 14 a já byl nejmladší, měl 

jsem za sebou teprve asi dva nebo tři roky v Tribu. Koukal jsem s otevřenou pusou. Yann 

Black je vnímán jako největší guru, ale tím že je v Montrealu, nemělo to takový vliv na lidi. 

Teprve Jef to otevřel, sice ne přímo pro masy, ale tak nějak pro . 

B: Je někdo syrovější v tetování než ty? 

Musa: Syrovější jsou možná v kapele Tat2noisact, tam hraje Kostek. Teď už je to posunuté 

tak, že na sebe hrajou strojkama. Viděl jsem, že Fylip, zpěvák, na sebe při koncertě vylil 

barvu a vyryl si na čele tři čáry. To je ale performance, je to posunuté někam jinam. Ale 

myslím, že s Kostekem se vracíme někam k primitivním důvodům tetování. Nechci mluvit za 

něj, ale domnívám se, že ani pro jednoho to nesmí být byznys. Nicméně – vizuálně syrovější 

jsem asi nic, než co dělám já, neviděl. 

Jenže teď se to dostalo do fáze, kdy je to vyprázdněné, je to plátno. Jako by tatéři víc řešili víc 

výslednou fotku než kérku. To se posunulo někam úplně jinam, je mi z toho na blití, fakt 

úplně na blití! Německo, Francie, tím nemyslím teď lidi okolo Boucherie Moderne, ale spíš 

mladší generace, která se dostala někam, kde by být neměla. Už to začíná být i tady. 

Jasně, je těžké uhlídat svoje ego, neplnit si vlastní ambici. Ale to vidím teď, zpočátku jsem 

taky měl snahuto někam tlačit, ale vždycky jsem se snažil komunikovat s lidma, ne nakreslit 

obrázek a zeptat se: ano nebo ne. Čím déle to dělám, pohybuji se v tom, tím mi to přijde 

osobnější a uvědomuji si ten dopad. 

Každý má jinou ambici, někdo chce prachy, někdo umělecké nebo „umělecké“ dílo, někdo 

chce spokojeného klienta. Znám tatéry všech kategorií, proto se s nimi nebavím. Jediný 

přínosný tatér takhle byl Peter Bobek. Nedělá to pro peníze, ty, které za to má, dostává za 

práci.  

B: Mohou být ti lidé vizuálně inspirovaní Boucherie Moderne či i tebou, ale bez hloubky? 



Musa: Určitě, ale jde jim pouze o to výtvarno, bude to jen šperk, nic víc. Neříkám, že to je 

špatně, ale neztotožňuje se to s mým názorem, a řekl bych, že ani s Kostekovým.  

B: Kterým směrem chceš svá tetování posouvat? 

Musa: Několik kluků z Francie teď natáčí dokument o tatérech, kteří se o něco snaží, a když 

byly za Kostekem v Praze, natočili i pár záběrů se mnou. Chtějí mi věnovat kapitolu s názvem 

„automatické tetování“, což je strašně zajímavý výraz, který přesahuje nějaký vizuál, kde jde 

o krásu tetování. Automatické tetování není lečivé v tom smyslu, jako třeba v pazyrycké 

kultuře. Jde o vytažení jiných věcí, než krásy tetování. V podstatě něco takového probíhalo 

s Marcem. Já jsem v tom vyřazený ze hry, snažím se eliminovat emoce a pocity. Než se do 

toho člověk pustí, musí být s daným člověkem na určité rovině, znát ho, mít v sobě navzájem 

plnou důvěru. Musí ke mně být upřímný a vědět, co chce. Kdybych zároveň věděl, že to 

člověk neunese, nešlo by to.  

U léčivých tetování, ve smyslu bylinných barev a rozpálených jehel, tam je hrozně tenká 

hranice mezi průšvihem a úspěchem. Jednak kvůli bylinám, pak i kvůli možnému napíchnutí 

špatných bodů. 

B: Tattoo convention, tvůj názor? 

Musa: To je průser, jezdil jsem, ale fakt se na to koukám jako na hrozné zlo. 200 macho 

chlapů na jednom místě. To přesně ukázka toho, když někomu nejde o člověka. Teď mluvím 

o ČR. 190 tatérů z toho dělá celej rok sračky, pak se blíží convention a jedou tam 

s rozdělanou věcí, aby tam třem motorkářům ukázali vystínovanou lebku.  

B: Soutěžils na nich někdy? Jak to bylo vnímáno? 

Musa: Já se s nikým nebavil, leda když jsem někam jel do zahraničí, to jsem se ale bavil právě 

s Kostekem a tak. Asi před rokem a půl jsem jel se Szabim do Anglie a tam za mnou přišel 

Nikko Hurtado, taková americká celebrita co dělá ultrarealistické věci. A ten mi řekl, že 

super. Úplně jsem zíral, protože takový člověk to vůbec neměl zapotřebí, navíc má jiné 

vnímání, dělá věci, které jsou realističtější jak fotka. Najdou se lidé, kteří to shazují, nadávají 

na to, nebo se jim to i líbí. Dřív jsem to řešil, ale teď je mi to úplně jedno.  

Jednou jsem se v Praze do soutěže přihlásil, tehdy sem přijel Lionel Fahy z Out of Step 

Tattoo. Já skončil poslední ze všech s jedním bodem. Lionel, už tehdy hvězda světového 

formátu, byl předposlední. Takže asi tak to tam bylo vnímané. Došel jsem ale k tomu, že 



záleží jen na mě a na tetovaném. Nezajímá mě, jestli to někdo ocení, jestli to bude v časopise 

nebo na facebooku. 

Dřív jsem si asi potřeboval něco dokázat, honil jsem si víc ego, nešlo mi tolik o člověka. 

Tattoo Convention může to být jako ukázka práce, ale rozhodně ne jako nějaká přiblblá 

soutěž. Z conů je mi teď trochu úzko. Asi se to dá pojmout osobně, když jedeš na druhý konec 

světa, kde máš rozdělané lidi, a na konvenci jim to doděláš, zatáhneš si svůj stánek. Já jsem si 

i tak dělal takové doupě, tetoval jsem zády k lidem, seděl jsem v rohu.  

Chápu ten smysl konvencí, ale furt je to jen byznys – pro studia, organizátory. Tetování je 

hrozně intimní věc, a convention jde zcela proti tomu. Každej tatér honí tu 5. hodinu, aby 

mohl jít do soutěže. 

B: Hodně se o tebe zajímají média, z čeho podle tebe ten zájem vychází? 

Musa:  neznám nikoho z mediální nebo umělecké sféry.. Nevím, co je na tom láká, jestli 

životní příběh. Ale pokud to berou tak, že z hokejisty tatérem, tak nevím, jestli to není určité 

shazování mojí práce. Dokud bude pro média stěžejní to, že jsem hrál hokej a skončil jsem, 

protože jsem měl jiné cíle, tak jim nejde o moje dílo, že pro ně není tak kvalitní a tak 

zajímavé. Nedělá mi dobře číst sám o sobě. 

B: Občas spolupracuješ s jinými odvětvími. Co jsi už dělal? 

La Putyka, to vzniklo hroznou náhodou, po konzultaci přišel na kérku už s notebookem, že 

připravujou něco s Petrem Valchářem. To je tak rok zpátky. Já jsem nevěděl, proč mi to 

ukazuje, zajímalo mě to, ale neviděl jsem předtímnic od Putyky. Pak mě pozval na Slapstick 

Sonatu, hrozně se mi to líbilo, přišlo mi to neuvěřitelné. Vyšlo to přirozeně, Rosťa mi věřil, 

není to jen o výtvarné stránce, ale i lidské, věděl, že mi to není jedno. I s plakáty, pro mě to 

nebylo jednoduché, pracuješ s jiným médiem, formátem. Pořád jsem lezl po hledišti nahoru 

dolů, koukal jsem, co a jak funguje. Plakáty jsou nové, včera se vytiskly. Vytvořil jsem jich 

asi 20, pořád se to ladilo. Už to mělo jít do tisku a já volal, že si za tím nestojím. Nakonec 

jsme vybrali tyhle dva, myslím, že to funguje dobře. Ještě se to dodělává, dneska jsem 

dodělával nějaké věci. Například na té duchně je shora vidět, že tam jsou tři postavy, 

normálně to člověk ale v tom nevidí. To na podlaze, to byl úlet, pracovat s takovým 

formátem, bylo to dost náročné, ale myslím, že i to funguje. Naštěstí mám ateliér deset minut 

odsud, takže není problém kdykoliv sem zajet.  



Ještě jsem dělal nějaké věci pro kapely, merch, CD a podobně. Tohle bylo ale největší a 

neosobnější. Mám je rád, někoho znám víc a někoho míň, ale když vezmu to nasazení do 

práce a motivaci, tak to nejde nedělat naplno. Dává mi to smysl, chtěl bych v tom pokračovat. 

A dobré je, že to dokážu plně oddělit od malování obrazů. V obrazech jde o mě, tady ne. 

Přitom ten rukopis je jasný, víc odpovídá kérkám než obrazům, ale tam jde také o to, že nejde 

o mě. Dostal jsem tady extrémní důvěru, ale pořád to děláš pro někoho. Ten tlak jsem ale na 

sebe vytvářel sám, ne oni na mě.  

B: Stalo se ti někdy, že ti lidé nedůvěřovali? 

Musa: V tetování kdyby nedůvěřovali, tak ke mně nepůjdou. Ale to poznáš i z řeči těla, když 

nemají takovou důvěru. Asi ze mě ale lidi cítí, že mi nejsou jedno, že mi to vlastně celé není 

jedno. 

B: Tetoval jsi i v Americe, byl tam rozdíl v klientech? 

Musa: Byl, lidé na to nebyly připravení. Tetoval jsem tam jen asi 10 dní. Byly to spíše 

stylizované tradiční motivy, takový „raný Musa“. Přišel jeden člověk a pak se to nabalilo, lidé 

si to mezi sebou řekli. Rozdíl byl v tom, že lidé  nechtěli autorskou věc, spíš svoje a 

stylizovat. Nejsou na to připraveni, nemají s tím zkušenost. Brali by to jako obrazy na zeď, 

ale jako tetování? To mi řekl i majitel studia, že bych sem musel jezdit pár let každý čtvrt rok, 

udělat si klientelu a naučit lidi, že to jde, že to není módní výstřelek. 

Například v Belgii s tím vůbec nebyl problém, ale to bylo dáno i tím seskupením. V ten 

moment mě ale začali brát někteří lidé, pamatuju si, jak mě začal brát Lionel Fahy. Dělal jsem 

velkou věc, Lionel seděl vedle a já viděl, jak se mění jeho vnímání mé osoby. To samé i Jef. 

Tam jsem pochopil, že dokážu fungovat jako tihle lidé. Vzali mě mezi sebe.  

Třeba na britských ostrovech tenhle styl ale taky moc nejede. Tam jedou hodně tradiční 

oldschooly, ale zas tak moc tamní scénu neznám, abych věděl, že tam skutečně není nic, co by 

bylo jiné. 

B: Tvůj náhled na plagiování? 

Musa: Moje máma chodí do fitness a její trenérka má tetování, co prý vypadá jako ode mě, ale 

dělala jí to nějaká holka, že prý na mě by musela dlouho čekat. Totéž, lidi za mnou chodí, ať 

jim dělám něco, jako dělá Yann Black. Tak jim říkám, ať si našetří a zaletí za ním do 

Montrealu, že já ho nebudu vykrádat. Sám mám lidi, kteří za mnou letí z druhého konce světa, 



protože jim mě doporučí nějaký jiný tatér. Ale kolik jich takových je? Jednou mi psal jeden 

z Anglie, že za ním přijela nějaká holka, že by chtěla ptáčka v mém stylu. Ale že mu to nejde 

nakreslit, tak jestli bych mu to nenakreslil a že by on jí to vytetoval. Tak jsem si říkal, kde je 

ta hranice, jestli to posílat nebo ne. Pokud se ten člověk s tím tatérem dohodne, že to pro něj 

není problém, a za nějakou částku pošle skicu... Záleží pak na postoji tatéra, který to kreslí, a i 

na tom, kdo to pak tetuje.  

Například, jak je teď výstava Kolíbala, umělec, který dělá minimalistické věci, dráty, kresby 

tužkou. Pán mi volal, že by mu Kolíbal nakreslil něco na ruku, a jestli bych mu to pak 

nevytetoval. Já s tím nemám problém, vlastně je to hezké, že mi tak věří, i když by mu to 

mohl udělat každý. Nicméně si myslím, že by mu to pak měl vytetovat ten umělec, i kdyby to 

byla rozpitá čára, byla by to rozpitá čára od něj.  

Pro mě bylo hrozně těžké přejít z tetování na malbu. Dokud jsem si jen tak maloval, neřešil 

to, byly to tapety. Ale když jsem to pak začal brát víc vážně a měl jsem přejít z 3D lidského 

těla na plátno, které je jen plocha, byl to problém. X měsíců jsem jen zíral a nebyl jsem 

schopen udělat ani čáru, najednou mi tam chybělo to, co mě na tetování bavilo, hra s tělem. 

B: Proto jsou tvoje obrazy tolik vizuálně odlišné od tatérské práce? 

Musa: Přemýšlel jsem nad tím, ale pořád nevím. Je to jiné médium, to plátno. Možná je to 

vývojem. Měl jsem pocit, že linkami nikdy nedokážu vyvolat takových emocí, jako plochou. 

Ale přes nějaké východní učení jsem došel k tomu, že i těmi linkami to půjde, i když to ještě 

pořád není takové, jaké bych chtěl. Rozjel jsem teď takovou sérii, kde je v linkách vidět můj 

rukopis. 

B: Nenahrazoval sis to, co tě lákalo v tetování, těmi texty, které si na plátna dával? 

Musa: Taky no, když nad tím přemýšlím. Jeden čas jsem tam ty texty pořád rval, asi jsem 

řešil nějaký nedostatek. Pak jsem začal ty texty abstrahovat, vznikly z toho takové čmáranice. 

Ale došel jsem k tomu, že písmo má pro lidi stejnou důležitost jako malba či kresba taková. 

V tuhle chvíli to vnímám jako rovnoprávné, z textu se stala kresba, ale jeden čas jsem to 

vnímal jako nedostatek. Připadalo mi to jako rušivý element k tomu, abych vyvinul emoce. 

Ale v jedné sérii, která je více meditativní, tam nejsou texty vůbec.  



Mám jeden triptych, kde si vyloženě hraju jen s písmem, na čemž je vidět, že to může 

fungovat jako malba. Jednoduché, třímetrové písmo. Možná, že kdybych to lidem neřekl, tak 

si ani nevšimnou, že tam to písmo je. 

  

ALEXANDRA TROJAN TATTOO – 25.1.2013 

Alexandra:  Vystudovala jsem design, pracovala jsem ve stavebnictví – bytový design a 

stavební dozor. Krom toho jsem se ale věnovala i užitnému umění – sítotisk, dekupáže, malba 

na trička… to mě vždy bavilo. K tetování jsem se ale dostala až po své vlastní první kérce, 

kterou mi dělal kamarád. Říkala jsem si – tričko se opere, někdo ho vyhodí nebo dá to sekáče, 

kdežto tetování je napořád.  

Ale byla to a je dřina. Člověk může malovat, jak chce, ale je to o technice – „vypíchat se“. 

Těch pět let se učím, po známých, kamarádech. Poslední rok se otevřelo studio a už chodí 

zákazníci. Když je něco hodně těžkého, mám dobrého kamaráda, se kterým se o tom podělím. 

Jmenuje se Láďa Krejčí, dříve dělal v poměrně známém studiu, teď ale tetuje doma a je 

výborný. 

Když si vezmu spoustu komerčních tatérů, on je lepší. Nelíbí se mi UZI, slyšela jsem spoustu 

problémů i třeba u piercingu. Tribo, to je abstrakce, ale také to není ono. Stanley, to je na 

Vinohradech, tam je zase nepříjemné prostředí, zakouřené. Líbí se mi hodně práce 

německých, a především ruských tatérů. Nenapadají mě teď jména, ale klobouk dolů. Ta 

škola je ještě lepší než rakouská či německá. Ale je to individuální. Teď mluvím o provedení. 

Líbí se mi, když tetování vyzařuje osobnost tetovaného člověka. U umělce – ano, líbí se mi 

tenhle autor, ale to se může okoukat. V první řadě musí záležet na názoru tetovaného. Ten 

musí být psychicky a rozumově připraven na tetování. Tetování nesmí být neuvážené. Přijde 

cizí člověk a chce poradit, CO mu mám vytetovat. Já ho vůbec neznám, tak jak mu mám 

poradit? 

Můžu mu doporučit, pokud ho znám déle. Teď mi sem chodí mladý kluk, který chce rukáv. 

Sharp skinhead, Alexandra, poslouchá ska, reggae, rocksteady. Dáváme dohromady motiv, 

chce tři věci, aby tam byly. je to běh na dlouhou trať, aby vše sedělo.  



Hlavní je rozhodnutí tetovaného, ale i přístup tatéra. Ten je důležitý. Tatér musí umět dostat 

se pod kůži člověka, snažit se ho pochopit. To je nejdůležitější. Pak přichází teprve na řadu 

provedení. 

B: Můžete nějak definovat svůj styl, který tetujete? 

Alexandra: Miluju oldschool i newschool, podle mě je to jeden z nejkrásnějších a zároveň 

nejjednodušších stylů. Nevrhla bych se nikdy na portréty, tam se může nadělat strašné škody, 

co nejde napravit,  a na to si netroufám. Dále pak dělám skinhead motivy, trojanské. Nic, co 

by podporovalo rasovou nesnášenlivost. Do toho nejdu, mám to i na stránkách. Můj syn je 

skinhead, oba dva směřujeme spíše levým směrem, ale než abych tetovala hákový kříž, to o ty 

peníze radši přijdu. Mám teď jednoho takového zákazníka, pravicový od pohledu i 

přesvědčením, dělali jsme na záda, pohanský kříž s nápisem Omnia mea mecum porto 

(všechen svůj majetek nosím s sebou). Naopak jsem se setkala s tím, že zákazník chtěl 

vytetovat krevní skupinu. V salonu se ho zeptali, jestli je nácek. Byl z toho šokovaný, pak se 

ukázalo, že tihle lidé si to nechávají dělat pravidelně a studia jsou na to již opatrná. Thorova 

kladiva, nápisy, to je běžné. Ale vyloženě swastiku nikdo nechtěl. Spíše tedy skinheadské 

symboly, britské vlajky a podobně.  

B: Rozmlouváte někdy zákazníkům jejich nápady? 

Alexandra:  Pokud vidím, že si nejsou jistí, je to jejich první tetování, tak to s nimi radši 

intenzivně konzultuji. Je zbytečné, aby to člověka nějak mrzelo. Jednou slečna chtěla 

jednoduchý křížek, to jsem jí rozmlouvala, ať to raději uděláme nějak zdobně, ať to nevypadá 

jako z kriminálu. jindy mi přišla osmnáctiletá dívka, že chce na krk ACAB (z anglického All 

cabs are bastards! – všichni policajti jsou parchanti, vězeňský motiv). Říkala jsem jí, ať si 

uvědomí, že stále jsou předsudky, jak bude vypadat, až bude hledat práci. Necpu jí to, je to 

její rozhodnutí, já jí pouze říkám svůj názor.  

Spíše rozmlouvám tetování v dekoltu. Říkám si, že nikdy neví, kam půjde, těžko to jde skrýt. 

U kluků to není takový problém, i když samozřejmě třeba KFC, McDonalds nezaměstnají 

potetovaného člověka. Člověk by měl zvážit, kam ta tetování dát. Ale je to jejich rozhodnutí, 

pokud si za tím přesto stojí, udělám to.  

Spousta lidí si myslí, že tetování ani nemám, jak to, že tetuji. Já ta tetování mám, ale nemusím 

je všem ukazovat, jsou pro mě, jestli je chci ukázat, anebo ne. I v této chvíli například váhám, 

jaká udělat tetování. Jsi dát rukáv… když vidím 18 – ti leté dívky, jak se do toho vrhají, aby 



byly free, celé potetované, rukávy, dekolty. A za 15 let bude zoufalá a bude to nechávat draze 

odstraňovat, aby vůbec byla schopná se uživit. 

B: Co vás vedlo k vašemu prvnímu tetování?  

Alexandra: V první řadě, že to byl velice dobrý kamarád. Já kreslila motivy pro jejich studio 

na Palmovce. Chodila jsem se dívat, když tetoval syna, začala mě zajímat ta technika. První 

podmět byl ale syn, najel na web a našel nějaký levný čínský strojek, tak jsme si řekli, že to 

zkusíme a koupíme. Já nevěděla nic, jak nastavit strojek, kam nastrčit grip. Zachránilo nás 

youtube, úplně amatérské, ta kérka nyní čeká na předělání, půlka vypadala – naštěstí! Sice 

existují cvičné kůže, ale to se nedá, zkoušela jsem tedy radši vepřové kůže. Ten kamarád 

z Palmovky mi to nakonec vysvětlil, jak nastavit strojek a podobně. Něco jiného je ale kreslit 

a něco jiného píchat do kůže. Nedá se to smazat, hrůza se zapíchnout, bylo to krušné. Někdy 

mám strach i do dneška. Nejsem si jistá, jestli to dám anebo ne. Ale pak to ze mě spadne a jde 

to, pomalinku. Hodně mě drží ten, kdo mě k tomu přivedl, podporuje mě v tom, radí i teď. 

Když se necítím, podpoří mě, poradí, pomůže. Vyvíjí mě, možná ne techniku. 

B: Váš názor na plagiování tetování? 

Alexandra: Na internetu se vedla diskuze o autorských právech, ale majitelem tetování přece 

nemůže být tatér, ale tetovaný! Krejčí také není majitel saka. Obtisky, nebo originály? 

Někomu se líbí tetování, ale neumí si to nakreslit. Projede internet, najde si, co se mu líbí a 

přinese to. Dělala jsem teď legionářskou římskou orlici. Dva kluci po sobě si vybrali na 

internetu ten stejný motiv, vysvětlila jsem jim, že každou trochu upravím, ať to nemají stejné, 

že nechci dělat razítka. Potkají se dva lidé, stejné tetování…  Ale záleží to i od toho, kdo 

tetuje. Já nevidím nic špatného na tom, že najdu na internetu něco, co se mi opravdu líbí. 

Udělá se motiv, a je přece jedno, jestli se udělá dvakrát, nebo ho má patnáct tisíc lidí. Oni 

tomu říkají razítkování, že to není umění. Pro mě ale je umění to kvalitně vypracovat, 

vytetovat. Vždyť od toho přece vznikají flashe, návrhy, aby se tetovaly!  

Měla bych strach přijít do studia a nechat se potetovat bez návrhu. Najednou se otočím a 

zjistím, že spokojená nejsem. Možná se s tím spousta lidí neztotožní, ale já si za to stojím. Ať 

si nechá každý udělat to, co se mu líbí, to je přece jeho tělo! 

B: Děláte i autorské věci? 



Alexandra: Nedělám jen dle flashů, ale i vlastní návrhy, na zakázku. Je to pracné, člověk se 

s tím moří, ale dělám to. Například ten pohanský kříž, vycházela jsem z původních 

pohanských motivů, chtěl tam šerpu, odstoupilo se od psaného švabachu, aby to bylo 

k přečtení. Více ale převažují lidé, co přijdou a nevědí, nejsou rozhodnutí. Těm poradím, buď 

si vybere u mě, nebo si vybere jinde a já mu to pak udělám. Teď dělám oldschoolový rukáv, 

tam vycházím z běžných vzorů. Mám jednoho tatéra, jeho práce se mi ohromně líbí, ale jsou i 

vzory, které nemá, takže ty si dokresluji sama. Něco převezmu, něco dodělám sama.  

B: Co pro vás osobně tetování znamená? Jaká je vaše filosofie v tattoo? 

Alexandra:  Něco jiného je, proč to dělám, a proč to mám. To, co mám, byla touha po něčem 

rebelském, popíchnout manžela. Je to droga, je na člověku, jestli ví, kdy se zarazit.  

Proč tetuji? Baví mě to, naplňuje, můžu tvořit, neskutečně si u toho psychicky odpočinu, 

uvolním se. Přicházím do kontaktu s lidma jinak, než v jiných profesích. Baví mě to, tvořím, 

zužitkovávám to, co jsem dělala dřív. A stále se učím, vyvíjím.  

jsou dny, kdy nikdo nepřijde a já jsem nešťastná, ale pak byl týden, kdy jsem každý den 

tetovala dlouho do noci. Byla jsem vyčerpaná, ale jakmile jsem začala tetovat, spadlo to ze 

mě a únava mě přepadla zase až po dokončení. neberu to jako rutinu, pokaždé je to něco 

jiného a nového, a to i kdybych dělala stále stejný motiv. Jiná kůže, jiný člověk. 

B: Ve studiu jste sama, jak hledáte zákazníky? 

Alexandra: Nikdy jsem nedělala širokou propagaci, protože na to se ještě necítím. Nikdy 

jsem nebyla ve studiu, tetovala jsem doma a až teď jsem si otevřela vlastní prostor. Působí to 

tak důvěryhodněji, snažší s hygienou – doma mám zvířata. A i je mi příjemnější, že mi 

nechodí lidé domů. nyní to chci spojit i s masážema, udělala jsem si na to kurz. 

Zákazníci byli z řad kamarádů kamarádů. Taková šuškanda. Někdy chodí i cizí, jdou kolem, 

vidí číslo, zavolají… 

B: Přišli někdy zákazníci i na blind? 

Alexandra: Občas ano. Neberu na malé kérky zálohy, i když se s tím nedá nikdy počítat. 

Dá se brát tetování jako umění? Nejen řemeslně. 



Alexandra: Je to umění, jen na jiném podkladu. Samozřejmě, význam se posunul od 

původního někam jinam, ale některá ta zpracování jsou na takové úrovni, že to lze uměním 

s klidem nazývat. 

B:  V Německu, ale i v Čechách je údajně nyní trend, že tatéři berou tělo čistě jako plátno, 

jakoby výsledná fotka byla důležitější než samotný přínos pro nositele. 

Alexandra: To už je ale věc úplně jiná, konkurenční boj. 90% tatérů a studií fotky upravují. 

Každé tetování vypadá ve skutečnosti lépe, než na fotce. Někdy jsem zděšená, jak má kérka 

na fotkách vypadá. Studia pak fotky retušují. Fotka může kérku totálně zabít, kůže je nateklá, 

zarudlá. Bílá barva vyleze teprve ve chvíli, kdy se póry uzavřou.  

B: Sledujete práci i ostatních tatérů? 

Alexandra: Sleduji, ale ne vyloženě autory, jako spíš tetování. Tatérů je tolik, ráda si ale 

prohlížím kvalitní tetování. Nedávno jsem viděla neskutečný motiv z War od Warcraft – do 

detailu, umělecké dílo. Většinou jsou to ale celoplošná tetování, co mě zaujmou. Kdy má 

člověk pocit, že je to skutečný reál. Když někdo udělá dokonalý portrét, identický do 

sebemenšího stínování. I jiné mě ale zaujmou, tuhle chameleon od Szabiho z Triba, je to sice 

takové stylizované ztvárnění, ale dostalo mě to.  

Když mě tedy nějaké tetování zaujme, podívám se i na další díla autora, a pak si je třeba 

stáhnu. Ale je to od díla k umělci, ne opačně. 

B: Sledujete i například současnou evropskou avantgardu? 

Alexandra: Moc ne, v tomhle jsem asi moc konzumní, spíš řeším co se děje kolem a co si 

kdo přeje, nerozvíjím to nějakým stylem dál, mám koneckonců i jinou práci (malý syn 

s postižením), pokud chce něco rozpracovat zákazník, inspirovaný někým jiným, tak pak to 

třeba studuju, ale sama od sebe moc ne.  

Spíše mě baví propojení s jinou sférou, už když jsem malovala na trička, tak mě hodně bavil 

oldschool, dělat třeba i boty – než to posouvat do nějakých jiných vzorů, tak například 

propojit tetování s oblečením – například šaty, na kterých je dokreslený motiv tetování 

nositelky, který je pod šaty skrytý. 

B: Dá se v tetování soutěžit?  



Alexandra: Myslím, že to je o honění trika, kdybych já dělala soutěž, mělo by to být ukázka 

prací, bez zmiňování autorů. Ale motivací je se zviditelnit. Když bude člověk nejlepší, 

přivede mu to zákazníky. Lidé chtějí ty nejlepší. Lidé se řadí – někteří půjdou za opravdu 

kvalitním tetováním do profi studia za velké peníze. Jiní půjdou za levněji do menšího studia. 

Jiní chtějí šetřit a smlouvají každou korunu. Ano, některá studia jsou předražená – ale to 

proto, že si cení své práce. Ať tam jdou ti, co na to mají. Nemají na to, ať tam nechodí. 

Smlouvat nad cenou tetování není správné. Tatér ví nejlíp, co to obnáší. Je problém, že nejde 

udělat ceník. Přijde mi ale ostudné, když si někdo někdo dá na stránky: minimální cena 

tetování 1800 – i za malé písmenko – to je zlodějina, pak se nedivím, že lidé smlouvají. Ale 

nehodí se to, radši ať jde člověk jinam. Pak se lidem více vyplatí chodit do těch velkých studií 

na velká tetování, ne na malá. Jiné samozřejmě je, jestli někdo kopíruje podle předloh, nebo 

tvoří vlastní motivy.  

Když jsem cestovala, zajímalo mě, jak to je s vnímáním a předsudky tetování i v zahraničí. 

Když jsem tam jezdila dříve, člověk nepotkal ve španělsku potetovaného. Dneska má tetování 

každý druhý. je to boom a bitva tatérů.  

B: Dá se v tetování dnes sledovat nějaký trend? 

Alexandra: Je toho hodně, těžko říct, co převažuje. Tetování samo o sobě jede. Teď 

neskutečně vyjel oldschool. Upadá čína, tribaly. Lidé to nechtějí. Raději jdou do reálných 

tetování. Když se v 90. letech začínalo, šlo o tribaly. Dnes se lidé uvolňují a jsou i do jiných 

motivů. Už i zášť proti tetování trochu povoluje, samozřejmě je pořád a bude, toho se 

nezbavíme, ale povoluje s množstvím potetovaných. 

B: Vnímáte nějak i to, jak nejen lidé, ale i média reflektují tetování? 

Alexandra: Změna tam určitě je. Příklad z domova – manžel je z Ukrajiny, věřící, zásadně 

proti tetování. První tetování pro něho byl šok, to, že tetuji, nepovažuje za práci. Když se 

zadaří, vydělám si za týden víc než on za měsíc. Nebere to ani jako koníček, ty peníze pro 

něho jako kdyby neměli hodnotu, tak silná je jeho averze proti tomu.  

Oproti tomu ale na Ukrajině i v Rusku jsou významy tetování, větší než u nás. Když potkáte 

na ulici člověka s vytetovaným rámem a básněma, znamená to roky ve vězení. Lev znamená, 

že seděl. Je to podobné jako Jakuza. To tetování je tam skutečně silně spjaté s vězením. 

Barevné tetování na Ukrajině neexistuje. Z tohohle hlediska jsme na tom lépe. 



Barevné přichází do módy, ale klasická černobílá stále převládají. Do barev jdou více ženy, 

muži preferují klasiku. Ženy vidí zdobnost barev. Mužům jde ale zase více o propracovanost. 

B: Jde spíše o ozdobu, nebo o význam? 

Alexandra: Mělo by to být o významu, jinak je to jako náušnice co omrzí. Ten svůj první 

tribal co byl na ozdobu taky budu předělávat. Když to nemá význam, tak se okouká. Když má 

hlubší podtext, ztotožní se a žije s ní svůj život, více prezentuje svou osobnost. Ozdoba? Na to 

ať si to dělají hennou, airbrushem…  

B: Jaký je význam vašich tetování? 

Alexandra: Jsem skalní fanoušek Bohemians 1905, tetování Bohemians Ultras je tedy mé 

významové tetování. Pak „tam dole“ mám skřeta, ale na toho se vlastně nikdo nedívá, a když 

chci, může zarůst (smích). To první bylo neuvážené a půjde to předělávky.  

B: Berete proces tetování jako zodpovědnost za člověka? 

Alexandra: Ano, a z toho je ta tréma, navěky se mu zapíšu pod kůži, nesmazatelně. 

Neskutečná zodpovědnost, se kterou k tomu přistupuju. Několikrát se mi stalo, že byla třeba 

oprava, k tomu jde samozřejmě bez placení. Proto, pokud cítím, že si na to netroufám, pošlu 

to raději dále. Někdy je mi do pláče, když vidím, co si někteří  tatéři troufnout udělat.  Když 

mi někdo dává peníze předtím, než je hotová kérka, odmítám to. Ať zaplatí poté, co bude 

spokojený, nehodlám tahat peníze za každou cenu, musí se k tomu přistupovat zodpovědně. 

Nicméně mě to tetování strašně uklidňuje a ventiluje, když jsem v největších stresech. 

Samozřejmě, musím se na to cítit, nejít přes tlak, ale většinou mě to dobíjí a starosti jdou 

stranou. 

Samozřejmě se tatéři snaží předhánět. Často ne v kvalitě tetování. i když se tatérovi bude líbi 

práce konkurenta, raději ho pomluví. Bohužel jsme takoví národ. I když bude tatér a studio 

lepší, než ten, kdo jej pomlouvá… jde o obchodní tah. Proto podlě mě vznikají pomluvy 

v tetování, je to obchod, není to tady umění. To umění je až za obchodem. 

Pokud to bude někdo chtít dělat pro umění, tak to bude za úplně jiných podmínek, než jak to 

funguje teď. 

B: Napadají vás nějaká zajímavá jména na české scéně? 



Alexandra: Já moc českou scénu nesleduju, spíš zahraniční, ale jména si tak jako tak 

nepamatuju. Ale mě jde o motivy, o výsledná tetování. Nezajímají mě jména. Jsem malý 

člověk, malý tatér, ať se ostatní perou, já se nikam necpu, nikomu sebe nenutím. Nepotřebuju 

jít tak do hloubky, já to dělám pro své zákazníky, pro lidi, ne pro nějakou scénu. Třeba zajedu 

na convention a můj názor se změní, ale to se teprve uvidí, zatím to tak prostě nemám. 

Někdo tím vyloženě žije, narodil se jako tatér. Já stále ještě mám větší zájem v bytovém 

designu, tady jsem stále ještě na začátku. Ale třeba to přijde, uvidíme. Zatím nevylézám ze 

skořápky. Nechci do většího studia, možná s tím mým kamarádem Láďou, přemýšleli jsme, 

že půjdeme do toho spolu. Ale ne ve velkém, na komerci. Raději mít stálou klientelu, dva 

zákazníky denně. Na přežití to stačí, člověk nemusí pořád jen hrabat, to se pak člověk stane 

toho otrokem, bude to rutina.  

 

TEZZART – 11.7.2013 

B: Co Tě přivedlo k tetování? 

Tezz: Po škole jsem dost dlouho nevěděla co dělat, studovala jsem propagační výtvarnictví, 

design a tak, šla jsem na jazykovku, mamka mě dokopala na vejšku, ale nebylo to nic, co by 

mě zajímalo. Věděla jsem, že mi jde a zajímá mě ze všeho nejvíc kresba. Lidi kolem mě se o 

tetování také začali zajímat, a když jsem se poprvé dostala na tattoo convention, viděla jsem, 

jak to funguje, líbilo se mi to. Mnohdy to byla pěkně zpracovaná grafika. Odhodlala jsem se 

pořídit si první strojky, probíhalo to samostudiem. To je tak čtyři roky zpátky. Měla jsem už 

návrhy, měl být kurz… objednala jsem to přes internet, žádná kvalita. Začala sejm si 

vyhledávat lidi, chodit na akce, hledat si videa a podobně.  

B: Mělas už v té chvíli nějaké tetování? 

Tezz: Nene, já toho mám málo, učila jsem se to na sobě. Chtěla jsem na kurzy, ale Radek Fixa 

i přes platbu nebyl příliš ochotný. Zkoušela jsem na umělou a prasečí kůži. Umělá – na tu to 

nešlo, prasečí po čase taky přestala stačit – ta kůže je odlišná od lidské, už mě to nebavilo  

Tak jsem si sedla a vytetovala jsem si na kotník sluníčko. Zatím mám jen svoje, ale až 

našetřím, chci si nechat udělat něco většího (nakonec se jedná o několik lapačů snů na zádech 

od Wojtáka z brněnského Marda Tattoo) 



Začínala jsem s nápisem, první byl kamarád, nic jsem za to nechtěla. Druhé už bylo stínované, 

pár lidí se ho prý i ptalo, že to je dobré, kdo mu to dělal. To mě potěšilo. Tak se to nějak 

dostane, přes lidi.  

B: Je nějaký styl, ke kterému inklinuješ? 

Tezz: Určitě, nechci dělat portréty nebo nějaké přeplácanosti. Mám blízko ke kresbě a 

především k perokresbě, to je směr, kterým bych se chtěla vydat a kterým i směřují mé 

současné návrhy. 

B: Je něco, co bys odmítala tetovat? 

Tezz: Na to už se mě několik lidí ptalo. Určitě nic rasistického jako hákový kříž. I když už 

jsem také tetovala něco takového, řekněme extremistického, ale žádné protizákonné motivy. 

Snažím se to těm lidem rozmlouvat, že se to s nimi ponese pak už napořád. To pak řeším 

individuálně. Snažím se lidem rozmlouvat i zbytečné a přeplácané kérky. Někdo ode mě chtěl 

takovou tu komiksovou postavičku miminka s vrtulkou na hlavě – přes půlku zad – taková 

blbost, to se mi povedlo jim rozmluvit. 

B: Tetuješ jen doma, nebo plánuješ nějaký prostor? 

Tezz: Do budoucna plánuju, kamarád má prostor na Břevnově, volnou místnost u kadeřnictví, 

už i tak tam občas chodím, když to jde a jedná se o nějakého úplně cizího člověka. Ale jelikož 

to je pro mě stále jen takový občasný přivýdělek, tak většinou doma. 

B: Klienti se k tobě dostávají jak? 

Tezz: Přes známé. Plánuju webovky a tak, ale přeci jenom, poprvé jsem se zapíchla do cizí 

kůže dva a půl roku zpátky. Zatím se tedy necítím na to, abych se propagovala na internetu. 

Ale přítel je programátor, takže až toho budu mít za sebou více, určitě budou webovky 

povedené  

B: : Máš nějakého guru, inspirátora, někoho, kdo ti pomáhá, učí tě? 

Tezz: Guru vyloženě ne, ale takové učitele mám de facto dva. Jeden v Praze – lidé z Tattoo 

Supply – Krutor. Provázel mě od počátku a zodpověděl mi každý stupidní dotaz. Chápe, že 

každý začíná a musí se naučit. Druhý je Ivo Výboch z TattooZone v Krnově – na toho mi dal 

také kontakt Krutor. Na podzim za ním na několik dní pojedu, podívat se do provozu. Byla 



jsem se dívat zatím v No Name tattoo, ale nic pravidelného. Bohužel, když jsem zatím někoho 

požádala, většinou se minimálně zdráhali. 

B: Děláš jen své návrhy? 

Tezz: Zatím mi velká část lidí nosí svoje návrhy, ale já si je musím překreslovat podle sebe, 

jinak mi to do ruky prostě nejde, to znám i ze školy. 

B: Tvůj názor na plagiování v tetování? 

Tezz: Negativní. Jasně, člověk se tím může inspirovat, někdo se inspirovat různými styly, 

někteří z toho i udělají pak solidní byznys. Třeba Musa – zajímavé, byť jako člověka ho 

opravdu nemusím právě kvůli přístupu k začínajícím tatérům. Jeho styl je fajn, zajímavé, byť 

ne podle mého gusta, ale rozhodně to není dle mě jen z jeho hlavy. Ale zas tak detailně jsem 

se o tom nepídila. já moc nejsem na jména.  

B: Plánuješ rozšiřovat své vlastní kérky? 

Tezz: Mám jich málo. Přeci jen, rodina je konzervativní. Odmala byl zákaz kouřit, mít 

piercingy, dready, tetování… No a dready mám dva, piercingy teda jen v uších, tetování, a 

pro kouř není v bytě vidět. Ale o tom, že mám tetování, mamka neví  

B: Počkej, ví maminka, že se věnuješ tetování? 

Tezz: Jó to ví, dokonce mi i přivezla knížku z Kanady. Víš, nejradši bych měla zářivě 

červenou hlavu a celé potetované tělo, ale… dokud nebudu zcela samostatná. Kvůli rodině, je 

to problém v práci, tak dokud se zcela neosamostatním. Já jsem hodně blbla, jako malá jsem 

byla pořád nemocná, pak v patnácti mi jeden učitel řekl, že jsem taková hodná, furt sedím 

doma... Tak jsem se chtěla odtrhnout a už nedělat problémy. Dokud rodině neukážu, že to za 

to stojí, nepůjdu do extrému. Máma je konzervativní a dost si se mnou užila už tak. Tak proč 

to dělat.  

B: Obdivuješ práce nějakých tatérů? 

Tezz: Líbí se mi práce toho Ivo Výbocha, nejen jeho práce, ale i jeho přístup. Je strašně 

důležité, jak se chová k ostatním. Hrozně si ho za to vážím. Když se někdo rychle vyšvihne 

nahoru a ostatní pak posílá do háje jako Musa… Z Pražských mám velmi ráda práce Maťa ze 

Stanley Tattoo. 



B: Máš v tetování svůj sen? 

Tezz: Hodně mě zajímá japonské tetování. Nemusí to být tradiční metody, spíš ta práce 

s barvou. Tu zatím moc nedělám, přeci jen, je to prozatím hlavně koníček, takže nemám 

nakoupené celé barevné spektrum, dokupuju podle toho co je potřeba k dané kérce  

B: Kolik jsi toho zatím vytetovala? 

Tezz: Pár desítek, moc ne. 

B: Co je pro tebe tak lákavé na té práci? 

Tezz: Mám ráda tu práci s lidma, i když mi do toho kecají – není to pak zas tak hrozné jako 

při řízení. Je úžasný ten pocit, když se na to lidi podívají a rozzáří se jim oči. Pak napíšou, že 

se jim to líbí… je to pro mě zájem a pak mě to o to víc hřeje. Jedna z prvních kérek – má 

dlouholetá kamarádka, ta úplně zářila a já se rozbrečela, dojetím. Voní mi to. Ta práce, ty 

barvy, desinfekce… voní to. 

Když ukazuju nějakému tatérovi svojí práci, aby poradil, tak se vždycky první koukne na 

čistotu linky a na stínování. No, některé moc povedené nejsou, ani motivy, ale linky. Docela 

se těším, až se vytetuju a budu se moct podívat na ten vývoj  

B: Tvůj názor na tattoo convention? 

Tezz: Jsem trapná, byla jsem jen v Praze. A volit tam Miss, polonahý slečny, no nevím, přijde 

mi to posunutý někam, kde by to být nemuselo. Soutěžení o nejlepší kérku je fajn, od toho to 

je, tenhle koncept mi nepřijde vůbec špatnej.  

B: Zajímáš se o tradiční techniky v tetování? 

Tezz: určitě jsem viděla pár dokumentů, četla jsem si o nich, než jsem začala tetovat, ale 

nějak víc do hloubky se o to nezajímám. 

 

SZABI – 29.8.2013 

B: Jaké byly tvé začátky, co tě k tomu přivedlo? 

Szabi: No začátky byly zajímavé, do 18 jsem o tom nevěděl skoro nic, pak jsem vezl mámu 

do tetovacího studia – naši se rozváděli a ona chtěla k té situaci něco mít. Vezl jsem jí do 



Liberce – Babylonu. Luboš z Exotic tattoo, v té době poměrně známý tatér. Zeptal jsem se ho, 

jestli si to můžu zkusit. 

V té době tady nebylo skoro nic k sehnání, on něco prodával, takže mi nabídnul, že mi sežene 

materiál. Začal jsem k němu jezdit, ukázal mi, jak se drží strojek, jak se dělají jehly. A tak 

jsem začal. To bylo v mých osmnácti, 2001. 

B: Věnoval ses předtím výtvarné činnosti? 

Szabi: Já jsem si kreslil, chodil jsem devět let do výtvarné školy, ale pak jsem se na to 

vykašlal, na prvním místě byl sport. 

B: Jakým způsobem se vyvíjel tvůj styl? 

Szabi: Dřív jsem dělal newschool, teď mě ty čisté linky přestávají bavit, ale pořád je to 

takové grafické. Zpočátku jsem vůbec neznal styly, ale chtěl jsem dělat barevné styly. Tenkrát 

všude byly katalogové věci, symboly…  

Newschool tady příliš mnoho lidí nechce. Dělal jsem si tak dvě tři věci, co mě bavili, jinak 

spíš věci, co chtěli lidi. Teprve v Tribu přišla větší volnost. Tam jsem přišel 2010, po zhruba 

devíti letech tetování. V Praze jsem byl ale už od 2004, to jsem pracoval v No Name, nicméně 

si nemyslím, že bych měl tenkrát nějaké jméno. Nemyslím si ani, že ho mám teď.  

B: Je rozdíl v požadavcích klientů tady v Tribu a u tebe v Tattoo Szabi v Krkonoších? 

Szabi: Tak, tetuju ve Vrchlabí, malé město, je to rozdíl. V Praze o tom mají lidé větší přehled. 

Měl ke mně kdysi přijet na víkend tetovat Musa, dával jsem na web jeho věci a lidé nechápali. 

Nakonec tedy potetoval jednu holku, mou tradiční zákaznici, jinak ohlasy byly, že to je 

hrozné, jako od dítěte a podobně. 

Lidé naštěstí už nechtějí tolik ornamenty, ale ta odvázanost není taková. Přijdou s tím, co 

chtějí, já to zkusím udělat ve svém stylu. Ale když přijdou, že chtějí vílu s kytkama a nechtějí 

ani slyšet o barvách a abstraktních tvarech, těžko s tím něco uděláš. 

B: Jsou v té oblasti i nějací další tatéři? 

Szabi: Oficiálně jsem v okresu Semily jediný, ale jak je to dostupné, existuje samozřejmě 

spousta těch, co tetují doma. Lidé chtějí ušetřit, tak to pak podle toho vypadá. V Liberci se to 

teď trochu rozjíždí, je tam víc salonů, ale ještě to není žádný zázrak. A pak Hradec, tam je 



Beny, ale ten dělá ty svoje realistiky. Kdybych měl ale dělat jen lidi odtamtud, tak to se 

člověk neuživí.  

B: Když porovnáš zákazníky v Tribu a u tebe… 

Szabi: To je hrozně o lidech, tady už jsou přímo za mnou, vědí, že chtějí můj styl. Tam je to 

jiné, jsou za mnou, že známý známého doporučil, ale když se zeptáš, zjistíš, že vůbec nevědí, 

jak tvoje práce vypadá. 

B: Je něco, co bys nechtěl tetovat, či co netetuješ rád? 

Szabi: Tak tam je to samozřejmě jinak. Kdybych chtěl dělat jen svoje věci, neuživím rodinu. 

V tom je to naprd. Tam musím udělat skoro všechno, většinou si nechají poradit, když přijdou 

s černým ornamentem z internetu, o kterém víš, že to má tisíc lidí, nechají si to rozmluvit. 

Černé ornamenty, nic neříkající plochy, to nemám rád. Ta tetování vůbec, ale vůbec nic 

neznamenají. Ale jak říkám, většinou si dají poradit.  

B: Máš ve svém tetování nějakou myšlenku, co chceš sdělit, kromě výtvarné formy? 

Szabi: Asi ne, spíš jde o to výtvarno, aby bylo vidět, že jsem to dělal já, aby to bylo 

originální, mělo to hlavu a patu pro toho člověka. 

B: Máš často volnou ruku ve tvorbě? 

Szabi:  Tak půl napůl, spíš víc, ale i tak vždycky přinesou něco, co chtějí, nechají to na mě, 

ale je tam základ, jaký chtějí. Takže půl na půl. Když přijdou, že chtějí foťák a dají volnou 

ruku, tak to jde. Ale pak je ta druhá půlka, kdy je člověk do něčeho hnán, to mě moc nebaví. 

Nebaví mě těm lidem říkat, že to je špatně, proč nechtějí originální kérku. Nebaví mě je 

přemlouvat, i když se to většinou podaří.  

Chci s lidma vždycky konzultovat, proč chtějí zrovna takovou kérku a tak, jak dlouho to trvá 

je individuální. 

B: Odmítl si někdy někoho nebo něco tetovat? 

Szabi: Samozřejmě, když přijdou s něčím náckové, tak to samozřejmě ne. Ale jinak, pokud 

v tom má člověk vlastní význam, tak i když mě to přijde jako blbost a on mi vysvětlí, že 

v tom vidí například něco skrze rodinu, tak to pak je něco jiného. To pak neodmítám 

samozřejmě. 



Do No Name docela náckové chodili, sem ale ne, ono je to i jasné, nahoře sedí Kanár a ten by 

je asi vykopal ven ještě dřív, než by vešli dovnitř. V Trutnově byl jeden tatér, který tetoval 

nácky – taky byl samozřejmě nácek. Pak mu to tam punkáči zničili, tak šel do Vrchlabí, ale 

tam se nechytnul, tak je zpátky doma a pokračuje v tom.  

B: Měl si nějakého „guru“, který tě hodně ovlivnil? Tatéra, umělce, inspirátora… 

Szabi: Asi spíš ne, teď už to nesleduju, dřív jsem koukal, když jsem byl v Praze, Tribo bylo 

nejvíc, Peter Bobek. Líbí se mi spousta věcí, líbí se mi, co dělá Musa, i když teď už je to 

hodně velkej bordel. Když ty lidi víc poznáš. Vždycky tě něco ovlivní, i ve vlastním studiu. 

Třeba skrze Lukáše Musila jsem začal dělat volnější věci. Už to nebylo, že musíš udělat 

rovnou linku, kde ani nemůžeš dýchat. Lukáš najednou přišel s tím, že nevadí, že je linka 

nakřivo. Takové úplné uvolnění u mě nepřišlo, ale přemýšlení nad tím se změnilo. Najednou 

to jde. Dřív to bylo tak, že když nebyla čistá rovná linka, přesně zaplněná. Najednou se 

ukazuje, že to je jedno.  

Ta změna přišla, když sem začali jezdit Francouzi – Lionel, Kostek. V Čechách to ale rozbil 

Musa, vytěžil z toho špatného, dělal něco, co dřív nebylo možné dělat. Teď je to docela 

v pohodě. Nenapadá mě nikdo před ním. Ondrash tak plus mínus začínal podobně, uvolněnost 

přišla až „po Musovi“. I když dneska samozřejmě tvrdí, že to Musa převzal od něj,  no já si ze 

studia pamatuju, kdo začal co skicovat a tetovat. 

Předpokládám, že se to teď bude vyvíjet tak, že to budou abstraktní, geometrické věci. 

Grafika. Mnohem víc se teď tetování věnují vystudovaní výtvarníci. Jinak ale ornamenty 

pořád jedou. Dávají si je lidé, kteří chtějí kérku, tak si dají nicneříkající ornament. Nápisy, 

hvězdičky. To je pořád. 

Nápisy dělám pořád, je to takovej relax. Volnou ruku v tom nedávají, přijdou s vytištěným 

textem, co najdou ve wordu. Nebo přinesou nějaké takové kroucánky, tři slova. To nejde.  

Člověk si říká, že takové ty ornamenty už odcházejí, tribal nad zadkem… jenže pak se podívá 

na portfolia menších studií a všude to tam je. Květiny na zakrouceném tribálku, to také 

nedělám, to je prostě hrozný. Když s něčím takovým přijdou, tak jim to prostě neudělám, 

zkouším jim to rozmluvit, že bych to předělal jinak. Ale tatéři to tak dělají stále. K té původní 

myšlence, někam to posouvat, se teď dostal Lukáš Poláček – Inkoust tattoo. One Love si drží 

kvalitu v tom svém stylu. Také si tam sice Inkoust bere lidi, tekří budou tetovat nesmysly, 

nejde prostě tady dělat věci, jako dělal Musa, takových je málo, tím se lidi neuživěj. Musa, 



Ondrash, Marie Kraus. Je jich málo. lidé chtějí kérku v místě, kde bydlej, co nejlevnější. Dělat 

jen svoje nejde. 

B: Pokud by ses měl zamyslet nad českou scénou, která je ovlivněná hodně tím, co si lidé 

žádají… 

Szabi: Pořád to tady začíná, je to lepší a lepší, ale pořád je to tady po komunismu ještě 

zabržděné. Je to o lidech. Je tady máš dobrej, kvalitních tatérů, ale je to jako šafránů. Když 

nepočítám ty, co dělají doma na koleni (to je špatné v 90%), tak je tady těch kvalitních strašně 

málo. Že by si člověk řekl ty jo, to je dobrý 

B: Co si myslíš o konvencích a soutěženích na nich? 

Szabi: Teď už mě to moc nebere, jak mám rodinu, radši trávím víkendy doma. Ale faktem je, 

že české konvence prostě nemají úroveň. Ještě snad Praha, prý to tam trochu změnili, že už 

nejsou kategorie jako biomechanika a podobně, snaží se do poroty dát jiné lidi, než jsou Hells 

Angels, ale i tatéři a umělci, což bylo lepší, než ročníky předtím. Ale jinak… je to špatné. 

Pořadatelé to dělají jen pro prachy. Do Prahy jsem dřív jezdil, abych si udělat reklamu. 2009 

jsem jich objezdil víc, přivezl jsem si poháry a říkal si – k čemu. Ve studiu se na to práší, 

mělo by se to hodnotit podle práce. Kvalitní tatéři, co jezdili do Prahy, před třemi lety a dýl i 

do Opavy, už na ty konvence ani nejezdí.  Teď těm tatérům jde jen o to získat pohár. 

Jeden kluk z Chrudimi, Mateus Artcore Tattoo. Zkouší dělat to, co rozjel Musa,abstrakci. Je 

to takovej ten člověk, co nic nevidí, nemá cit a dělá hrozné věci. A teď minulý rok jsem viděl 

foto z nějaké menší konvence, Česká Třebová nebo tak. A vyhrál první místo za něco. Totální 

úlet. Tatéři tam jezdí, protože tam už nejezdí ti kvalitní, pro ty je to ztráta času. kdž jsem byl 

naposledy v opavě, nemají lidi do poroty, tak tam sedí jeden člověk, co o tom něco málo ví, a 

pak vybírají lidi z publika, kteří k tomu nemají co říct. To pak nemá žádnej smysl. Totální 

kýč, neumí ani tetovat. Věci, co se dělali před deseti rukama, nepasuje to. A čekací lhůty má 

tři měsíce, člověk nepochopí. 

B: Když to srovnáš se zahraničím? 

Szabi: To se srovnávat nedá, lidi to pořádají proto, že je to baví, neprodělají, je to na jiné 

úrovni. 



Spousta lidí, když vidělo, že se dá dělat volněji, tak se pustilo do tohoto stylu, vesničtí tatéři, 

není tam základ čisté linky ani ve chvíli, kdy tam má být. Totální úlet, nic, co by bylo 

v pohodě. A takových jsou stovky a mají práci, lidé jim tu práci dají.  

B: Je to hodně i o sebepropagaci? 

Szabi: Asi ano, to udělá hodně, ale zase, když člověk ty práce vidí a stejně tam jde… vždyť to 

nemůže mít žádný vkus! Nemyslím si, že by v současný době byl nějakej úpadek. Ten teď 

vyhrál, vidíš? Lidé zase začali dělat malé konvence, nevím proč ani. 

B: Dá se za pozitivum konvencí dát setkávání tatérů? 

Szabi: Jo to jo, ale ti lidi už hold prostě nejezděj. Když jezdil Ondrash, Fischero… to bylo 

jiné. Jenže dneska ty lidi ani neudělají čistej nápis.  

B: Sleduješ nějak zahraničí? 

Szabi: Moc ne. Tihle patlalové to sledují, inspirují se, ale k čemu to je, když to pak udělají 

takhle. Já sleduju, co dělá právě třeba Fischero, Ondrash, ale nebrouzdám po internetu, abych 

sledoval tvorbu světovejch studií. 

B: Zajímal ses někdy o tradiční techniky tetování, zkoušels to? 

Szabi: Asi ne, začínal jsem strojkem, ani to nebyly počátky se strojky z walkmanů. Sice blbý 

strojek, ale byl to strojek. Tyhle experimenty mě teda minuly. A ani teď mě to nějak 

nenapadlo, trvá to strašně dlouho. Líbí se mi jinak japonská technika, co dělá doteď 

Horiyoshi, vyťukávání, to musí strašně bolet. Ale já nic takového nemám, ani nevím, kde by 

mi to dělali, možná v Berlíně na konvenci. Ale ani mě nenapadlo to zkoušet. 

B: Co tvoje vlastní kérky? 

Szabi: Jak šel čas. První dvě už ani nemám, jedno byla katalogová puma, to už je pod Musou. 

Krom rukávu, ten je bez významu, jinak ostatní význam má. Většinou mě tetovali kolegové, 

tatéři, mám od Bobka, Musy, Terezy, Lukáše Poláčka. Když jsem začal tetovat, tak jsem 

žádné kérky ani neměl. První kérku, kterou jsem dělal na sebe, takový stylizovaný rak – pár 

linek, co mi ukazovat jeden kluk ve studiu. Jenže ten začínal taky, takže hrozný, všechno to 

vypadalo. Luboš, co mě učil, mi nabídl, že mu odpadl klient, tak ať si něco vyberu. Tak jsem 

kouknul do katalogu a řekl: „tak třeba tuhle pumu“. Hrozná věc, už je zamáznutá Musou. 

Schválně tak, aby bylo vidět, že je něčím překrytá, ale jen málo lidí to chápe. Většina lidí si 



myslí, že se mi něco stalo, nebo že jsem si to udělal sám. A děsí se, že jsem si tím zničil celý 

rukáv. To je asi nejšílenější kérka, jakou mám, ostatní už je přiměřené. 

B: Pořád fungují katalogy? 

Szabi: Lidé pořád volají, jestli máme katalogy, ze kterých si vyberou a nechápou, že už to tak 

není. Katalogy má pořád dost studií, které to mají čistě jako byznys. Je to pohodlnější, chápu, 

ale je to nesmysl. 

B: Nebojíš se toho, že do toho časem sklouzneš? 

Szabi: Bojím se toho, ale to už bych snad radši přestal tetovat. 

B: Jaký máš názor na plagiování, nebo celkově na to, když někdo přijde s fotkou kérky, že 

chce to samé? 

Szabi: Nedělám to vůbec, nechápu. Lidé tak často chodí a já jim říkám, proč chtějí tohle, jak 

to, že jim nevadí, že to už někdo na sobě má, pro koho to má význam? Ne, přesto to chtějí.  

Kdo tak pracuje, ten to má evidentně bohužel pouze pro prachy. Ale tak to bude vždycky. Je 

to pro mě nepochopitelné z obou stran. Z pohledu klienta i tatéra. Pokud někdo něco takového 

udělá, pak zřejmě neumí sám kreslit.  

B: Plagioval takhle někdo tebe? 

Szabi: Tak nějaké náznaky jo, ale že by vyloženě vzal mojí kérku a snažil se jí udělat stejně, 

to jsem neviděl.  

Je to divný, v Praze je takových studií a přesto se uživí i ta strašná! Jasně, hodně udělá 

šuškanda, když tomu člověk nerozumí, zeptá se někoho, kdo tetování má, ať mu někdo něco 

doporučí… takhle to funguje většinou. 

 

 

 

 

 


