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Anotace 

Diplomová práce se věnuje problematice individuálního tetování. Teoretická část 

vymezuje pojem tetování, motivaci k tetování, význam a funkce tetování. Kratší oddíl textu 

je věnován obecně tématu gender. Další část se věnuje rozdílům v tetování mezi muži 

a ženami popsaných v odborné literatu e, mezi nimiž je i bakalá ská práce, na kterou 

diplomová práce hodlá navázat a rozší it ji o nová specifika. Následuje širší část věnující 

se historii tetování, která je geograficky členěna. 

Praktická část zjišťuje, jaké jsou rozdíly mezi muži a ženami co do výběru motivu a místa 

pro tatuáž. Respondenti sondáže byli vybíráni z Liberce a okolí. 

Klíčová slova: tetování, motivace, funkce, historie, gender 

Annotation 

This essay wil look at the importace of a personalised tattoo. The theoretical part outlines 

the meaning and importace of a tattoo, its function and the motivation that could led to tattoo 

an individual. The small part of the essay is giving attention to the gender issues in general. 

The new section is a section that is looking at the diferences between a man and a woman 

in literature, this part contains bachelor thesis, that will be established and developed 

by this essay. The following part mainly gives attention to the history of a tattoo 

and is geographically divided.  

The practical part analyses the diference between a man and a woman, thein motivation 

and thein choice for placement of a tattoo. Respondents of survey were chosen from the city 

Liberec. 

The keywords: Tattoo, Motivation, Function, History, Gender 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je tetování jako výraz individuální identity. V bakalá ské 

práci na toto téma bylo zjištěno, že se muži a ženy liší ve výběru motivu tetování a jeho místa, 

tedy že ženy dávají p ednost jemnějším motivům a místům, která se dají skrýt pod oblečením. 

Muži naopak vybírají vzory tvrdší a okázalejší a aplikují je na viditelná místa, aby tak dali 

najevo svou sílu a mužnost. Rozdíly mezi muži a ženami co do výběru motivu a místa 

pro tetování bylo motivací pro psaní diplomové práce s touto tématikou. Důležitou roli 

v tomto ohledu hraje také osobní zainteresovanost do tohoto tématu. 

Cílem diplomové práce je doplnit informace o tetování, které byly nastíněny v bakalá ské 

práci, p edevším co se týče historie tetování. Zde si autorka klade za cíl obšírněji obsáhnout 

geografické rozčlenění rozsahu tatuáže v historickém kontextu. 

Diplomová práce je opět rozdělena do dvou částí. První, teoretická část se věnuje základní 

charakteristice tetování, motivaci k tetování, významu a funkci tetování. To je podobné jako 

v bakalá ské práci. Diplomová práce se liší p edevším částí věnovanou genderu, která je 

pro nás v tomto kontextu podstatná. Úplně nová je část o tetování v literatu e, o tom, jak jsou 

ve vybraných knihách zpracovány rozdíly v tetování mezi muži a ženami. Podstatnou částí je 

také pasáž o historii tetování, které je věnována významná část práce a která je rozdělena 

podle geografických specifik. 

V druhé, praktické části, je provedeno samostatné výzkumné šet ení formou dotazníků. 

Dotazníky jsou určeny osobám, které mají na těle nějaké tetování. Jsou stanoveny hypotézy, 

které jsou na základě dotazníkového šet ení vyvráceny nebo potvrzeny. 
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Teoretická část 

1. Základní charakteristika tetování 

Tetování se stalo nesmírně populární. Objevují se nové styly, noví taté i, nové názory 

na to, co tetování znamená. Je kolosálním oborem, jedinečnou, nesnadnou formou umění, protože 

existuje na žijícím plátně. Touha lidí zdobit sama sebe zdá se být jednou z nejzákladnějších cest, 

která člověka odlišuje od ostatních tvorů a tetování je odrazem této touhy.1 

Problematika modifikace a zdobení těla je p edmětem zájmu celé ady známých 

společností. O popularitě tohoto tématu svědčí v současné společnosti mimo jiné rozvoj 

tetovacích salonů zabývajících se upravováním a zdobením lidského těla. V každé kultu e se 

setkáváme s jistými p edstavami o ideálu krásy a zavedenými postupy, jak je co možná 

nejlépe naplnit.2 Po celém světě je používáno mnoho rozdílných technik, aby se zvýraznilo 

zbarvení pod kůží. Mnoho rozdílných technik a stylů ukazuje, jak různí lidé v různých 

situacích spontánně a samostatně hledají svou individuální cestu k vyjád ení této pot eby.3 

Ačkoliv je tetování atraktivním tématem a zabývala se jím celá ada význačných 

vědců, cestovatelů, sběratelů kuriozit nebo i fanoušků, neexistuje mnoho knih, které by se jím 

zabývalo. Pokud pomineme fotografické publikace, textově kvalitních publikací bývá málo. 

V českém prost edí je nabídka velmi chudá a podrobnější fakta o samotné technice, dějinách, 

ornamentech či sociálních funkcích v knihách většinou chybí. Textová část u většiny 

publikací zaostává. Větší počet autorů, kte í se věnují tetování, pochází ze zahraničí.4 

Jakým způsobem ale tetování vymezit? Další kapitola čtená e seznámí právě 
s touto problematikou. 

  

                                                
1FERGUSON, Henry a Lynn PROCTER. Umění tetování. Praha, 1998, s. 7-8. 
2RYCHLÍK, Martin a Martin SOUKUP. Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Červený Kostelec, 2014, 
s. 39-181. 
3FERGUSON, Henry a Lynn PROCTER. Umění tetování. Praha, 1998, s. 10. 
4RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 31-32. 
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1.2 Vymezení pojmu tetování 

Tetování je v různých zdrojích definováno podobným způsobem. Původní tahitské 

slovo „tatau“ znamená „označovat“ nebo „kreslit“. Podložkou tohoto figurativního nebo 

ornamentálního výtvarného projevu je pokožka živého člověka,5 stále se měnící, napínající, 

pohybující se, žijící plátno6, do kterého je bodáno a ezáno. Z toho důvodu se také často 

zaměňuje s jiným pojmem – skarifikací. Obecněji termín skarifikace označujeme zjizvování, 

tedy vy ezávání ornamentů do kůže, s cílem dosáhnout takové změny, která se dokonale 

nezahojí, takže vede ke vzniku jizev. 7 Jedná se o jednu z nejstarších forem modifikace 

lidského těla v dějinách, starší než tetování nebo piercing.8 Tetování se liší od skarifikace 

vpravováním barvy či jiného pigmentu do kůže.9 

Tetování bylo v minulosti prováděno rozmanitými ostrými p edměty od ostré kosti, 

p es trny až po jehly. Dnes se již tetování provádí elektrickým strojkem, který byl vynalezen 

v New Yorku v roce 1891. První elektrická tetovací „mašinka“ byla patentována Samuelem 

O´Reillym na konci 19. století. Od vynálezu elektrického strojku užívají manuální techniku 

pouze zkušení umělci a taté i.  

Proč ale lidé podstupují tuto nenávratnou změnu? Jaké jsou důvody pro tetování, 

které lidé od pradávna podstupují? To jsou otázky, které si čtená  může klást, a které budou 

zodpovězeny v následující kapitole. 

1.3 Motivace k tetování 

Z p edchozí kapitoly vyplývá, že tetování je nenávratnou změnou. Otázkou zůstává – 

Jaká je motivace lidí k tetování? Proč to lidé vůbec od pradávna dělali a nadále dělají? 

Lidé tak činí kvůli svému „zkulturnění“, ať už to znamená v kontextu jejich kultury 

cokoliv. 10  Tetování, ať už slouží k magickým účelům, rozlišuje kmenovou p íslušnost, 

symbolizuje postavení, ovlivňuje sexuální p itažlivost, nebo pouze krášlí, je jedním 

z nejstarších a nejuniverzálnějších výrazů této touhy.11 

                                                
5BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník. Praha, 1997, s. 364. 
6FERGUSON, Henry a Lynn PROCTER. Umění tetování. Praha, 1998, s. 7. 
7RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 26-27. 
8THORNE, Russ. Piercing. Praha, 2012, s. 176. 
9HEMINGSON, Vince. Tetování: katalog motivů, Praha, 2010, s. 16. 
10RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 17-173. 
11FERGUSON, Henry a Lynn PROCTER. Umění tetování. Praha, 1998, s. 8. 
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Primitivní národy vě ily, že tetování je mocným amuletem, který chrání 

p ed nebezpečím. Z toho důvodu byla také na každý nástroj upevněna soška, 

která p edstavovala boha, jenž měl svými silami chránit toho, kdo bude nositelem tetování, 

zhotovovaného právě tímto nástrojem. Každému symbolu byl určen jeho význam, proto také 

byla nejčastěji vyobrazována různá zví ata, geometrické tvary nebo různé tečky umísťované 

mezi oči či na bradu. Tetovací směs byla vytvo ena směsí z posvátných rostlin a sazí. 

Vytetovaná zví ata poté měla člověku p inášet vlastnosti těchto zví at nebo je p ed těmito 

zví aty, pop ípadě uštknutím či pobodáním, chránit. Lidé kmene Ainu z Japonska si nap íklad 

nechávali tetovat draky, kte í měli nositele chránit p ed mo skými p íšerami a lidožravými 

rybami. Ženy kmene Long Glat na Borneu tetovaly již své malé děti. Posléze tetovaly 

adolescenty nebo dospělé, kte í uzav eli sňatek. Lidé tohoto kmene vě ili, že takové tetování 

má chránit p ed ohněm, ničivými vlnami a bou kami.12 

V p edchozím odstavci bylo zmíněno, že tetování plní také funkci p echodového 

rituálu. P itom se v rámci p echodových ob adů liší mužské a ženské zdobení těla. Dívkám 

se často tetují vzory, které jejich kultura považuje za zdůraznění krásy a oslavu plodnosti. 

Tetováž bývá umístěna na erotogenních zónách, na stehnech, hýždích, podb išku 

nebo ňadrech. Rozlišit dobu, kdy chlapec dospěje v muže je poněkud složitější, než je tomu 

u dívek, jejichž p echod je často z etelně biologicky ohraničen různými viditelnými změnami. 

Proto je také tetování hojněji využíváno. Chlapec se stává dospělým právě prost ednictvím 

tohoto krvavého a velmi bolestivého procesu a získává nové společensky prestižnější 

postavení.13 P echodovým rituálem je pak tetování p edevším u kmenů v Polynésii.14 

Tetování mělo i posmrtný význam nap íklad pro kmen Kayanů žijících na Borneu. 

Další kmeny, nap íklad ženy kmene Long Glat z Bornea vě ily, že jim tetování umožní 

p ekonat po smrti posvátnou eku Telang Julan. Ženy bez tetování prý tuto možnost mít 

nebudou. Hinduisté v Bengálsku vě ili, že ten, kdo nebude mít tetování, nebude po smrti 

nalezen p eživšími a náležitě uctěn.15 

Další důvody pro tetování mohou být terapeutické, léka ské. Takové tetování 

se praktikuje nap íklad u afrických kmenů, ale nejstarší důkaz takového tetování nalézáme 

                                                
12FIKSA, Radek. Tetování. Žďár nad Sázavou, 2011. s. 9-18. 
13HEMINGSON, Vince. Tetování: katalog motivů. Praha, 2010, s. 9-10. 
14WATKINS, Jack. Tetování: symboly a významy. Praha, 2011, s. 4-6. 
15FIKSA, Radek. Tetování. Žďár nad Sázavou, 2011. s. 11-12. 
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v italských Alpách, a to na mumii Ötziho.16 Na základě vědeckých expertíz bylo zjištěno, 

že se v této době používal pigment vytvo ený z uhlíků a vody. Ötzi má na sobě tetování 

ve tvaru čar a k ížků na levém lýtku, pravém nártu a dalších místech. Tetování 

je na kloubních spojeních, je tedy velmi pravděpodobné, že se jedná právě o terapeutické 

tetování. V dnešním světě, jak již bylo naznačeno, užívají takovou léka skou techniku 

nap íklad africké kmeny. Jedním z nich jsou Berberové, kte í používají vytetované k íže 

na spáncích a čele jako pomůcky proti bolestem hlavy. Značky se pak různě kombinují, 

aby bylo dosaženo pot ebného efektu. 

Důvody a p íčiny tetování se liší na základě pohlaví. Je vědecky dokázáno, že muži 

a ženy p emýšlejí odlišně a tudíž mají k tetování rozdílné pohnutky. Ženy se vždy zdobily, 

aby se líbily mužům, muži si barvili své tělo a obličej, aby zastrašili nep átele. Ženy většinou 

používaly a používají tetování menších rozměrů a jemnějších motivů, naopak muži si vybírají 

symboly „mužnější“, větší a kontrastnější. Ženy často volí méně viditelná místa, aby tetování 

mohly zakrýt pod oděvem a ukázat teprve muži, p ed kterým se chtějí odhalit. Muži 

si zpravidla nechávají tetovat celé paže a stehna, aby demonstrovali svoji velikost.17 

Tento výčet důvodů pro tetování není úplný, je ale jasné, že jde o vnější motivaci, 

způsobenou vlivem kultury. Tetování se pro moderního člověka stává nástrojem, jak uchopit 

sám sebe a dát najevo ostatním, kdo je.18 Někte í se mohou chtít t eba jen odlišit od konzumní 

společnosti, jiní kopírují svůj hudební, filmový, sportovní či jiný idol, další za pomoci 

tetování vyjad ují sounáležitost s nějakým subkulturním společenstvím. Mnohým se tetování 

prostě jenom líbí. Nelze zapomenout na ty, kte í chtějí svým tetováním zdůraznit důležité 

události – datum svatby nebo narození dítěte, portrét narozeného dítěte, jména rodinných 

p íslušníků. Důvodů a p íčin je mnoho.19 

Z výčtu motivací k tetování vyplývá, že má adu funkcí. Tyto funkce provázejí 

tetování, již z principu a od počátku jeho vzniku. Několik vědců a tatérů se pokusilo rozdělit 

a definovat funkce a významy tetování. Další kapitola je věnována tomu, jak je rozděluje 

Rychlík ve své knize: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla.20 

                                                
16RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 63. 
17FIKSA, Radek. Tetování. Žďár nad Sázavou, 2011. s. 12-18. 
18FIALOVÁ, Ludmila. Moderní body image. Praha, 2006, s. 9. 
19FIKSA, Radek. Tetování. Žďár nad Sázavou, 2011. s. 18. 
20RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005. 
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1.4 Význam a funkce tetování 

Martin Rychlík ve své knize Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla rozděluje funkce 

tělesných modifikací do osmi skupin: funkce rituální, funkce estetická, dekorativní a erotická, 

funkce magicko-náboženská, funkce léčebně-preventivní, funkce komunikační a identifikační, 

funkce sociálně-skupinová, statutárně-hierarchická a funkce individualizační.21 

1.4.1 Funkce rituální 

U preliterárních a kmenových společenství je tetování často spojeno s již zmiňovanými 

p echodovými rituály, tzv. iniciací. Dle francouzského etnologa Arnolda van Gennepa, 

který rituálem rozumí úkony zvláštního rázu, související s určitou citovou tendencí a s určitou 

mentální orientací22, lze samotný p echod rozdělit do t í jednotlivých částí. V první části 

dochází k odloučení od minulého stavu (preliminarita), následuje fáze prahovosti (marge) 

a t etí částí je tzv. p ijetí (postliminarita). Po absolvování t í uvedených fází dochází 

ke znovuzrození jedince, kdy jedinec p echází do jiného stavu svého bytí. 

Důležitou součástí takových p echodových rituálů bývá velmi bolestivá trvalá památka 

na uskutečněný rituál. Tetování probíhalo v minulosti bolestivým způsobem p edevším z toho 

důvodu, že k dispozici byly pouze tradiční nástroje jako dláta, děrované jehly, ostrá d ívka, 

lastury, opracované zuby, kůstky a kovové pilky a také proto, že rána mohla projít infekcí 

nebo být napadená parazity. Zvládnutí této bolesti „testovaným“ jedincem bylo hlavním 

důkazem jeho zralosti, statečnosti a odvahy.23 

Dokladem této funkce byla nap íklad tetovací ceremonie na Marshalových ostrovech. 

Kmeny na těchto ostrovech p ed začátkem ob adu obětovaly jídlo bohům, kte í dali 

domorodcům tetování. Ti, kte í si p áli být tetováni, strávili noc v domě, který náčelník nechal 

postavit jako dar bohu. Zahájení tetovacího ceremoniálu většinou provázelo p ednesení 

modlitby nebo slibu a poté došlo na samotný tetovací akt. Jedinec, mohl být tetován několik 

týdnů až měsíců, p ičemž po každém sezení následovala tetovací pauza. Děti a mládež měly 

několik pásů linek na ramenou a nohách. P i dosažení dospělosti se staly plnými členy 

dospělé společnosti tím, že získaly kompletní tetování.24 

                                                
21RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005. 
22VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály. Praha, 1997, s. 12. 
23RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 28-41. 
24 SENNEMANN, Dirk. Tetování na Marshallových ostrovech. Žďár nad Sázavou, 2007, s. 100-107. 
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Hemingson ve své knize také uvádí, že tatuáže se u mužů a žen v rámci p echodových 

rituálů velmi liší. Dívčí tetování má zdůraznit plodnost a krásu a soust eďuje se okolo 

erotogenních zón. Je vykonáno p edevším s první menstruací. U chlapců se čas prvního 

tetování v různých kulturách liší.25 

1.4.2 Funkce estetická, dekorativní a erotická 

Funkce estetická, dekorativní a erotická je podle Rychlíka 26  jedna z nejdůležitějších 

a nejzjevnějších funkcí tetování, jež se p edevším dnes dostává do pop edí. Stejně tak 

fungovala i u preliterárních společností. Ačkoli je samoz ejmě velmi důležitá, není možné ji 

označovat za jedinou či primární. 

Dokladem této funkce je nap íklad lícní spirálové moko Maorů z Nového Zélandu, 

které mělo zastrašovat v boji. Pro maorské dívky bylo moko ideálem krásy, která zvyšovala 

jejich erotickou p itažlivost. P íkladem mohli být i Keltové, kte í ímany šokovali tím, 

že bojovali nazí s ozdobenou kůží.27 Etnografy zaujalo p edevším zakrývání tělesných partií 

tetováním, které mělo nahrazovat oděv. Nap íklad Kajané na Boneu měli na pažích tetování 

p ipomínající krajkové rukavice a obyvatelé Samoy byli zdobeni od pasu ke kolenům tak, 

že to vypadalo, že mají tmavomodré kalhoty. 28  Podobné to bylo i u Thajců, kte í nosili 

„legíny“ na stehnech a jejich družky měly krajkou obemknutá zápěstí. Podobně může působit 

i tetování horimono nebo irezumi v Japonsku, které pokrývá velkou část těla. A velmi 

propracovaně působily jemně vypíchávané košile, které nosila filipínská etnika.29 

Hluboce erotický účel tetování je patrný dodnes. Hlavní motivací mladých lidí je podle 

Rychlíka30 chuť provokovat a dát novou tvá  lidské sexualitě. Hemingson31 objasňuje výběr 

místa pro tetování sexuálními důvody. Muži se prý tetují na horních částech těla a vybírají 

si „tvrdé“ a velké vzory, šelmy, dravce a symboly síly a mužnosti. Ženy umísťují svá tetování 

na erotogenních zónách – prsou, bocích, podb išku a dávají p ednost „ženštějším motivům“. 

P itom jej strategicky ukrývají a nechávají vykukovat zpod oděvu. 

                                                
25HEMINGSON, Vince. Tetování: katalog motivů. Praha, 2010, s. 10. 
26RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 43-46. 
27FERGUSON, Henry a Lynn PROCTER. Umění tetování. Praha, 1998, s. 14-50. 
28RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 43-46. 
29RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 42-135. 
30RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 46. 
31HEMINGSON, Vince. Tetování: katalog motivů. Praha, 2010, s. 13-14. 
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1.4.3 Funkce magicko-náboženská 

U p írodních národů bylo tetování velmi často spojováno s magií. V p edstavách lidí byla 

tatuáž spojena s ochrannými kouzly, silou zví at nebo úsilím o získání schopností. Toto 

zdobení splňuje rysy homeopatické magie, která si zakládá na zákonu podobnosti a magie 

kontaktní, která je založena na zákonu doteku. 

Dokladem napodobivé magie jsou různé vzory zví at, které měly chránit nositele a p edat 

mu sílu a vlastnosti daného zví ete. Doložením takového druhu magie jsou Matseové 

ze severovýchodního Peru, kte í vě ili, že podobá-li se člověk jaguárovi, získá veškerou jeho 

sílu a lovecké dovednosti – proto si dospělí p íslušníci tohoto kmene nechali obličej vyzdobit 

jaguá ím tetováním.32 Ferguson a Procterová považují funkci magicko-náboženskou za jednu 

z primárních. Zároveň uvádějí, že jedním z nejrozší enějších a nejsilnějších symbolických 

ochranných vzorů je drak.33 

Magie doteková je pak zastoupena aktem tetování pomocí sakrálních p edmětů nebo 

častěji kontaktem s postiženou oblastí na těle, která vyžaduje léčebně-terapeutický zákrok. 

Časté uplatnění nalezlo tetování jako soukromý amulet nebo talisman.34 Tetování jako mocný 

amulet je tradicí nap íklad na území dnešní Barmy. Zde je na konec tetovacího nástroje 

upevněna soška, která p edstavuje boha, jež má sílu člověka ochraňovat. Tímto nástrojem 

je posvěcen tetovací proces, a síla sošky (boha) je p enášena i do vzoru.35 

S magií je také velmi úzce spojena náboženská víra, která se velmi často odráží 

na motivech tetování. Tetují se motivy božstva, skupinové motivy, znaky náboženských 

komunit. První k esťané si nechávali vytetovat malé k íže nebo symbol Ježíše Krista. 

Tetování bylo ale později v souvislosti s biblickým výkladem omezováno a zakazováno. 

Je také pravdou, že čistě magická funkce tetování se v souvislosti s globálním poklesem 

religiozity nenávratně vytrácí.36 

  

                                                
32RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 46-48. 
33FERGUSON, Henry a Lynn PROCTER. Umění tetování. Praha, 1998, s. 16-84. 
34RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 48. 
35FIKSA, Radek. Piercing. Žďár nad Sázavou, 2005, s. 10. 
36RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 49. 
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1.4.4 Funkce léčebně-preventivní 

Léčebně-preventivní funkce je jednou z nejstarších. Úzce souvisí s tématem p edchozím, 

s magií. Důvodem je nález mrtvého muže Ötziho, který měl bohaté tetování v oblasti kolem 

kloubů a významných akupunkturních míst. Je tedy možné, že se jednalo o proces zahrnující 

magicko-terapeutický účinek. Můžeme tedy konstatovat, že tetování bylo druhotným 

výsledkem léčebných, potažmo terapeutických postupů. Rozší ení víry v léčivé účinky 

tetováže bylo ve světě poměrně časté a lze je doložit různými etnografickými p íklady. 

Rychlík se vyjad uje nap íklad o tetování na Borneu, kde mělo tetování na prstech a zápěstích 

odhánět choroby. Dalšími doklady jsou nap íklad nomádské kmeny v Jemenu a africkém 

Maghrebu. Terapeutická tetováž je také typická pro africké a indické kmeny. Velký význam 

mělo tetování pro Inuity, kde k léčbě bolestí očí i zlepšení zraku sloužily linky p es oční 

víčka. 

Léčebně preventivní funkce v dnešní společnosti tak ka zanikla. Důvodem mohou být 

rizika spojená s tetováním – od 19. století docházelo kvůli tetování k rozší ení syfilidy, 

později HIV, žloutenky nebo jiných zejména kožních infekcí. Toho se v dnešní době není 

t eba obávat. Důležité je vybírat zavedený salon s dobrou pověstí.37 Taté i musí dodržovat 

striktní hygienická pravidla, do salonů nesmí vstupovat nemocní lidé a nástroje jsou 

maximálně sterilní a pouze na jedno použití. 

Naopak Fiksa38 tvrdí, že funkce léčebně-preventivní není jen stínem minulosti. Vědci 

z texaské A&M University a chemického inženýrského institutu Penn Univerzity údajně 

vyvinuli tetování pro diabetiky. To je podle těchto institucí schopné sledovat hladinu cukru 

v krvi a vysílat tak varovné signály. 

1.4.5 Funkce komunikační a identifikační 

Tetování vyjad uje naše pocity, názory a postoje. Vyryté obrazce fungují jako 

komunikační nástroj, který vypovídá mnohé o svém majiteli. 

Tato komunikace může být pouze jednostranná. P íkladem je stigmatizace. V ecko-

ímské společnosti tak byli označováni otroci a písmeno K bylo trestem za k ivé obvinění. Ve 

st edověku byly využívány liliové květy na ramenech zločinců. Galejníci byli označeni 

značkou GAL. Podobný typ cejchování byl tradiční na britských ostrovech, kde jednotlivá 

                                                
37RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 50-51. 
38FIKSA, Radek. Piercing. Žďár nad Sázavou, 2005, s. 10-14. 
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písmena znamenala různá provinění a status individuí. Podobně tomu bylo u identifikačních 

čísel na rukou vězňů koncentračních táborů. 

P íkladem dobrovolné identifikace mohou být různé vězeňské tatuáže. V současnosti 

využívají této funkce tetování různé subkultury, jako jsou skinheads, motorká i nebo 

kriminální gangy. 

Komunikační a identifikační funkce se však nemusí pojit jen s negativními konotacemi. 

Lidé dávali svým tetováním najevo i pozitivní svědectví o své osobě a charakterových rysech, 

svých válečných schopnostech a výjimečných činech. Nap íklad mo ští Čukčové si své 

klouby nechali potetovat po zabití polárního medvěda, ženy v Jižní Americe se nechaly 

potetovat, jestliže porodily určitý počet mužských potomků.39 V Thajsku mohl být bojovník 

tetován na hrudi a rukách, pokud zabil určitý počet nep átel. Další bojové značky nalézáme 

u Kajanů. I tetování na Novém Zélandu, u Maorů, tzv. moko je dokladem válečníkovy 

hrdosti.40 

V dnešní době lze hovo it o tzv. vojenském tetování, které má stejně dlouhou a pestrou 

historii. K vojenským motivům se adí znaky armádních jednotek, státní vlajky a symboly 

různých druhů ozbrojených sil.41 

Funkce komunikační a identifikační je velmi úzce spojována s další funkcí – funkcí 

sociálně-skupinovou, kde lidé dávají na odiv, že pat í do nějaké sociální skupiny 

či subkultury. Tyto dvě funkce od sebe nelze zcela striktně oddělit. 

1.4.6 Funkce sociálně-skupinová 

Tetováž prokazuje p íslušnost k rozličným kmenovým, společenským, profesním nebo 

náboženským komunitám. Odlišuje jedince od většiny a poskytuje mu shodu se sp ízněnou 

skupinou. Specifické tatuáže jsou nalézány u různých fotbalových, pouličních nebo 

motorká ských gangů, u ruské a japonské mafie či u skinheads. Někte í lidé spojují tetování 

se zločinností, jiní je chápou jako symbol pýchy. Skarifikace může být odznakem dočasných 

skupin ve sfé e popkultury nebo členství v různých skupinách. Je jednou z nejvíce 

rozší ených funkcí v současné době.42 

                                                
39RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 51-54. 
40RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 102-158. 
41HEMINGSON, Vince. Tetování: katalog motivů. Praha, 2010, s. 12. 
42RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 54-55. 
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Znakem kmene bylo nap íklad tetování u Ibanů a Dajaků žijících na Borneu. Různé 

kmenové skupiny se zde lišili právě druhem tetování a výběrem místa pro tetováž.43 Velmi 

hojně bylo toto tetování rozší eno u Indiánů na severozápadním pob eží USA. Zví ecí motivy 

byly znakem totemu, ke kterému kmen náležel. Objevovaly se motivy pozemských, mo ských 

a létajících tvorů na lodích, domech i na kůži. Rodové erby jsou typické pro ornamentiku Jižní 

Ameriky. Jména pánů a měst si nechávaly vytetovat kmeny v Thajsku. Znaky rodu též nosili 

bojovníci na Markézách.44 

Typickými nositeli tatuáží s funkcí sociálně skupinovou byli, jak již z p edchozího textu 

vyplývá, vojáci a pak také námo níci. Tradičním znakem bylo srdce, dívky, mo ské panny, 

kotvy, kompasy a právě státní vlajky a vojenské insignie.45 Počátkem 20. století bylo tetování 

zamě eno právě na vojáky a dělnickou t ídu.46 

1.4.7 Funkce statutárně-hierarchická 

Tato funkce se p ekrývá a doplňuje funkci výše zmíněnou sociálně-skupinovou. Podle 

druhu zdobení bylo možné zjistit společenský status člověka, jeho věkové za azení či stupeň 

jeho postavení v tajných společnostech. Této funkce si jako první povšiml etnolog Arnold van 

Gennep, jejíž zkoumání vedlo k zamyšlení se nad kulturním relativismem, který se snaží 

vysvětlit různé jevy z hlediska vlastní kultury. Je tedy nutné, abychom na tetování jako takové 

nahlíželi z pohledu té dané kultury, kterou zkoumáme, nikoli z pohledu vlastního. 

U žen a mužů na Markézách takové tetování, které p edcházelo manželskému ob adu, 

bylo znakem schopnosti jedince zvládat sociální roli muže a ženy ve společnosti. Stejně tomu 

bylo u manželek japonských Ainů, které rozši ovaly dětskou tatuáž kolem úst na dospělý 

„ženský“ knír. Podobně tetování odlišovalo věkové stupně dívek i na Palauských ostrovech, 

kde bylo stá í ženy identifikováno s různými motivy. Stejný účel mělo tetování u Inuitů, 

kde žena dostala tuto stálou ozdobu s první menstruací.47 

                                                
43FERGUSON, Henry a Lynn PROCTER. Umění tetování. Praha, 1998, s. 16. 
44RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 80-165. 
45FIKSA, Radek. Piercing. Žďár nad Sázavou, 2005, s. 17. 
46RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 186-190. 
47RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 57-58. 
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 Sociální hierarchie byla za pomoci tetování rozlišována u Maorů. Z maorského moko 

se dali vyčíst nejen všichni p edkové z matčiny a otcovy strany, ale také to, do jaké 

skupiny se člověk politicky, společensky a vojensky adil.48 

 Tato funkce se neobjevuje pouze u preliterárních společenství. Existuje nap íklad 

doklad o tom, že v roce 1995 jistý voják James Beurmeister získal s motivem černé pavučiny 

za zavraždění černošského páru, čímž doložil své náležení do určité skupiny. 

1.4.8 Funkce individualizační 

Poslední a jedinečnou funkcí tetování je individualizační funkce. Tetování funguje jako 

zpráva o minulosti jedince, vypovídá o osobnosti a neoddělitelně k danému jedinci pat í. 

Tato funkce má svůj původ u preliterárních komunit. Jako p íklad takového 

individualizačního zdobení v původní společnosti je nap íklad maorské moko, jako výraz 

jedincovy jedinečnosti. Každý člen komunity měl svůj osobní tetovací ornament, který užíval 

p i podpisování důležitých smluv. 

Dnešní osobní vzory se váží k zájmům, jménům, p ezdívkám, znamením zvěrokruhu. 

Dá se íci, že je jakýmsi osobním curriculem vitae.49 

  

                                                
48HEMINGSON, Vince. Tetování: katalog motivů. Praha, 2010, s. 10-11. 
49RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha, 2005, s. 59-60. 
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2. Gender 

Jak vyplývá z p edchozí kapitoly, ženy a muži se liší ve výběru motivu pro tatuáž a také 

místa, kam se nechají tetovat. Muži a ženy jsou v různých ohledech jiní, a proto bude další 

kapitola věnována genderu, tedy sociologické konstrukci, která vyjad uje právě rozdíly mezi 

muži a ženami ve společnosti.50 

2.1 Význam pojmu gender 

Pojem gender pochází z ečtiny a v p ekladu znamená rod. Charakterizuje rozdíly mezi 

muži a ženami. Gender je podle Oakleyové pojem, který vyjad uje, že vlastnosti spojované 

s mužem a ženou jsou formovány kulturou a společností. Pohlaví na rozdíl od genderu 

je univerzální kategorií, která se nemění podle času ani místa. Gender naproti tomu ukazuje, 

že určení rolí, chování a norem vztahujících se k ženám a mužům je v různých společnostech, 

v různých obdobích a různých sociálních skupinách rozdílné. Neobsahuje, na rozdíl 

od  biologického pojetí pohlaví, pouze kategorii žena nebo muž, ale celé spektrum 

charakteristik, které se mohou u člověka objevovat nezávisle na jeho biologickém pohlaví.51 

Gender je něco, co se děti učí rozpoznat a chovat se podle toho. Neustále dochází 

k reprodukci generových stereotypů a tyto stereotypy se mění a p izpůsobují realitě. Proto je 

gender tak složité téma – neustále se vyvíjí, mění, podléhá dekonstrukci. Proto je důležité 

si p ipomenout, že lze hovo it o mužích a ženách jako o dvou odlišných konstruktech a p esto 

vést muže a ženy k tomu, aby se chápali jako rovnocenné bytosti, o což se mnoho 

vychovatelů jistě snaží. Žádné gender studie nechtějí a nemohou člověku vzít svobodu 

rozhodnout se, jak v tomto rámci bude fungovat.52 

2.2 Biologické předpoklady 

První v čem se muži a ženy liší, je jejich biologická podstata. Biologie však dokládá 

nejen rozdílnost, ale také jednotu mužského a ženského – muž a žena mají témě  stejnou 

základní stavbu těla. Ani falus ani děloha nejsou orgány výlučně jednoho pohlaví. Ženský 

klitoris je ekvivalentem mužského orgánu, naopak muži mají zakrnělou dělohu. 

                                                
50VOGEL, Ulrike. Was ist weiblich-was ist männlich? Aktuelles zur Geschlechterforschung in den 
Sozialwissenschaften. 2005, s. 10. 
51OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha, 2000, s. 6. 
52VOGEL, Ulrike. Was ist weiblich-was ist männlich? Aktuelles zur Geschlechterforschung in den 
Sozialwissenschaften. 2005, s. 14-17. 
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Až do sedmého týdne prenatálního života jsou vnější genitálie u obou pohlaví stejné. 

Po sedmi týdnech se u děvčátek p estanou vyvíjet mužské orgány a u chlapečků ženské. Je-li 

embryo chromozomálně mužského pohlaví, z genitálního hrbolku se vyvine penis, 

urogenitální otvor se spojí a vytvo í šourek, do něhož ještě p ed porodem poklesnou varlata. 

U dívek genitální trubice zakrní a stává se z ní klitoris, p ičemž kůže v okolí urogenitálního 

otvoru vytvo í pysky. 

To, co rozhoduje o p eměně ženských pohlavních orgánů v mužské, jsou hormony 

ve varlatech samce. U žen p evládají estrogen a progesteron a u mužů testosteron a androgen. 

Poměrná množství hormonů se u jednotlivců liší, nemůžeme tedy jen na základě hladiny 

hormonů hovo it o mužství či ženství. 

Z hlediska tělesné stavby existují viditelné rozdíly mezi muži a ženami, p ejímané v naší 

společnosti jako standardní. Dívky mají méně svalové hmoty, protože chromozom X 

zabraňuje vývoji velkých svalů. Liší se také poměrná velikost hlavy, trupu, končetin apod. 

Působení pohlavních hormonů na sekundární znaky se v jednotlivých kulturních prost edích 

velmi liší. 

Chromozom Y s sebou může nést poruchy závažného charakteru, nap íklad hemofilii, 

srdeční vady nebo různé formy mentálních poruch. Tyto odchylky jsou způsobeny 

genetickými mutacemi a nep ítomností druhého chromozomu X. P i početí umírají více 

jedinci mužského než ženského pohlaví, ačkoliv se rodí více chlapců, než dívek. Dívky 

obecně mají větší schopnost p ežít. Muži také mnohem častěji páchají sebevraždy, 

i když v pokusech o sebevraždu početně p evažují ženy. To je způsobeno nap íklad tím, 

že muži mají větší podíl na duševních poruchách, které vedou k takovému ešení, což může 

být mimo jiné způsobené agresivním a protispolečenským chováním, ve kterém muži též 

vedou, a které vede společnost k izolaci těchto individuí. 

Sexuální touha je u mužů i žen dána mužským hormonem. Androgeny mají ale mimo jiné 

také vliv na svalovou sílu a energii. Objevovaly se ale i další snahy hledat vztah mezi 

hormonálními odlišnostmi žen a mužů. Nap íklad p íčinu premenstruačního syndromu u žen 

vidí feministky v hormonální nerovnováze, p i níž vaječníky neprodukují dostatek 

progesteronu. Hlavním závěrem bylo zjištění, že hormony jsou p ímo odpovědné za větší 

citovou labilitu žen. Tuto skutečnost však zatím nikdo neprokázal.53 

                                                
53OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha, 2000, s. 22-44. 
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Co pravděpodobně neovlivníme je agrese. Na základě experimentů bylo zjištěno, že muži 

p eci jenom více než ženy tíhnou k agresi. Může za to větší podíl mužského hormonu, 

testosteronu. Agresi bylo možné zkoumat pouze na skupinových experimentech. Odborníci 

doposud nejsou schopni p esně určit, jestli je to otázka spíše biologické determinace 

nebo té sociologické. 

Že se lidé liší jen biologií, bylo odborníky mnohokrát kritizováno. Je nutné k ní p idat 

také socializaci, která na jedince působí, a také jazyk, kulturu, historii a společensko-

mocenské vztahy apod. Tyto role ve společnosti nejsou p edem p edurčené. Tělo je takové, 

jak se člověk narodí, ale gender je to, jak se svým tělem muži a ženy zacházejí.54 

2.3 Genderové stereotypy a role 

Genderové stereotypizování je proces, kterým se určité chování, postoje a emoce p i azují 

k jednomu pohlaví a na tuto problematiku nahlížíme tak, jako by se jednalo o p irozené 

či dané odlišnosti – a nikoliv o odlišnosti sociálně určené. Genderové stereotypy se týkají 

p edstav, jak by se žena a muž měli chovat. V současnosti existují čty i komponenty 

genderových stereotypů. Jedná se o povolání, rolové chování, fyzickou charakteristiku 

a osobnostní charakteristiku. 55 

Ženám i mužům jsou tedy p ipisovány určité vlastnosti, které jsou typicky mužské 

nebo typicky ženské. Ženy jsou označovány za citlivé, bezmocné, empatické, něžné, 

ohleduplné, taktní, závislé apod. Muži jsou naopak vnímáni jako aktivní, dominantní, 

sebejistí, tvrdí nebo stateční.56 

Typickým p íliš nepodloženým a zastaralým klišé bývalo, že již od narození se rodiče 

snažili oblékat své děti do typických oblečků – chlapce do modré a dívky do růžové barvy. 

Chlapci byli označováni po narození jako silní a velcí a dívky jako roztomilé a drobné, 

p estože v jejich skladbě těla nemusí být rozdíl. Dívčí pokojíčky byly vybavovány v tématu 

mate ství a domácnosti, kdežto chlapecké pokoje byly plné hraček, které vybízely k aktivitě.57 

                                                
54VOGEL, Ulrike. Was ist weiblich-was ist männlich? Aktuelles zur Geschlechterforschung in den 
Sozialwissenschaften. 2005, s. 32-43. 
55GJURIČOVÁ, Šárka a Ji í KUBIČKA. Rodinná terapie – Systematické a narativní přístupy. Praha, 2008, 
s. 98. 
56KARSTEN, Hartmut. Ženy-muži. Praha, 2006, s. 23-25. 
57CURRAN, Daniel a Clair RENZETTI.Ženy, muži a společnost. Praha, 2003, s. 108-115. 
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Dívky byly celosvětově více nuceny starat se o děti, než chlapci. Chlapci mezi 3-10 lety byli 

častěji nuceni si hrát s ostatními staršími dětmi.58 

Již v pravěku se lišila práce mužů a žen. Ženy sbíraly rostliny a divoké plody, 

kdežto muži lovili zvě .59 Ani dnes není výjimkou, že některá povolání jsou vnímána jako 

typicky ženská a jiná jako typicky mužská. Ženy jsou považovány za atraktivní, pomáhající 

a vnímající. Často zastávají pozici sekretá ky, prodavačky, recepční, zdravotní sestry 

nebo ošet ovatelky, kde mohou pečovat o druhé. Naproti tomu muži se stávají manažery, 

piloty, hasiči, léka i ve vedoucí pozici.60 

Ženy nemají obecně zastoupení ve vedoucích pozicích. Bariérou jim jsou jisté vzorce 

chování, které jsou opět jak biologicky, tak sociálně podmíněny. Nicméně ženy bojují 

za možnost být ve vedoucí pozici a dob e ji zvládat, i když jsou kritizovány za málo direktivní 

vedení.61 Jedním z důvodů, které mohou ženě bránit k získání „vyšší“ pracovní pozice, může 

být mate ství. Zaměstnavatelé pak ženy dosazují na pozice, které jsou snadno nahraditelné 

a muži jsou dosazeni na „důležitější“ pozice.62 

Mužství a ženství se dají považovat za role, které jedinci hrají. Role sama o sobě může 

fungovat pouze a jedině tak, že je subjekt ve vztahu k druhému subjektu – člověk může 

po stránce sociální existovat pouze tehdy, pokud je ve vztahu k jinému člověku. Podstatou 

role v sociální interakci je, že se člověk drží vzorce chování, který je s rolí spojený, 

aby nep erušil komunikaci a zůstal ve své roli. Díky tomu může i okolí „číst v naší roli“ 

a tedy ji pochopit.63 

  

                                                
58VOGEL, Ulrike. Was ist weiblich-was ist männlich? Aktuelles zur Geschlechterforschung in den 
Sozialwissenschaften. 2005, s. 43. 
59ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: Přibuzenství, národnostní příslušnost, rituál. 
Praha, 2008, s. 160. 
60KARSTEN, Hartmut. Ženy-muži. Praha, 2006, s. 135. 
61VOGEL, Ulrike. Was ist weiblich-was ist männlich? Aktuelles zur Geschlechterforschung in den 
Sozialwissenschaften. 2005, s. 80-83. 
62VALENTOVÁ, Marie. In: MACHOVCOVÁ, Kate ina. Ženy na trhu práce: realita a perspektivy. Praha, 2007, 
s. 19. 
63VOGEL, Ulrike. Was ist weiblich-was ist männlich? Aktuelles zur Geschlechterforschung in den 
Sozialwissenschaften. 2005, s. 89. 
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2.4 Rozdíly v tetování u mužů a žen v odborné literatuře 

Muži a ženy se v první adě liší biologicky.64 Jsou jim p isuzovány odlišné vlastnosti, 

které jsou typicky mužské nebo typicky ženské, podle čehož jsou jim p isuzovány různé role 

ve společnosti, nap íklad druhy povolání.65 

Liší se také ženské a mužské tetování. Muži a ženy si vybírají odlišná místa pro tetování, 

odlišné vzory a mají k tatuáži odlišné motivy. Muži se tetují na horních částech těla a vybírají 

si „mužnější“ a větší vzory jako šelmy, dravce a další symboly síly. Ženy umisťují svá 

tetování na méně viditelných místech, jako jsou nap íklad erotogenní zóny (prsa, boky, 

podb išek) a dávají p ednost „ženštějším motivům“. 66  Zdobí se p edevším, aby se líbily 

mužům, kdežto muži dávají p ednost motivu, kterým umožňuje nap íklad zastrašení 

nep ítele v boji.67 

Rozdíly v tetování u mužů a žen v historickém kontextu se samoz ejmě v prvé adě lišilo 

kmen od kmene. Zde jsem pracovala p edevším s literaturou od Rychlíka – Dějiny tetování 

a s německy psanou publikací od Van Dinter – Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 

2.4.1 Poznatky obsažené v knihách od Rychlíka a Van Dintera 

Ženy v různých kmenech mají tetování p edevším na erotogenních zónách a místech, 

které mohou skrýt pod oblečením. 

Na pažích měla tetování egyptská kněžka Amunet (2040 až 1780 p . n. l.), dívky v Amazonii 

v nehostinné části Gran Chaco na severu Argentiny, Paraquaye a části Bolívie a tamilská dělnická 

t ída v Indii. 68  Témě  každá dívky v Bhumia a Gond v Indii nosila tetování na ramenou. 69 

Na hrudi nebo ňadrech byly poznačeny tetováním Venuše z HohleFels (asi 35 000 let p . n. l.), 

ženy drávidského obyvatelstva, kmene Rajputu z Rajastanu, tamilské dělnické t ídy v Indii, 

Waimky v Austrálii70, dakanilské dívky v Africe, ženy na Madagaskaru a tedy i členky kmene 

Sakalava,71 ženy v Amazonii a Indiánky kmene Kaigani-Haidu v Severní Americe. Na b iše měla 

tetování Venuše z HohleFels (asi 35 000 let p . n. l.), egyptská kněžka Amunet a dakanilské dívky 

z Afriky. Na hýždě se nechaly tmavomod e potetovat tahitské ženy v Polynésii. Na podobných 

                                                
64OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha, 2000, s 22-24. 
65KARSTEN, Hartmut. Ženy-muži. Praha, 2006, s. 23-135. 
66HEMINGSON, Vince. Tetování: katalog motivů. Praha, 2010, s. 13-14. 
67FIKSA, Radek. Tetování. Žďár nad Sázavou, 2011, s. 17-18. 
68RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 30-98. 
69VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 119-123. 
70RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 37-169. 
71VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 186-211. 
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místech se tetovaly i ženy v Tongu v Polynésii. Jisté „podvazkové punčochy“ se vyjímaly 

na nohách dívek na Markézských ostrovech. Nohy obecně měly tatuáží poseté Kajanky 

v Indonésii, 72  ženy kmene Mentawai u západního pob eží Sumatry, 73  Čangů 74  a Wancho 

a Nocte v Indii75 a dívky z kmene Tonga v Polynésii.76 S nohama bylo také spojené tetování 

na Magrebu, které se jmenovalo hammaqat a mělo muže dovádět k šílenství. Na chodidlech 

nohou nosily své tetování ženy kmene Kamar-Gond.77  Také se mod il ženský rozkrok – 

nap íklad v Karolínách78 a na stydkých místech a vulvě se nechaly poznačovat i mladé dívky 

v Magrebu.79 

Poněkud viditelnějším, ale poměrně oblíbeným místem pro tetování bývá také zápěstí 

a ruce. Na ruce se nechaly tetovat ženy v Tchaj-wanu,80 Barmě, ostrově Haian, Taiwanu,81 

Indonésii, 82  a tedy i ženy kmene Mentawai, dívky v Bhumia a Gond v Bengálsku 83 

a na Markézských ostrovech.84 Ženy z kmene Audoua v Jižní Africe nosily na svých prstech 

vytetované prsteny. Jisté geometrické vzorce bývaly na rukách u žen z Čadu nebo Kamerunu 

a na Madagaskaru.85 Na rukách měla tatuáže i Paní z Cao z Peru, Haidové a ženy v Čukotce. 

Nejvýraznějším místem pro tetování je bezpochyby obličej. Ženy kmene Ainu 

si malovaly na horní ret umělý knír modročerné barvy, který sahal od ucha k uchu.86 Velmi 

ctěné ženy na Taiwanu mívaly potetovaná líčka. Na čelech se nechávaly tetovat ženy v Indii. 

Dívky z Bhumie a Gond obdržely tetování v pěti letech p ímo nad nosem. Dívky Wancho 

a Nocte, dva kmeny Nágů, nosí na svých tvá ích tradiční kmenové tetování. Jejich tatuáže 

sahají p es můstek nosu, který dále obsahuje k íž na bradě a dva trojúhelníky na tvá ích.87 

Silné pruhy na tvá ích měly i Aromky z Austrálie.88 Tečky na nose, rtech a mezi obočím se 

vyjímaly u mladých žen v Maghrebu. Masajské dívky si obkreslovaly linky očí.89 Hojné lícní 

                                                
72RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 98-148. 
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tatuáže nalezneme i u žen v nehostinné oblasti Grand Chaco na severu Argentiny, Paraguaye 

a části Bolívie. Ženy Yuroků a Haidové se pyšnili tetováním na bradě, od krajů úst až dolů, 

což symbolizovalo dospělost. Ve zvyku zdobit své líce měly i ženy v Arktidě a ženy z asijské 

Čukotky, které si krášlily bradu svislými linkami. 

Oblíbené byly různé geometické tvary- tečky, čárky, k ížky, trojúhelníky. Kněžka 

Amunet byla tmavomod e potetována na těle, což sestávalo z pravidelných ad teček a čárek. 

Geometrické tvary, jakoby punčošky a rukavice, bývaly typické u Kajanů v Indonésii.90 Svislé 

modré čáry procházející směrem dolů až p es můstek nosu, který dále obsahoval na bradě 

k ížek a na tvá ích dva trojúhelníky, měly dívky Wancho a Nocte v Indii. Témě  každá dívka 

v Bhumia a Gond nosila tečkovaný trojúhelník na chodidlech.91 Něco jako krajka sestávající 

z geometrických tvarů se vyjímala na nohách markézských dívek. Trojúhelníkové tvary byly 

typické i pro Aromky v Austrálii.92 Puntíky na stydkých místech byly oblíbené u mladých žen 

v Maghrebu, p ičemž dále měly různé tečky na nose, rtech, mezi obočím a na vulvě. Různé 

linie, k ížky, kruhy a hvězdy nosily ženy z hlavního města Audoua v Jižní Africe. 

Komplikované geometrické vzory na svých obličejích, prsech a rukách měly i ženy z Etiopie 

v Jižní Africe. Oblíbené byly také hvězdy mezi obočím v Angole, Zambii a Kongu. Poněkud 

komplikovanějšími vzory se nechaly potetovat dívky na Madagaskaru.93 Kroužky, půlměsíčky 

a čárky si nechaly vytetovat v pěti letech dívky z nehostinné oblasti Gran Chaco na severu 

Argentiny, Paraguaye a části Bolívie. Počárkovaná ženská tvá  byla typická pro Arktidu 

a rovnoměrné čáry a svislé linie na bradě byly typické pro bezdětné ženy na Čukotce.94 

Další vzory, které se u žen dají nalézt, jsou různé květiny, jako nap íklad lotosové květy 

u žen v Barmě. Ty byly potetovány také symboly ptáků a dalších jiných zví at. Thrákové 

nosili na pažích jeleny. 95  Ženy z Tchaj-wanu měly na rukách obrázky hmyzu a hadů. 96 

Tatuáže netopýrů a hmyzu byly oblíbené u žen na čínských ostrovech. Lastury na zápěstí, 

lotosové květy, ryby, pávy a svastiky nosilo Indické obyvatelstvo.97 Ženy z oblasti Rajasthanu 

v Indii měly na svých tělech symboly pro Krišnu, Ganéšu a ptáka Garudu.98 Květiny a palmy 
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byly oblíbené u žen v jižní Africe. 99  A Paní Cao z Jižní Ameriky se pyšnila různými 

vyobrazeními hadů, pavouků, ptáků, krabů a dalších zví at na svém těle. 

Jiná místa a motivy lze samoz ejmě očekávat u mužů. 

Oblíbené je p edevším tetování na hrudi. Harold II. z Anglie měl jména jeho země 

a manželky vytetované na hrudi. Na témže místě, p ímo nad srdcem, se dominikánskému 

knězi Heinrichu Seusemu vyjímalo na těle jméno Ježíše. Námo níci nosili na svých 

hrudnících vytetované ptáčky, které získali p i absolvování 5 000 ujetých mílí.100 Své tatuáže 

měli i vězni z carské íše: kostely, kláštery, hrady a pevnosti.101 Nesmíme zapomenout ani 

na Petra Velikého, který zde nosil bojové sekery.102 Muži kmene Atyal nebo Rukai na ostrově 

Haian získávali tetování na hruď, pokud někoho zabili. Potetovat se mohli nechat jen 

ti nejlepší lovci. Větší atraktivitu pro ženy si tímto tetování získávali domorodci 

na Filipínách.103 Muži Phóm-Nágů a Čangů, když získali hlavu nep ítele, měli také nárok 

na tatuáž v těchto oblastech a to velké písmeno V. Na prsa se nechali tetovat i někte í muži, 

kte í pat ili v Indii do nižších kast. Na hrudi nosili tetování také Kaigani-Haidové. 

Dále měli muži tetování na ramenech, pažích, p edloktích a rukou, zkrátka na velmi 

viditelných místech. P íkladem je nap íklad Ötzi, známá mumie z Ötzalského údolí, 104 

pazyrykovští a skytští bojovníci, korunní princ a později král Edvard VII.,105 muži v oblasti 

dnešní Barmy a Laosu, 106  Thajska, Taiwanu, Filipín, 107  Indonésie, 108  tedy i muži kmene 

Mentawai,109 muži Hindu v Indii, tahitští muži,110 muži v Maghrebu a Tunisu,111 a Irokézové 

a Eskymáci.112 

Je možné nalézt i tetováže na b ichu. P íkladem jsou nap íklad obyvatelé Thajska a kmen 

Mentawai v Indonésii. Oblíbené jsou i tatuáže na zádech, které nosili nap íklad thajští 

kickboxisté nebo Filipínci. Na páte i a zádech měli tatuáže i muži z kmene Mentawai 
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v Indonésii113  a Markézané. Neméně oblíbené bylo tetování na nohách, kterým se pyšnil 

nap íklad Ötzi,114 Pazyrykové a Skythové, Filipínci, muži kmene Mentawai, tahitští muži, 

Mao i a obyvatelé Arktidy. 

Nejreprezentativnějším mužským tetováním bývá i obličejové tetování, jako je nap íklad 

Maorské moko. Tetovat obličej si mohli i obyvatelé Taiwanu. Vzory na očních víčkách nosili 

Filipínci. Vertikální linie na nose byly oblíbené u k ováků kmene Batui a orámovaný obličej 

měli též lidé na Madagaskaru115 a v Americe.116 

Nejoblíbenějšími vzory byly různé zví ecí motivy. Skythové a Pazyrykové nosili 

vyobrazení tygrů, jelenů, hadů, horských koz a ryb.117 Montgomery (britský velitel za druhé 

světové války) měl motýla, vysoce postavení ú edníci v Číně hady,118 thajští muži tygry, kte í 

měli symbolizovat sílu a mužnost a opice, muži Mentawai ptáky,119 muži Hindu škorpióny 

a američtí Indiáni krokodýly, želvy, žáby, orly, šelmy a hady.120 Samoz ejmě se dají nalézt 

i jiné obrázky, jako mytologické a náboženské postavy, vlajky, nápisy, zbraně a různé 

p edměty, ale zví ecí symboly byly u mužů vůbec nejčastější. 

K podobným výsledkům lze dojít p i studii současné literatury o tetování, jako 

je nap íklad kniha od Carey Hart – Tattos und ihre Geschichten.121 

2.4.2 Poznatky obsažené v knize od autora Carey Hart 

Ženy byly v této knize nejčastěji tetované na zádech a ramenou, tedy na místech, které se 

dají skrýt. Dále byly velmi oblíbené celé ruce, které byly v podobném poměru jako tetování 

na zádech a ramenou. Po dvou tetováních poté následoval hrudník a b icho. Neméně 

populární byla také stehenní tatuáž, tedy opět druh tetování, které lze velmi dob e 

ukrýt pod oblečením. 

Velmi hojně se objevovaly andělské motivy. Dále také motivy květin. Následují symboly 

různých bohů a náboženské motivy nap íklad indická bohyně Lakshmi na zádech jedné ženy, 

Buddha na rukách jiné. Populární byly také jména rodinných p íslušníků nap íklad jméno 

syna na rukách. Objevovaly se i zví ecí motivy. Jedna z žen byla držitelkou černé vdovy 

                                                
113VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 79-111. 
114RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 33-140. 
115VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 25-211. 
116RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 61-66. 
117VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 26-28. 
118RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 97-190. 
119VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 79-111. 
120RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 61-101. 
121HART, Carey. Tattoos und ihre Geschichten, 2013. 



32 
 

a pantera. Další žena nosila ohnivého a vodního brouka a tygra a jiná žena špačka. Dalšími 

motivy byly t eba mašle a mrtvá miminka, mrtvola, panenka a japonské motivy, symbol 

věčnosti na zádech, Geisha, lebky, hvězdy, cikánka a symbol pro sílu. 

Muži měli nejvíce tatuáží na bicepsu a rukách. Následovaly záda a hrudník. Po jednom 

tetování byl nález tatuáže na b ichu a stehnu. 

U mužů je poměrně těžké motivy adit do určité posloupnosti. Objevují se dost rozličné 

motivy. Jeden muž měl na těle logo vlastní kapely. Jiný muž si nechal vytetovat název „nebe“ 

v japonštině. Někdo si nechal vytetovat na tělo své jméno. Někdo jiný měl na pažích a rukách 

postavy z filmů a davidovu hvězdu a na zádech milenecký pár a číslo 2 a 4. Dalšími motivy 

byly nap íklad tribalové, irské motivy na rukách a různé nápisy, dračí motivy, kapr koi, 

slunce, hvězdy, pin-up dívky, k íže, a lebky. Jeden z mužů nosil na rukách název „Daddy“. 

Jiný muž si oblíbil pirátské motivy, nap íklad lebky. Další reprezentant tatuáže v této knize 

nedal dopustit na jména svých p íbuzných, které si nechal vytetovat na kůži svého těla. 

To, že muži preferují viditelná tetování a motivy mužnosti a ženy dávají p ednost 

skrytému tetování a „ženštějším“ motivům zjišťovala i má bakalá ská práce.122 

2.4.3 Poznatky obsažené v bakalářské práci autorky 

Sondáž byla realizována v Liberci a okolí. Do sondáže byli zapojeni náhodně vybraní 

respondenti. Dotazovaní byli vytipováni z ad tetovaných. Dotazníkové šet ení bylo 

provedeno na konci února 2016. Dotazník vyplnilo 13 respondentů, z toho 7 žen a 6 mužů. 

Dotazovaní byli osloveni p ímo v rámci domluvených schůzek. Na vyplnění dotazníku měli 

dostatek času. Vyplňování dotazníku bylo anonymní, což zpravidla vede k uvolněnosti 

a ztrátě obav z p ípadného zneužití dat. 

Dotazník byl sestaven ze sedmi otázek. První otázka měla pouze rozdělit respondenty 

na ženy a muže. Otázka číslo dvě se týkala toho, na jakém místě měli respondenti tetování. 

T etí otázka pátrala po tom, jaký motiv/jaké motivy měli muži a ženy na těle. Čtvrtá otázka 

zkoumala důvody pro tatuáž. Dále následovaly významy daného tetování, vnímání bolesti 

jako součásti tetovacího procesu a otázky, zda má tetování pro jeho nositele rituální význam.  

Jednou z hypotéz, která byla stanovena, byla, že muži preferují viditelná tetování, která 

podtrhují jejich mužnost. Ženy dávají p ednost skrytému tetování, které podtrhuje jejich 

p itažlivost a sexualitu. Tato hypotéza se potvrdila v celém jejím znění. 
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Otázka Na jakém místě těla máte tetování? nabízela 15 možností odpovědí. Respondenti 

měli zakroužkovat tolik možností, kolik pot ebovali, aby byli schopni popsat umístění svého 

tetování na těle. Byla zde nabídnuta místa jako: hlava, krk, hruď (prsa), b icho, záda, ramena, 

paže, p edloktí, ruce, intimní partie, hýždě, stehna, lýtka, nárt a kotník. 

Umístění na krku označili dva respondenti (muži). Na prsou či hrudi měli tetování dva 

muži a jedna žena. Tetování na b iše označila jedna respondentka. Umístění tetování 

na zádech označily t i ženy a jeden muž. Tetování na pažích označili t i muži a na p edloktí 

měli tetování dva muži a dvě ženy. Umístění tetování na stehnech označil jeden muž 

a na lýtku měly tetování dvě ženy a jeden muž. Nárt a kotník označila vždy jedna žena. 

Umístění tetování na hlavě, intimních partiích a hýždích neoznačil žádný z oslovených 

respondentů. 

Ze sondáže můžeme vyčíst, že nejvíce v počtu čty i respondenti označili jako místo svého 

tetování záda, kde p evažují ženy v poměru 3:1, dále ramena, kde výsledek byl v poměru 2:2 

a stejný výsledek mělo i umístění na rukou ve stejném poměru 2:2. Dalším nejčastěji 

uváděným místem pro tetování byla hruď (prsa), paže, p edloktí a lýtka. 

Tetování na zádech, ramenou, hrudi (prsou) by se dalo považovat za tetování, které se dá 

skrývat, pokud se jedná o ženy, naopak tetování na lýtku, nártu, či kotníku by se dalo skrýt, 

ale zároveň může působit p itažlivě, a jak vyplývá z výsledků sondáže, je preferováno více 

u žen. Naopak tetování na pažích preferují p edevším muži. Také krk, hruď, ramena, p edloktí 

a ruce jsou místa, která si muži nechávají tetovat nejčastěji a to právě proto, že to jsou partie, 

které mohou ukazovat. 

Otázka číslo 3 Jaký motiv (jaké motivy) máte na těle? byla otev ená. Každý respondent 

mohl napsat, jaké tetování měl na těle. 

Ženy vypsaly tyto motivy: rty, pták (vlaštovka), nápis (citát) tribal, Pegas, ornament růže, 

ornament koně, motýl, lilie, hlava kocoura ze Shreka, životní mottto v latině. Muži udali tyto 

motivy: ještěrka, biomechanika, čínský drak, aztécké tetování a polynéské motivy, triskel, 

Taranisovo kolo, keltský orel, tribal, datumy, jména blízských, EKG, Thorovo kladivo, 

kamion, motorka, klokan. 

Sondáž ukázala, že ženy preferují různé ornamenty, které mají zpravidla estetickou 

úlohu, dále motivy zví at, rostlin a různé citáty a nápisy. Naopak muži se p iklánějí 

k historickým tématům, mytologii a také svým koníčkům. 



34 
 

3. Historie tetování 

Následující kapitola je věnována dějinám tetování. Poukazuje na nejstarší dochované 

doklady tetování a popisuje logický sled dobových a kulturních proměn tetováže 

v jednotlivých částech světa.  

3.1 Tetování v Evropě 

3.1.1 Tetování v evropském pravěku 

Trvalou úpravu těla mohou symbolizovat již Venuše z Hohle Fels (asi 35 000 let p . n. l.). 

U těchto šesticentimetrových „Ev“, které byly objeveny roku 2008, jsou v oblasti t ísel, 

b icha a ňader vidět vodorovné rýhy. Je samoz ejmě otázkou, zda lze tyto vrypy považovat 

za tetování. Dalším artefaktem je takzvaný Lví člověk a Lví dáma z německého Stadel-

Höhle, které jsou staré více než 32 000 let a byly nalezeny v roce 1939. O skarifikaci zde 

mohou svědčit šikmé zá ezy na rukou. Podle jiných interpretací ale mohou být též 

škrábnutím od šelmy. Náznakem prehistorických tetováží mohou být také nástěnné malby 

a drobné p edměty v La Marche poblíž západofrancouzské obce Luccas-les-Chateaux, 

které jsou staré asi 15 000 let.123 

V jeskyních Fées v Chatelperron ve Francii byly v roce 1867 zaznamenány zásobníky 

černých a červených pigmentů stejně jako ostré kamenné nástroje, staré asi 12 000 let. 

Podobné nástroje byly nalezeny také v jeskyních v Portugalsku a Skandinávii. Tvar a velikost 

těchto nástrojů naznačují, že mohly být použity k tetování. Dalším možným důkazem tetování 

se staly šídlové nástroje, jež se nacházely v severských hrobech a které doložil archeolog 

Sophus Müller roku 1897. Údajné tetovací jehly byly nalezeny v Portugalsku či ve Francii 

roku 1867. 

Na prehistorických kamenných sloupech v Averyonu a Rarně ve Francii byly vyobrazeni 

lidé, kte í vypadají, že jsou zdobeni čty mi horizontálně vytetovanými čarami vlevo a vpravo 

od nosu. V rumunském podunajském regionu byly objeveny hliněné figury Cucuteni z doby 

okolo 5000 p . n. l., které měly stopy po tetování. Figurky, které byly objeveny u thrácké 

mohyly nedaleko Philippopolisu, mohly p edstavovat vytetované lidi, ale vzhledem 

ke složitosti ornamentů je pravděpodobnější, že jde o jemně, emeslně pomalované figurky. 
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Takové p íležitostné nálezy nejsou dostatečným důkazem o existenci tetovací praxe 

v prehistorických dobách.124 

3.1.2 Ledový muž s tetováním 

První p esvědčivý důkaz starověkého tetování objevili dva turisté v roce 1991 na alpském 

ledovci v Tyrolsku. Bylo to 5000 let staré tělo muže s vytetovanými znaky na kůži. Některé 

zdroje uvádějí stá í až 5300 let. 125  P edpokládá se, že toto tetování bylo vytvo eno 

ze zdravotních důvodů. 126  Cenná mumie dostala p ezdívku Ötzi podle místa, kde byla 

nalezena, tedy v Ötzalském údolí asi jen 92 metrů od italských hranic. Ötzi měl na svém těle 

p es čty icet tetování. Tetování bylo tvo ené jednou paralelní adou linií, které pokrývaly jeho 

páte , pruhy na kotníku a k ížky nad pravým kolenem.127 

Preparáty tkáně ukázaly, že technika tetování v mladší době kamenné byla velmi podobná 

metodám dnešním. Kůže pravěkého pastevce byla napíchnuta špičatým nástrojem a dovnit  

bylo vneseno kašovité barvivo. Tetováž obsahovala saze a krystalky minerálů z kamenů 

v ohništi. Některé vpichy si muž udělal možná sám ostrým p edmětem, který u sebe nosil. 

Ale daleko pravděpodobnější je, že šlo o dílo léčitele nebo šamana.128 

3.1.3 Tetování v řecko-římských pramenech 

Díky zprávám eckých a ímských historiků víme, že východoevropské kmeny 

se ve starověku tetovaly. Dákové či Thrákové se zdobili tetováním, které zdůraznilo jejich 

status. Pro Thráky bylo označení tetováním znakem urozenosti. Kdo nebyl tetován, byl 

pokládán za člověka nízkého původu. Reprezentace na thráckých vázách z doby roku 500 p . 

n. l. potvrzují, že byly tetovány ženy. Na jedné z těchto váz, která je vystavená v Louvru 

v Pa íži, vidíme ženu, která má na paži jelena.129 Jinak thrácké umění tíhlo spíše ke geometrizaci 

a ornamentalizaci svých p edloh.130 Když byli Thrákové podmaněni ímany v prvním století n. l., 

znamenalo to konec dekorativního tetování v jižní Evropě. U eků a ímanů poté tetování 

pokleslo na značení otroků a trestanců.131 

                                                
124VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 24-25. 
125FEIGE, Marcel a Bianca KRAUSE: Tattoo- und Piercing-Lexikon. Berlin, 1996, s. 248. 
126VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 25. 
127FEIGE, Marcel a Bianca KRAUSE: Tattoo- und Piercing-Lexikon. Berlin, 1996, s. 248. 
128RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 33-35. 
129VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 27-30. 
130BOUZEK, Jan. Thrákové. Praha, 1990, s. 183. 
131RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 45-47. 
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ímané a ekové považovali tetování za barbarské a užívali jej pro označování vězňů. 

ekové pro toto tetování používají slovo stigma. ímané využívali tetování k označování 

gladiátorů, vojáků, vězňů a otroků.132 Nap íklad gladiáto i měli tetování na viditelném místě, 

nap íklad na čele, nohou či rukou.133 

Od roku 8000 p . n. l. vládli Skytové a Pazyrykové v rozsáhlých oblastech Ruska 

a St ední Asie. 134  Skytové i Pazyrykové jsou proslulí svým šperka stvím a nádobami 

ozdobenými motivy zví at nalezených v jejich hrobech. V tetování válečníků jsou obsaženy 

tytéž motivy.135 V době mezi 7. a 4. stoletím je možné se setkat p edevším se dvěma proudy 

v umění, s realistickým, který zobrazoval zví ata a ornamentálním.136 Dekorativní vzory jim 

zdobí ruce, nohy a ramena. Mytické bytosti se st ídají s realistickým vyobrazením tygrů, 

jelenů, hadů, horských koz a ryb.137 Velké oblibě se u Skytů těšil gryf.138 Obrázky ukazují 

určité spojení s jihovýchodní Asií, kde se tyto kmeny pravděpodobně inspirovaly. Pazyrycká 

tetování sloužila k ochraně a štěstí p i lovu.139 Popularita tohoto umění plynula p edevším 

z náboženských a magických p edstav, což je charakteristické pro většinu starověkých 

a st edověkých národů. Vzory měly svou symboliku spjatou také s rodovými a kmenovými 

p edstavami. 140  Roku 1993 objevila archeoložka Natalia Polosmak na hranici Ruska, 

Mongolska a Číny mumii princezny Ukok, která byla pravděpodobně zakonzervována 

dva a půl tisíce let a byla součástí kočovného národu Pazyryků. Žena měla na těle tetování 

mystických bytostí.141 

3.1.4 Tetovaní Britové 

Julius Caesar v roce 55 p . n. l. napsal, že obyvatelé britských ostrovů malovali své tělo 

modrou barvou, aby se jich nep átelé na bojišti více báli. Modrý odstín byl dosažen šťávou 

z indiga. Jméno Britannia pochází ze starověkého keltského slova a p esněji znamená „země 

pomalovaných lidí“. Tetování praktikovali p edevším Piktové. Ti údajně běhali úplně nazí 

                                                
132VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 30-31. 
133Tribunes and Triumphs, 2015 [online] [cit. 28. 2. 2019]. Dostupné 
z: http://www.tribunesandtriumphs.org/gladiators/. 
134VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 26. 
135VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 26. 
136SMIRNOV, A.P.Skytové. Praha, 1966, s. 151-152. 
137VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 26. 
138SMIRNOV, A.P.Skytové. Praha, 1966, s. 155. 
139VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 26. 
140SMIRNOV, A.P.Skytové. Praha, 1966, s. 151-152. 
141Aktuálně.cz, 2014 [online] [cit. 28. 2. 2019]. Dostupné z: https://1url.cz/rMlhw 
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s výjimkou několika zlatých ozdob na těle. Výsledná tetování byla známkou vysokého 

postavení a hrdosti.142 

Klasický motiv byl na Britských ostrovech motiv spirály a jiných ornamentů. Kromě toho 

dominoval také keltský uzel, složité rostlinné motivy spojující život a smrt, pletence 

propojující nebe, zemi, tělo a duši.143 S Pikty zmizelo i tetování z Británie. 

Za dalších 500 let se v evropské literatu e nenachází žádná zmínka o tetování, s několika 

výjimkami. Jedna z nich se týká tetování krále Harolda II. z Anglie. Na slavné Beyeux tapisérii, 

zobrazující bitvu u Hastingse v roce 1066 n. l je možné vidět Harolda, posledního saského krále, 

propíchnutého šipkou. Jména jeho země a jeho manželky měl vytetované na hrudi. 

3.1.5 Náboženská tatuáž a úpadek tetování v Evropě 

St edověké texty často odkazují na náboženskou tatuáž, v níž byly používány dva hlavní 

k esťanské symboly, ryba a k íž. Dominikánský kněz Heinrich Seuse nap íklad měl jméno 

Ježíše vytetované nad srdcem. V roce 1503 byla vystavena německá dívka, jejíž tvá  a tělo 

byly pokryté posvátnými symboly. 144  Na důkaz oddanosti si lidé vypichovali k ížky, 

kristogramy, nápisy INRI, X, JN, alfu a omegu, portréty Ježíše a Marie.145 Dále CX nebo IN 

nebo beránky. 146  Tyto tatuáže pravděpodobně sloužily nejen jako k esťanské symboly, 

ale i jako talismany proti zlu, či k uzdravení. 

Později se stalo tetování symbolem čarodějnictví a vyznavačství ďábla a nebylo obecně 

akceptováno.147 Mnoho pravověrných katolíků považovalo tetování za nebezpečný pohanský 

rituál, zatímco jiní jej považovali za velkou oběť a symbol jejich náboženství. Dalšími 

slavnými tetovanými poutníky byli hrabě Alexander z Pfaffenheimu, který v roce 1533 měl 

na stehně k íž a Otto Friedrich z Göbenu, který byl v roce 1675 poznačen k ížem a dalšími 

ilustracemi. V roce 1862 britský korunní princ a později král Edvard VII pokračoval v této 

tradici a na své paži měl tetovaný Jeruzalémský k íž. 

Dalším pozoruhodným p íkladem je dlouholetá tradice italské vesnice Loreto. Každý rok 

tisíce lidí smě ují na toto místo pěšky nebo vlakem a mnoho z nich si nechá jako vzpomínku 

udělat tetování k p ipomenutí. Tradice poutních tetování témě  vymizela během 

devatenáctého století, ale tetování s náboženskými obrazy jsou dodnes používané mezi 

                                                
142VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 32-33. 
143Tattoo, 2019 [online] [cit. 28. 2. 2019]. Dostupné z: https://1url.cz/kMlCz. 
144VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 37. 
145RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 53. 
146FEIGE, Marcel a Bianca KRAUSE: Tattoo- und Piercing-Lexikon. Berlin, 1996, s. 249. 
147RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 54-57. 
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k esťany. Běžně je používají nap íklad Chinanos, američané mexického původu, kte í nesou 

neobvyklé obrazy Panny Marie nebo Ježíše na zádech. 

3.1.6 Tetování v době zámořských objevů 

Zmínky o tetování p icházejí nejen z Evropy, ale i ze zámo í. V mnoha cestopisech 

evropských badatelů, kte í cestovali všemi směry, je patrný údiv p i prvním setkání 

s tetovanými lidmi. Nové slovo „tetování“ odvozené z tahitského „tatau“ se po Cookových 

cestách velmi rychle rozší ilo a potlačilo jiná označení, která pro danou praxi používaly jiné 

cizí jazyky. Poprvé v historii se poměrně velký počet Evropanů, kte í se tetovali v zámo í, 

vrátil domů s novými dekoracemi. 148  Roku 1774 s sebou James Cook p ivezl do Anglie 

mladého Polynésana, známého jako Omai. Pro své tetování na tmavé kůži se stal „výstavním 

objektem“. 149  Vzhledem k tomu, že obchod s nově objevenými územími vzrostl, vzrostl 

i počet respektovaných západních osobností, které se vrátily domů s exotickým tetováním. 

Nap íklad ruský hrabě Fjodor Ivanovič Tolstoj byl poznačen vypodobněním ptáků, hadů 

a dalších zví at, o něž se údajně p ihlásil během expedice na Polynéské ostrovy Markézy 

v roce 1804. Naopak Joseph Rutherford prohlašoval,150 což bylo v roce 1830,151 že Maorové 

ho chytili a násilně mu potetovali obličej. 

3.1.7 Renesance tetování v Evropě 

Tetování se v Evropě začátkem devatenáctého století stalo populárnějším, ačkoliv bylo 

ještě stále spojené s nižšími sociálními t ídami, jako byli námo níci, vojáci, dělníci, zločinci 

a prostitutky.152 

Hlavní vliv na oživení zájmu o tetování měli právě námo níci. Tetovala se srdce, iniciály, 

palmy, dívky, kotvy a další. Během 19. století vznikala v p ístavech typu Antverp, Londýna, 

Hamburku nebo Marseille nová profese: první taté i. Poté p ibývaly i další města jako 

nap íklad New York, Tokio, Sydney, San Francisco a Liverpool, kde se etablovali 

profesionální taté i. 153  Většinou byli právě z ad námo níků. 154  Námo nických tetování 
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p ibývalo velmi rychle, začaly se tetovat lodě s napnutým plachtovím, nahé dívky, havajské 

krásky, náhrobky, kompasy, státní vlajky, vojenské insignie, motta a také mo ské panny, 

delfíni, žraloci, želvy a velryby. Důvodem byla větší šance být identifikován p i pádu 

p es palubu. Když měl námo ník za sebou 5 000 mil, byl mu na hruď vytetován modrý 

ptáček. Po dalších mílích dostal dalšího ptáčka na druhou stranu. P i p ekročení rovníku 

dostal námo ník Neptuna na nohu a pro ochranu kohouta. Ti, kte í se vydali do Honolulu, 

si odtamtud p inesli tanečnici hula, která se roztančila, když člověk zatnul svalstvo. 

P ed bolestí měl chránit vytetovaný Kristus na zádech. Koncem 19. století měl tetování 

už každý námo ník. Tetoval je nap íklad Samuel F. O´Reilly, jeden z newyorských tetovačů, 

který roku 1891 vylepšil Edisonovo elektrické pero a dal tak vzniknout tattaugraphu, 

elektrické mašince. Námo níky tetoval i jeho žák Charlie Wagner, který vytvo il vylepšenou 

verzi injekčního strojku. On upravoval námo níkům jejich tetování, p edevším obscénní 

povahy, aby mohli být p ijati do služby. 

Druhou skupinou tetovaných byli lidé z cirkusu. Pat ili k nim i nejtetovanější lidé 

světa.155 První potetovaný domorodý obyvatel na evropské půdě byl podle dobových záznamů 

princ Giol, který se v roce 1691 dostal do Anglie na lodi dobrodruha Wiliama Dampiera.156 

V roce 1873 získal albánský ek Géorgios Konstantin alias Princ Constantin angažmá 

u cirkusu Barnum. Tento člověk měl na sobě celkem 388 figurálních tetováží. 

Následovaly ženy, které byly potetované. První tetovanou Američankou byla Olive 

Oatmanová. Nejtetovanější ženou byla Emma de Burghová, která podnikala se svým mužem 

turné po Evropě. Nejslavnější tetovanou ženou však byla Betty Broadbentová. Pro slávu 

a peníze se p eměnil i Horace Ridler, který žil pod p ezdívkou Velký Omi. Roku 1927 se 

tento major britské armády rozhodl pro razantní krok. Rozhodl se, že se chce změnit v zebru. 

Na tělo mu byly vytetovány legendární pruhy. Nechal si i upilovat zuby, vytahat ušní lalůčky 

a nosil kel či kruh v nose. 

Dále byli tetováni zločinci. Byla to pro ně forma rebelie, způsob, jak uniknout kontrole, 

zviditelnit se nebo upozornit na svá členství v gangu a získat si respekt v drsném prost edí. 

Pověstné byly značky lebek, jejíž počet nesl zprávu, kolik lidí jeho nositel sprovodil ze světa. 

Vytetované AB, SWP, svastiky či dvojité ostré blesky nosila rasistická skupina Aryan 

Brotherhood. Tetováže BGR, černého draka, zk ížené šavle, brokovnice nosila černošská 

Black Guerilla Family. NF, LFN, ENE či sombrero s dýkou zase mexická La Nuestra Familia. 
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Tetovacími p edměty byly jehly p idělané na kousek d ívka. Jako barvivo se používala černá 

směs se sazí, které se íkalo rus.157 

Tetováni byli i vězni. T i tečky na kůži mezi palcem a ukazováčkem má poukazovat 

na to, že vězni nejsou zrádci. Má to odkazovat na symbol t í opic, které jedna neslyší, druhá 

nevidí a t etí nemluví. Tetování je ve vězení zakázané, oni p esto seženou barvivo nap íklad 

z cigaretového popela nebo krve. Proč ale ta snaha? Na to odpověděl jeden z bývalých vězňů, 

53 let starý muž. Podle něj jej bolest p i tetování p ivádí na jiné myšlenky. Člověk se díky 

němu cítí na živu.158 

V roce 1878 slavný italský psychiatr a kriminolog Cesare Lombroso tvrdil, že existuje 

souvislost mezi kriminálními postoji a tělesnými rysy. Podle jeho teorie se tetování dob e 

hodí k profilu průměrného zločince. V roce 1907 výzkum provedený Friedrichem Krausem 

ukázal, že mezi tetováním a sexualitou existuje souvislost. Podle této teorie je tetování 

pro muže znamením jeho síly a houževnatosti, podporuje jeho p itažlivost k ženám. Tetování 

u žen má erotický efekt na muže, srovnatelný se šperky, kožešinami nebo rtěnkou. 

Také nápisy byly populární.159 Na tělech se objevovaly nap íklad srdceryvné nápisy jako 

„Minulost mě zradila, p ítomnost mě trápí a budoucnost mě děsí.“160 Takové tetování vedlo 

k identifikaci a zatčení sériového vraha poté, co p eživší ekl policii, že jejich útočník měl 

na rukou vytetovaná slova "Narodil se na špatné hvězdě". Francouzské zločinecké tetování 

bylo jednoduché, špatně provedené a obsahovalo tajné zprávy. Body na čty ech prstech 

znamenaly, že jejich nositel byl ve vězení. T i body u ko ene palce byly "smrtí policie". Tvá  

ženy na růži, "růže z Jericha", vyprávěla o špatné zkušenosti se ženou. Vězni z ruské carské 

íše většinou nosili tetování klášterů, katedrál, hradů a pevností na hrudníku nebo na zadní 

straně rukou. Zajatci mísili inkoust se sazemi a používali špičatý konec drátu za účelem dostat 

inkoust pod kůži. 

Tetování francouzských prostitutek bylo jen vzácně obscénní a obvykle bylo méně 

viditelné než tetování odsouzených a námo níků, nap íklad na ramenech nebo mezi prsy. 

Prostitutky pat ily do nižší t ídy a začínaly s touto činností již v raném mládí. Mnoho tetování 

vyprávělo o událostech v jejich životech. 

Tetovací kultura si našla cestu i do vysoké společnosti. 161  Tetováni byli ruský car 

Mikuláš II., ecký král Géorgios I. s manželkou Olgou, švédský král Oskar II., německý císa  
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Wilhelm II. a španělský král Alfonso XIII.162  Ruský car Mikulá  II. měl na ruce draka, 

kterým se velmi pyšnil163 a Wilhelm II. měl na své hrudi vytetovaná slova „pryč s tyrany“.164 

Většina z nich byla tetována v Japonsku. Tetováni byli i car Petr Veliký, který měl na hrudi 

bojové sekery, nebo carevna Kate ina Veliká. Poptávka po japonských dílech byla tak veliká, 

že p íslušníci vyšších t íd stáli frontu, aby se mohli nechat v Berlíně tetovat od tatérských umělců. 

Během válek v jižní Africe polní maršál Roberts povzbudil své důstojníky k tetování, 

nejlépe s plukovým znakem. Účelem těchto tetování bylo posílit morálku v rámci pluku 

a usnadnit vojákovu identifikaci. Někte í z vůdců za druhé světové války také vlastnili 

tetování. Polní maršál Montgomery měl motýla na p edloktí, sir Winston Churchill měl kotvu 

na levé paži, Roosevelt byl tetovaný s vyobrazením své rodiny a Stalin lebkou. 

Po druhé světové válce nebylo tetování tak oblíbené. P išla p ísná padesátá léta. 

Památeční tatuáže si nosili vojáci z Koreje, ale doma zjistili, že nejsou vítané. Vlastními 

značkami se tetovaly motorká ské gangy. Bohužel většina států byla kvůli vzrůstající diskuzi 

o rakovině kůže proti tetování. V socialistických zemích bylo emeslné tetování potíráno, 

protože bylo spojené s rizikem p enosu chorob. Po únoru 1948 se v Československu tetovali 

jen vězni, Romové a vojáci základní služby. 

V roce 1960 lze mluvit o druhé renesanci v tetování. Z tetovačů se stala celistvější 

skupina, změnila se klientela, technologie, jehly se začaly sterilizovat a proměnily se 

tetované motivy. Zásadní změnou tetování je p echod od emeslné výroby k jisté formě 

umění.165 V této době se tetují p edevším mladí lidé, kte í se zúčastňují různých protestních 

akcí. Mluvíme zde o revoltujících Hipís nebo punkerech.166 Jejich tetováže hlásaly: láska, 

mír a štěstí. Tetovaly se typické symboly jako znak Peace, slova láska, p átelství, list 

marihuany. Punke i vnímali svá tetování jako určitý druh rebelství. Na svá těla si dávali 

lebky se zk íženými hnátami, potkany nebo jména různých hudebních kapel.167 

Od osmdesátých let vzrostla popularita v široké ve ejnosti.168 Tetovali se různí lidé, 

nap íklad skate i. Ti si dávali tetováže známých skateboardových profesionálů, loga firem 

nebo graffiti.169 V dnešní době, kdy se nechávají tisíce lidí v tetovacích studiích zdobit 
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tetováním nebo piercingem, je to trend, který by mohl být nejlépe popsán jako 

„spot ebitelský tribalismus“. P íslušníci, zejména st ední t ídy, jsou nyní mnohem méně 

ovlivněni p edsudky, že potetovaný člověk špatně smýšlí, a člověk by se mu měl nejlépe 

vyhnout, nebo že tetovaná žena je neobvyklá či dokonce vulgární. Dnes jsou tyto p edsudky 

minulostí a člověk se může setkat s tetováním u všech vrstev společnosti. Mnoho trendů 

a stylů se vyvinulo z emancipace tetování jako prost edku zkrášlení těla. Karikatury 

a melancholické tetování, typické pro styl 60. let, byly na jedné straně nahrazeny 

abstraktními monochromatickými vzory a krásně provedenými realistickými prezentacemi 

na straně druhé.170 

3.2 Tetování v Asii 

Nejstaršími doklady tetování v Asii jsou mumie v Tarimské pánvi, které jsou staré až 3 000 

let. O tatuáži se zmiňuje i deník Marca Pola. Na území dnešní Barmy, Laosu a provincie Jünnan 

se podle něj muži tetovali kolem paží a nohou jakými si proužky a pásky.171 

3.2.1 Nejstarší čínské doklady tetování 

V roce 1990 byly na hranicích s Čínou nalezeny čty i bohatě tetované mumie. Vedle 

mumií byla nalezena také tetovaná žena, která byla stará 2 400 let. Měla tetováže na ramenech 

a rukách, p edevším mytických zví at a ptáků, které byly patrně zhotoveny jehlou utvo enou 

z kosti. Pravděpodobně byla bojovnicí a vypravěčkou a byla ve své kultu e velmi dob e 

považována. Je možné, že se nechala tetovat z magických důvodů, nap íklad aby si p ivolala 

štěstí.172 Na některých figurkách z doby prvních dynastií Šang (asi 18. až 11. století p . n. l.) 

a Čou (1027-221 p . n. l.) jsou zpodobněná nahá těla, která jsou zdobená tetováním. 

V čínských pramenech nalezneme několik druhů tetování: tetování jako formu trestu, 

armádní tetování, figurativní tetování, tetování jako ozdobu tvá e a tetování menšin a cizinců. 

Číňané používali pro tetování různých výrazů jako cejchovat, barvit, propichovat 

zelenomod e, vzorkovat tělo, mod e ezat, pro ezávat tělo, zdobit či vpisovat.173 Sami Číňané 

mu íkají Cishen nebo také Wenshen, což doslova znamená probodnout si tělo. 174 

Zmínku o tetování nalezneme v anekdotách Chan Jinga z doby kolem roku 150 p . n. l. 

Konfuciánský klasik Kchung Jing-ta, který žil v letech 574-648 uvedl, že lidé Jüe si tetovali 
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těla červeným a zeleným barvivem, aby se ochránili p ed draky. V kronikách Wejťi, 

sestavených p ed rokem 297 jsou zmínky o obyvatelích japonských ostrovů, kte í si tetovali 

obličej. Dějiny Suejů popisují ženy z Tchaj-wanu, které si tetovaly na ruce obrázky hmyzu 

a hadů. V Nových historiích Tchangů jsou zmíněny t i národy, které jsou zdobeny na lýtkách, 

rukách a šíji.175 

Zločinecké tetování sloužilo jako ve ejné ponížení pro pachatele v Číně a Japonsku. 

Takovýto trest znamenal celoživotní hanbu, protože lidé, kte í byli takto pokresleni, byli 

vytlačeni na okraj společnosti. Ve staré Číně žili lidé podle p ísných konfuciánských 

morálních hodnot. Jakékoliv znetvo ení těla, které bylo darem od rodičů, bylo v rozporu 

s těmito zásadami a p inášelo hanbu na rodinu a komunitu. Bohatí Číňané nechali tetovat své 

ženy i služebnictvo domu, aby bylo jasné, kdo na ně má vlastnické právo. Pokud byla 

konkubína nevěrná, bylo jí od íznuto obočí a dány barevné pigmenty do ran. Výprasky jako 

tresty byly ve staré Číně na po adu dne a také zahrnovaly bičování a amputace. Ty znamenaly 

ztrátu nosu, uší, obočí nebo varlat až po rozbití celého těla. Trest tetování byl obecně uložen 

jako nižší trest. Nap íklad zloději byl vytetovaný malý kroužek za ucho. Muž, který se 

dopustil cizoložství, byl potrestán tetováním na čele. Každý, kdo urazil p edky tím, že pil 

p íliš mnoho nebo porušoval manželství, riskoval trest tetováním. Jakmile byli označeni, 

museli se p ipojit k armádě nebo zůstat ve vnějších provinciích, protože ve městech nebylo 

tetování tolerováno.176 

Našli se však i lidé, kte í se nechávali potetovat dobrovolně. Tomu se věnuje nap íklad 

text od Tuan Čcheng-š z 9. století. Podle těchto vyprávění, měl tehdejší vysoce postavený 

ú edník na celém těle vytetovaného hada. Jiný muž měl zase na čele vytetovanou celou báseň. 

Od 13. století se v populární literatu e objevují občasné zmínky o figurativní tetováži, 

kterou na sobě měli nap íklad lapkové z bažin. V Příbězích od jezerního břehu (román Šuej-

chučuan) vstupuje do města jeden muž s tetováním.177 
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3.2.2 Nejstarší japonské doklady tetování 

Zemí, kde se původní trestanecké tetování rozvinulo do nejumělečtější formy na světě, je 

Japonsko. 178  Nejstaršími doklady o tatuáži v Japonsku jsou artefakty kultury Džómon 

z období 9 000 až 300 let p . n. l. Byly zde nalezeny figurky dogú, podobné Venuším. 

Na svých tělíčkách měly ornamenty, které by mohly p edstavovat tetování. Některé z nich 

měly i obličejové tetování.179 Figurky mohou symbolizovat nadp irozené síly, ale p edevším 

dokládají touhu po zdobení těla. 180 O tetovaných obyvatelích japonských ostrovů se jako 

první zmiňuje čínská kronika Wejťi. Podle této kroniky se lidé Wa poznačovali na rukách, 

aby odháněli velké ryby a vodní ptáky, když se potápěli pro ryby a mušle.181 Kronika p ímo 

píše: „Těla si potírají na růžovo a šarlatovo, stejně jako Číňané používají pudr. Muži velcí 

i malí, si všichni tetují tváře a zdobí těla vzory…“182 Vzory na těle se v různých krajích lišily 

a lišily se také podle hodnosti jedince. Mezi nálezy z období Kofun (p ibližně od 3. století 

do 6. století) pat í hlíněné figurky haniwa, z nichž některé jsou také zdobeny ornamenty, tato 

tetování mohla sloužit dekorativním, náboženským nebo status-určujícím významům.183 

Prvotní tetování mělo rituální a zdobnou funkci, ale později získalo negativní konotace. 

Stalo se trestem. O takovém trestu hovo í nap íklad komplikovaná kronika Nihonšoki, sepsaná 

počátkem 5. století.184 Lidé byli tetováni na rukách nebo na obličeji značkami, čísly, pruhy 

nebo znaky, které reprezentovaly to dané město, které člověka takto stigmatizovalo. 185 

Nihonšoki se ale zmiňuje nejen o trestaneckém tetování, ale také o tetování p íslušníků kmene 

Ainu. 186  Matky někdy začínaly s tetováním holčiček již od druhého roku a bez tetování 

by se dívka nikdy neprovdala. Motiv byl dokončen během puberty a symbolizoval sociální 

dospělost.187 Ženy si zde malovaly na horním rtu umělý knír modročerné barvy, který sahá 

od ucha k uchu. Tetování zde bylo znakem zralosti ženy. Tatérkami byly výhradně ženy, často 

babičky a tety tetovačky. Postupně vznikaly různé výnosy, které zakazovaly Ainské tetování. 

Poslední plně tetovaná Ainka zem ela v roce 1998. Až do 17. století byli tetováni zločinci, 

šlechtici, kte í odmítli spáchat harakiri, nedotknutelní, žebráci, prostitutky a kejklí i. 
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V 17. století se začalo v Japonsku hovo it o tetování ve zkrášlujícím smyslu. Zlom 

v dějinách pak p išel v 18. století s obdobím živoucí kultury éry Edo (1603-1867)188, města, 

jež se mělo stát Tokiem. 189  V tu dobu se začal rodit fenomén celotělového tetování. 

Ve čtvrtích rozkoše Kjóta a Ósaky si milenci často nechávali tetovat svá jména p ípadně malé 

černé tečky jako symboly lásky. Taková tetování se nazývala irebokuro nebo kakušibori, 

která se objevovala často na skrytých místech nap íklad ve slabinách nebo pod pažemi. 

Tetování bylo užíváno i k náboženským účelům. Mniši si zdobili záda náboženskými 

modlitbami a čínskými znaky kandži symbolizující různá božstva.190 

Rozvíjely se tisky z desek, jimiž se reprodukovaly d evo ezy ukiyoe.191 Bylo to levné 

a důležité vizuální médium, které používalo otisky pro účely výzdoby. Mezi nejoblíbenější 

témata pat ila krajina, bojovníci, krásné ženy a politická satira. Kombinace emesel ezbá ů 

d eva a reprezentací tiskovin ukiyo e vytvo ila základ pro obrazové japonské celotělové 

tetování. Vysoká poptávka po větších a komplikovanějších projektech vedla ke vzniku 

skupiny profesionálních umělců tetování. 192  Prvními tatéry, jež napodobovali styl 

d evo ezových tisků, byli pravděpodobně d evo ezci sami.193 

Tak se rodilo horimono, umělecké vypichované dílo. Tyto obrázky p ipomínaly oděv: 

trikot, plášť nebo košili. Sestávalo ze t í elementů: načrtnutí, stínování a dobarvování. 

Tradičními barvami byly černá, červená, hnědá, žlutá a zelená. Používala se žluč, kurkuma, 

šafrán, purpur, indigo, smůla, sezamový olej, uhlí, saze, k ída, slupky o echů, kůra různých 

stromů atd. Tradičním nástrojem byly ocelové jehly hari na d evěném nebo bambusovém 

držátku. Mist i měli k dispozici více typů jehel. 194  Tetování se stalo v těchto dobách 

opravdovým uměním. 

3.2.3 Novodobý přístup k tetování v Japonsku 

Celotělové tetování je stále nejdůležitějším identifikátorem pro člena japonské mafie 

Yakuza. Bolest způsobená celotělovým tetování je odznakem velké statečnosti, odolnosti 

a věčné loajality vůči organizaci. Pouze jedno tetování je zakázáno. Tetování stvrzuje 

p íslušnost k jejich tajné společnosti.195 
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P ed pár lety se japonská vláda rozhodla bojovat proti organizovanému zločinu. Zakázala 

tetovaným návštěvu fitness studií, lázní a bazénů. To vzbudilo p edevším zájem zahraničních 

turistů, pro které je Japonsko zajímavou návštěvní destinací.196 

Dnes v Japonsku neexistuje témě  žádné tradiční tetování. Dnešní mladí lidé se mnohem 

více zajímají o západní symboliku a p ijímají západní módu, jako je nap íklad dočasné 

tetování. Japonské tetování je odsouzeno k zániku. Stalo se charakteristickým znakem 

organizovaného zločinu. Ačkoli tuto praxi úplně neodmítají, většina Japonců jednoduše 

nechápe, proč by se chtěl člověk nechat tetovat. V p eplněném metru cestující dobrovolně 

odstupují od sedadel těch, kte í mají viditelné tetování, což je založeno nikoliv na respektu, 

ale na strachu a obavě.197 

3.2.4 Tetování na Barmě 

Lidé v Barmě si své tělo rozdělili na několik oblastí, které si různě tetovali. 198 

Hinduističtí bohové, Buddhové a další vyobrazení světci byli obvykle vytetováni na hrudníku, 

zádech nebo ramenou, vzácně i na b iše nebo na spodní části těla. Reprezentace zví at byly 

tetované na uších, krku, ramenech a horním či dolním p edloktí.199 Nejoblíbenější byli tyg i, 

protože tamější muži vě ili, že skrze ně získají sílu a statečnost a toto tetování je mělo 

chránit. 200  Zví ata a ďáblové byli vždy obklopeni adou barmských písmen, která někdy 

obsahovala tajnou zprávu. Zví ata sama se mohla skládat z písmen. Oblast okolo stydkých 

pysků byla ideálním místem pro páva nebo ještěrku, jako symboly chtíče. Plosky nohou 

potetovány nebyly. Tetování bylo na obličeji, a to malé tečky mezi očima a ústy, které měly 

působit p itažlivě pro opačné pohlaví. 

K tetování se vážou zajímavé p íběhy. V roce 1881 požádal jeden obyvatel Barmy mistra 

tetování Sayase o tetování kouzelného ptáka, který ho měl uchránit p ed utopením. 

Aby p esvědčil britské diváky o fungování tohoto kouzla, nechal se se svázanýma rukama 

a nohama hodit do vody. Pono il se a zem el. Umělec byl zatčen a obviněn ze zabití.  

Nejsilnější, ale i nejnebezpečnější tetování, které barmský člověk mohl získat, byla 

Bawdithada. Nositel tohoto tetování byl domněle navždy chráněn p ed meči nebo st elnými 

zbraněmi a byl nejsilnějším, nejrychlejším a nejodvážnějším mužem na světě.201 
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Pokud chtěl člověk ochranné tetování, umělec p i tetování mumlal mantru a umístil 

na provizorní oltá  mísu s ovocem. Oblíbeným nástrojem byl 60 cm dlouhý oštěp. Na jednom 

konci měl tento nástroj měděnou postavičku: Buddhu, ptáka, hadí hlavu nebo démona. Druhý 

konec se skládal z kulatého ostrého hrotu, jenž absorboval barevné pigmenty. Tento konec byl 

rytmicky vtlačován do napjaté pokožky. Černé barvivo se skládalo ze směsi žluči a sazí. 

Pro červenou barvu se používala červená rumělka a indigo pro modrou barvu. Pro kouzelné 

tetování byla s barvivem smíchána rostlinná směs známá pouze tatérovi. 

V 19. století se v Barmě v důsledku kolonizace vyskytovalo stále méně tetování. Ženy 

ve st edním věku měly občas na rukách obrázky lotosových květů a ptáků. Kmeny v hornaté 

oblasti Barmy si zachovaly své tradiční zvyky dodnes. 

3.2.5 Tetování v Thajsku 

Tetování v Thajsku má bohatou historii. V čínských textech se píše o Thajcích, jejichž 

muži barvili svá těla. Thajci nosili na stehnech vytetované legíny, které měly tvar thajských 

šupin, geometrických sítí, šachovnic, postav nebo zví at. Koncem 18. století král Bangkoku 

Phra Phutthayotfa (Rama I.) na ídil, aby měli všichni občané vytetována jména pánů a měst, 

v nichž bydlí, aby se zamezilo vyhýbání se výkonu královských služeb.202 

Kvůli svým vlastnostem jsou mezi mladými thajskými muži nejoblíbenějším motivem 

tetování zví ata. Drak p edstavuje sílu a moudrost, lev důstojnost a sílu a tygr reprezentuje 

sílu a mužnost. Thajští kickboxe i milují kouzelné opice ze staré básně, protože dokážou 

skákat na dlouhé vzdálenosti.203 Dále jsou mezi těmito kickboxisty oblíbené vzory Sak Yant, 

které p ináší bojovníkovi sílu, nebojácnost, ochranu, charisma, zdraví, sexuální p itažlivost, 

štěstí a důvěru. 204  Jiné populární pohádkové bytosti jsou Naga, vícehlaví hadi či draci, 

Hanuman, opičí hinduistický bůh plodnosti a bůh mužnosti Rakshasas. Dále jsou 

to hinduističtí bohové Šiva, Brahma a Ganéša a Buddha je talismanem pro lásku a práci. Svatí 

a zví ata jsou tetováni na pažích, na hrudi a na zádech. Jeden bod chrání obličej a je také 

znakem krásy. Někte í thajští muži nosí na p edloktí adu různých symbolů, které odkazují 

na bývalou p íslušnost k pluku nebo klášteru. Zajímavé nap íklad je, že Thajsko zakázalo 

tetování hlavy Buddhy, protože je to vnímáno jako neúcta.205 Tetování jsou velmi populární, 
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zejména ve venkovských oblastech a mezi obyvateli měst nižší t ídy. V horních t ídách se lidé 

p íliš netetují, protože je tato praxe považována za vulgární.206 

Thajci byli vždy p esvědčeni, že za vyléčení z vážného zranění nebo uštknutí hadem 

vděčí právě tetování. Zvyk kouzelných ochranných tetování existuje v Thajsku již 

od šestnáctého století. Na stěnách chrámu v Bangkoku jsou jasně rozeznatelní vojáci 

s tetovanýma nohama.207 Tetování ukazovalo vojenskou úroveň nebo hodnost.208 

Zatímco je rytmicky bodáno nástrojem do kůže klienta, umělec neustále mumlá 

magickou mantru. P i tetování musí být tatérovi nabídnuto maso nebo květiny. Člověku je 

v průběhu procesu zakázáno jíst určité ovoce nebo hovězí maso.209 Thajci si ale vymysleli 

i neviditelné tetování pro ty, kte í se obávali reakce svého okolí, ale p esto jej chtějí 

pro ochranné účinky. Jedná se o tetování sezamovým olejem. Tetovací náčiní i mantra zůstává 

stejná.210 

V dnešní době užívá thajskou techniku tetování nap íklad 33letá mnichovská tatérka 

Georgina Ostheimer. Tetuje dlouhou bambusovou tyčí nebo dlouhými nerezovými jehlami. 

Bambusovou tyč užívá k tetování v Německu jen málo tatérů.211 Mnoho lidí se však domnívá, 

že používání bambusové tyčky není hygienické, poněvadž jsou pono eny pouze do alkoholu.212 

3.2.6 Tetování na ostrově Haian 

Svou oblibu mělo u žen tetování na ostrově Haian. V první adě sloužilo tetování ne jako 

ornament, ale jako část svatebního rituálu. Pokud se sobě zalíbili dva kmenoví členové, byla 

dívka jako znak spojení tetována na rukou. Večer p ed svatbou byla tetována svým 

nastávajícím různými znaky na obličej, které byly typické pro jeho klan. Teprve potom byla 

opravdovou součástí jeho rodiny a nikdo jiný si na ní nemohl činit nárok. Budoucí muž musel 

p i kreslení obrysů pracovat velmi obez etně a p esně. Její rodiče museli p ihlížet, 

protože jinak by svoji dceru p ed její smrtí nemohli identifikovat. 

Ještě p ed začátkem dvacátého století, bylo tetování u většiny kmenů na Haianu stále 

běžnou praxí. Čínské znaky a jiné geometrické znaky byly tetovány na p edloktí. Vě ilo se, 

                                                
206VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 77-79. 
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že tyto znaky měly chránit p ed uštknutím hada. Celou síť stejně širokých linií tekoucích 

od krku až po prsa nahradily v průběhu času nádherné realistické reprezentace květin 

a motýlů na tvá ích žen. Ženy se také tetovaly ptačími vzory. 

3.2.7 Tetování na Taiwanu 

Podle čínských záznamů ze sedmého století měly ženy na ostrově Taiwan potetované 

ruce s obrazy hmyzu a netopýrů. Pravděpodobně to byla kouzla proti jejich kousnutí, 

když nositel pracoval s rukama v trávě nebo ve vodě.213 Podle Rychlíka šlechtilo dospělé ženy 

unikátní obličejové tetování, které vypadalo jako zalomené široké V vedené p es ústa 

k oběma uším. Ženské vzory na rukou zahrnovaly k ížky a jakoby krajkou obemknutá zápěstí. 

Tetovat tvá e si mohly jen zručné tkadleny.214 

Většinou začal člověk s tetováním v pubertě. Odpovídající datum bylo určeno rodiči. 

Určité tvary byly nalézány i v ezání stromů nebo v tkaninách: geometrické linie, p edstavy 

lidí a nebeských zjevení a imitace zví ecí srsti. 

Určitá tetování mohla být udělena pouze mužům z kmene Ataylal nebo Rukai, na základě 

jejich statusu a autority, podle toho, kolik „ulovili“ hlav nebo kolik zabili nep átel. Když měl 

lovec pět hlav, směl se nechat tetovat na hrudi nebo na rukou. A jen ti nejlepší lovci si směli 

nechat tetovat znaky, které odpovídaly jejich statusu, nebo si mohli tyto hlavy od dalších 

bojovníků odkoupit. Pokud bojovník prodej nepovolil, mohl člověk tento status získat 

i ulovením medvěda nebo kance. Také tetování žen kmene Aytal poukazovalo na jejich status. 

Jen velmi vážené ženy si směly nechat potetovat líčka.215 Podobný zvyk měli také Filipínci. 

V roce 2018 zbyli na světě už pouze dva lidé s tradičním taiwanským tetováním. Jeden 

z nich se jmenuje Ke Julan a je mu 94 let.216 

3.2.8 Tetování na Filipínách 

Tetování na Filipínách se nazývá ptasan, což znamená stát se krásným a milým. 

Je symbolem cti a odpuzuje zlé síly. Tetování mělo vážnou společenskou funkci, bylo 

nezbytnou složkou osobního života, známkou národní identity a prost edkem komunikace. 

Mělo také svou estetickou hodnotu a bylo považováno za božskou tradiční formu umění.217 
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Muž bez tetování byl zbabělec. 218  Tetování nebylo určeno pouze k dekorativním účelům. 

Jejich tatuáže měly také zastrašovat nep átele, tedy bylo součástí psychologické strategie 

p i domorodé válce a nájezdech.219 Na hruď byly aplikovány symetrické vzory.220 Na hrudi 

byli tetováni p edevším ti, kte í byli úspěšní v bitvě. Jak jejich válečné zkušenosti rostly 

v počtu, jejich tetování začalo pokrývat také záda.221 Postup byl velmi bolestivý a mohl končit 

smrtí.222 Pouze ti nejstatečnější muži se odvážili dát si tetování na víčka a rty.223 Odměnou 

za toto utrpení byla vyšší váženost a větší atraktivita pro ženy. 224 K aplikaci užívali dvojí 

techniku. Buďto namočili trn, který byl p ipevněn na d evěné tyčce, do d evěného uhlí 

a potom jím opakovaně poklepávali na kůži, nebo ezali do kůže a do ran vnášeli uhelný 

prach.225 Užívány mohly být též kosti zví at nebo d evěné hůlky, které byly až 10 centimetrů 

dlouhé a 2 milimetry tlusté.226 

Tetování na Filipínách se zdá být tak rozší ené, že Španělé označovali obyvatele těchto 

ostrovů jako „ti pomalovaní“, 227  nebo jak íkali španělští conquistado i Pintados.228  Celý 

pomalovaný byl i náčelník z ostrova Minadao, se kterým se setkal mo eplavec Antonio 

Pigafetta, jež se plavil s Magalhaesem na první cestě kolem světa.229 Filipínci neměli svým 

vzez ením p ekvapovat jen kolonizátory na ostrovech, ale také Evropany u nich doma. 

Dobrodruh a korzár Wiliam Dampier zakoupil na Mindanau slavného malovaného prince 

Giola (Jeolyho) a v zá í roku 1691 jej dopravil do Londýna. Tam si ho prohlédla královna 

a král William a později uspokojoval londýnskou smetánku a okounějící dav.230 

Témě  500 let po objevení Filipínských ostrovů španělskými conquistadory je domorodé 

tetování témě  vyhynulé. 231  Dnes tetování p ežívá už jen v odlehlých oblastech regionů 

Mindarao a Cordillera. Známou tatérkou na Filipínách, je dnes už 99letá Whang-Od 

z provincie Kalinga, která pomocí tradičního nástroje s trnem z pomela sloužícím jako jehla 
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značkuje místní i zahraniční obyvatele z Kalingy. Místní motivy jsou inspirované p írodou: 

stonky rýže, housenky, orlí k ídla, hadí šupiny.232 

3.2.9 Tetování v Indonésii 

Nejvýrazněji tetovanými obyvateli Indonéských ostrovů jsou Dajakové, což je název, 

který je používán pro označení kmenů Bornea. Všichni obyvatelé byli obávanými lovci lebek. 

Tento zvyk plynul z náboženství. Pokud muž p inesl domů lebku nep ítele, bylo mu povoleno 

nechat se potetovat. Různé kmeny se označovaly odlišně: někdy na čelo či hruď, jindy na ruce 

či nohy, jinde se tetovala stehna. Tetování, které Dajakové užívají, je podobné těm, 

které nalezneme v Polynésii.233 

Nejlepšími tetovači byli Kajanové, od nichž jejich styl p ebíraly i ostatní kmeny. Tetovali 

si p edevším p írodní motivy, aby si naklonily duchy p írody, 234  nap íklad škorpiony. 235 

Chtěli tak pomyslně p ekročit most mezi naším světem a světem duchů. 236  Kajanové 

se tetovali značkami v podobě psa, typickými kruhovitými, okrouhlými růžicemi na ramenou 

a hvězdami na pažích, dále na p edloktích a zápěstích. Kajanky mívaly poněkud složitější 

tetování než jejich muži. Jejich p edloktí a nohy byly posety geometrickými tvary, jakoby 

punčochami a rukavicemi. Sloužily jako ozdoby, ale také byly důležité p i úmrtí. Jen díky nim 

mohli lidé p ejít eku Mrtvých.237 Dívky byly tetované poprvé v osmi letech a začínalo 

se s prsty. Tetování na stehně, nejbolestivější tetování pro dívku, nebylo děláno p ed jejím 

osmnáctým rokem. Kajanské ženy byly v tomto věku rozsáhle tetované, ale teprve až poté, 

co měly děti.238 Pokud Kajanský muž zabil nep ítele, mohl pokrýt tetováním svá záda, 

ruce a prsty. Pokud však měl pouze podíl na porážce, mohl si nechat potetovat jen prst, 

obvykle palec.239 

Většina kmenů používala vy ezaná razítka, takzvaná klingé. Tetovač, p enesl vzor 

na tělo, vypálil linie do pokožky, zanesl je popelem, a když se barva usadila, vytetoval to 

do kůže. U Kajanů tetovaly výhradně ženy.240 U Ibanů to byli hlavně muži.241 Tetování bylo 
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uznávanou uměleckou formou spojenou s různými rituály a tabu. Tyto ženy musely nabídnout 

svému osobnímu obrannému duchovi mnoho darů. Zákonný strážce také zakázal umělci 

konzumovat určité druhy masa a ryb. Pokud by toto tabu bylo narušeno, černé čáry tetování 

by zmizely. Klient také musel dodržovat určitá pravidla, nap . nebylo provedeno žádné 

tetování, pokud by se v domě klienta nacházel zem elý.242 Mít tatuáž bylo pro lidi na Borneu 

nesmírně důležité. Nap íklad ženy Kenjahů Long Glat vě ily, že když budou hodně 

potetované, tak jestliže se po smrti budou koupat v mystické ece TelangJulan, budou ze dna 

sbírat velké perly.243 

Nejpozoruhodnější tetování v Indonésii nepochybně pochází z ostrova Mentawa 

u západního pob eží Sumatry. Skládalo se z jednoduchých geometrických čar, které 

pro ezávají tělo na určitých místech a končí v elegantních obloucích na tvá ích. Každé 

tetování začíná centrální čárou od brady a končí v oblasti pohlaví. Někdy se tento ádek 

rozdělí a vede k ramenům, odkud se rozprostírá na končetiny a tvo í druh náprstníku.244 Jejich 

tetování je jedno z nejkomplikovanějších v Indonésii.245 Jednoduché linie na rukou a lýtkách 

p ipomínají tetování na Borneu. Lidé z Mentawai pat í mezi málo indonéských kmenů, jejichž 

tetovací kultura zůstala dodnes nezměněna. Na rozdíl od kmenů na Borneu, Mentawai muži 

jsou velmi těžce tetovaní. Mentawai ženy si nechají jen málokdy tetovat ruce nebo nohy, 

zatímco muži kromě již zmíněných linek často také nesou vyobrazení ptáků a dalších 

živočichů na nohou a holeních. Začínalo se tetovat ve věku mezi osmi a dvanácti roky. 

Nejprve st ední ada, která je umístěna na b icho, a o měsíc nebo dva později, následoval 

ádek na páte i, který se větvil až k ramenům. Záda, stehna, paže a ruce byly hotové 

v průběhu mnoha dalších sezení.246 Tetování je kompletní asi v 18 letech. Nejčastější jsou 

motivy zví at, květin nebo skalních útvarů. Tetování má svůj význam v posmrtném životě, 

kdy se lidé od sebe navzájem dokážou rozeznat a kdy pomocí svých tetování mohou 

komunikovat se svými p edky. Také má značit harmonii a rovnováhu v p írodním světě.247 

Mentawai používali d evěnou paličku k tomu, aby vnesli jehlou inkoust do kůže. Paličky byly 

asi 40 cm dlouhé a měly vý ez pro palec. Jehelní tyč měla 30 cm a měděná jehla byla 

umístěna 8 cm p ed koncem. Pro vytvo ení symetrických linek držel asistent na těle rostlinné 

vlákno, které umělec používá jako vodítko. Inkoust byl vyroben z hnědé prysky ice smíšené 
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s d evěným uhlím a šťávou z červené cukrové epy.248 Podle studií Ady Rosy, výzkumníka 

na Padagské univerzitě, pat í tetování kmene Mentawai mezi nejstarší na světě. Na ostrově 

Siberut je tetování prováděno od doby, kdy se zde kmeny usadili mezi lety 1 500 až 500 let 

p . n. l.249 

3.2.10 Tetování v Indii 

Indie měla dvě tradice tetování. První byla spjata s kastovním systémem, 

protože je zmízěna už v Rámajáně.250 Tetovaly se hlavně ženy na p edloktí, lýtkách i čele, 

tečky, hvězdičky a měsíčky měly mrtvým posloužit v nebi.251 Tetování v této kultu e odráželo 

pod ízené a zranitelné postavení.252 Mělo ženu chránit p ed sexuálními útoky.253 

Dívky z Bhumie a Gond obdržely tradiční tetování chulwa p ímo nad nosem v pěti letech, 

což symbolizovalo jejich budoucí domácí povinnosti. Toto tetování je možné vidět 

u některých žen dodnes. Kolem nohou měly tyto dívky vytetovanou stuhu p edstavující 

slonové božstvo Ganešu, které jim dávalo sílu tohoto božstva. Tetování koně na stehně 

sloužilo podobnému účelu. Tetování chránilo ženy p ed zlem p i jejich každodenní práci 

a p inášelo štěstí do manželství, do života i do budoucnosti. 254  Také tak bylo činěno 

z medicínských důvodů, jako ochrana p ed revmatizmem a zraněním.255 

P íslušníci kmenů v Uttar Pradeshi v severovýchodní Indii mívali lasturu na zápěstí jako 

znamení šťastného manželství, a aby zajistili, že se ženy v tomto či p íštím životě nestanou 

vdovou. Mnoho symbolů spokojenosti a ochrany úzce souviselo s hinduismem: lotosové 

květy, ryby, pávi, trojúhelníky a svastiky.256 Vznikají zde geometrické vzory, které odkazují 

na mýty o původu světa, nebo mají jiný náboženský význam. Také ukazují domácí zví ata 

a dokonce i kuchyňské náčiní. Nap íklad v Orisse jsou lotosové květiny používány v mnoha 

variacích jako symbol čistoty.257 
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Tetování se lišilo podle kmenů. Muži Phóm-Nágů a Čangů, kte í získali hlavu nep ítele, 

mívali na hrudi velké písmeno V. Kónjakové si vyznačili kruhy v obličeji kolem očí a nosu 

a stejně tak činili i Wančové. Ženy Čangů si vytrhávaly vlasy, aby jejich znaky byly dob e 

vidět a pokud neměly tetování, tak se nemohly provdat. Měly nap íklad „ovinuté šňůrky“ 

na lýtkách a podobně.258 Dívky Wancho a Nocte, dva kmeny Nágů, nosily na svých tvá ích 

tradiční kmenové tetování. To se skládalo ze t í svislých modrých čar procházejících směrem 

dolů p es můstek nosu, dále obsahovalo k íž na bradě a dva trojúhelníky na tvá ích. Dívky 

byly tetovány v různých stádiích života.259 Dnes je Nágská tradice tetování témě  vyhynulá, 

proto ada indických umělců studuje právě Naga tetování, jako je nap íklad Moranngam 

Khaling zvaný Mo. Podle něj pokles zájmu o tetování zap íčinilo k esťanství, které se sem 

dostalo ze západu.260 

U horských kmenů byli obecně více tetováni muži. Zabíjením nep átel zajistili muži 

kontinuitu své komunity. Aby dokázali svůj úspěch, obdrželi tetování ve formě symbolů 

plodnosti. Kromě těchto dvou velkých tetovacích kultur hinduistů a horalů existují v kopcích 

a deštných lesích v Indii četné kmeny, které udržují své vlastní tetovací zvyky na základě 

p íslušných náboženství. Nap íklad vědci se domnívají, že Dombové, kmen deštného pralesa 

bez kastového systému, uchovává události z jejich kmenové historie nebo jejich totemy 

právě v tetování. 

V Bengálsku ani dnes není neobvyklé, když nějaký Brahman, člen kněžské kasty, elity, 

odmítne vodu od dívky, která nemá tetování lotosového květu na čele. Ryba byla známkou 

ženské moci a ve své nejsložitější podobě byla také zobrazena jako tečkovaný trojúhelník. 

Reprezentace škorpiónů, hadů, včel nebo pavouků nabízely magickou ochranu proti kousnutí 

a bodnutí těmito zví aty. Mnoho žen Kota a Badaga z hor Nilgiri mělo modrou linii mezi 

obočími, které vykonávalo stejnou funkci. Irulijští lovci hadů v Bengálském zálivu tradičně 

měli ve st edu čela svislou čáru, která je měla chránit p ed hadím uštknutím.261 

Pigmentem se zdobilo i drávidské obyvatelstvo. Jejich tetování bylo ochranou proti 

neštěstí a neplodnosti, proto se do pigmentu p imíchávalo mate ské mléko, aby žena nezůstala 

bez manžela. Vzorem byly kroužky a tečky spojené v p ímých liniích, nejčastěji na hrudi, 

ramenou a horní části paží. S tetováním byl spjat zvláštní rituál. 
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Kmen Ho vě il, že tetování je jediná věc, která zůstává u duše zesnulého viditelná a činí 

člověka identifikovatelným. P edevším ženy se musely prokázat odpovídajícím tetováním, 

aby mohly projít okolo démonů, kte í st eží nebeské brány. Hinduismus má mnoho bohů, 

kte í nabízejí bohatou inspiraci pro náboženské tetování. Každý kmen a kasta měly své vlastní 

božské opatrovníky a zvláštní vzory, které je zastupovaly. 

Ženy kmene Rajputu z Rajasthanu měly na pažích vytetovaný Krišnův paví trůn.262 

Krišna je hinduistický bůh, který p edstavuje reinkarnaci moudrosti a pravdy. 263 

V Uttarpradéši lidé preferovali tetování slona na pažích, čímž byl na ochranu zobrazen 

Ganéša jako hinduistický bůh moudrosti nebo manželství. Pokud si to rodina nemohla dovolit, 

byla žena tetována na hrudi symbolem mahadeva, symbolem pro Šivu nebo symbolem garur, 

znamením mystického ptáka Garudy. Hansuli, vytetované šperky okolo krku, určovaly, 

že se ženě jednoho dne narodí dítě, které ji takto bude identifikovat mezi ostatními. 

Ale nejenom obrázky bohů umožňovaly ženám vstup na nebesa. 

U žen Hindu v Tamil-Nadu platil motiv labyrintu jako vstupenka na nebesa nebo jako 

rozeznávací znak pro jejich p íbuzné. Ženy těmito znaky poznačovaly také své domy 

v období setí, aby zlí duchové nenalezli cestu k nim domů.264 Další oblíbená tetování jsou 

symboly hinduistické bohyně Kali, která symbolizuje stvo ení, zkázu a moc, Lakshmi, 

která symbolizuje bohatství a štěstí, Višnu, který je symbolem ochrany a bezpečnosti, lotus, 

který značí čistotu a osvícení, Nandi, která p edstavuje štěstí a radost, Om zachycující 

podstatu celého vesmíru a Saraswati symbolizující vášeň pro umění, učení a hudbu.265 Muži 

Hindu, pokud pat ili do horních kast, nenosili tolik tetování jako jejich ženy. Když vůbec měli 

nějaké tetování, bylo to z medicínského nebo čistě dekorativního důvodu. Nap íklad tetování 

opičího boha Hanumana mělo člověka zbavit bolestí. Stejně tak tomu bylo u tetování 

škorpionů na rukách mužů.  

V p ípadě Pariů, tamilské dělnické t ídy, která pat í k nedotknutelným, matky tetovaly 

na čela svých synů jednoduchou čáru, a dívky byly více tetované na pažích a mezi prsy.266 

Tetovaly se také jména hinduistických bohů, nap íklad Ramy. 267 Ten je symbolem ctnosti 

a dobrého vládnutí, známý pro svůj soucit, statečnost a oddanost náboženským 
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povinnostem.268 Několik Pariů, kte í konvertovali ke katolicismu, také nosilo na čelech k íž. 

Někte í muži, kte í pat ili do nižších kast, se nechali silně tetovat znaky východu a západu 

na prsa: kotvu se srdcem, koruny a vlajky, lodě, tancující dívky, květiny, svastiky, pistole 

a zví ata. Tetovací proces byl bolestivý. Tetovalo se rozškrábnutím kůže pomocí ostrého 

kamene. Do rány se vtírala na jemno rozdrcená rýže, do které se také p idávala šťáva z bobulí 

zanechávající černé skvrny. 

3.3 Tetování v Austrálii a Oceánii 

Právě díky námo níkům, kte í cestovali do těchto končin, se tetování dostávalo 

do Evropy. Mohl za to jistě i britský kapitán James Cook, který se na první cestu do Pacifiku 

vydal roku 1768 a následujícího roku dorazil na Tahiti. Právě díky němu vzniklo z původního 

tahitského slova tatau anglické slovo tattoo, ze kterého pak vznikly odvozeniny i v jiných 

jazycích. Do deníku si tehdy zapsal, že čerň, kterou používali tamější obyvatelé, je z drti 

olejového o íšku a nástrojem, který užívali, byla velmi ostrá kost nebo mušle, čtvrt palce 

až palec a půl široká. Jeden konec byl vy ezán do ostrého zubu, který se namáčel v tekutině. 

Následovaly rychlé údery do druhého konce, díky čemuž vnikal zub do pokožky tak hluboce, 

že každou ránu provázelo určité množství krve. Nicméně ono slovo tatau se objevuje 

v slovníku 184 tahitských pojmů Charlese Félixe Pierre Fesche dávno p edtím, než se slovo 

tattowobjevilo v tištěných textech pana Cooka roku 1771 a 1773. Tehdy bylo 

tatausynonymem pro „značky, které měli lidé na těle“ nebo „modrou skvrnu“. Neodmyslitelnou 

součástí kultury bylo tetování v polynéských společnostech.269 

3.3.1 Tetování v Polynésii 

Není na světě jiná oblast, kde by tetování bylo tak důležitým společenským prvkem – a to 

i s ohledem na víru v magickou energii mana a systém zákazů, tapu (tj. tabu). Skarifikace 

vypovídala o postavení jedince a jeho významu. Tatuáž vpisovala do těla člověka jeho 

politické za azení, status, věkové stupně nebo válečnou hodnost. Bylo také nástrojem sociální 

reprodukce. 

Tetování bylo svatým emeslem. Věnovali se mu mist i-tetovači. Tatér byl významnou 

společensky důležitou osobou, které se íkalo tohunga, na Havaji kahuna. Právě na Havaji 

se cestovatel Ji í Kolbaba, který napsal knihu Očarovaná Havaj, poprvé setkává s tetováním 
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jazyka. Tetování vytvá eli havajští umělci prý jakýmisi pery, vyrobenými z ptačích kostí. 

Jazyk byl tetován p edevším p i ob adech truchlení, kdy právě tetováním jazyků, 

sebemrzačením, useknutím prstů nebo vyražením p edních zubů vyjad ovali svou bolest 

nad ztrátou blízkého člověka.270 Tetování na Havaji se nazývalo kakau. Pro havajské tetování 

byly typické šachovnicové nesymetrické vzory. K oblíbeným motivům pat ily kokosovníky, 

ptáčci, kozlíci, pušky, lebky, děla, písmena abecedy a jmenovky na ruce. Havajcům sloužilo 

tetování jako amulet v bitvě. 

V Tichomo í se užíval kostěný či mušlový h ebínek s adou hrotů, který vypadal jako 

dětské hrabičky. Na jeho druhý konec se poklepávalo paličkou a do ranek se vtírala kašovitá 

barva. Výjimkou údajně byli Novozélanďané, kte í užívali rydel. Barva se vyráběla 

z černicích semen nebo drcených o íšků. 

Tahitské ženy si tetovaly bedra a hýždě na tmavomodro. Byla to ozdoba a známka 

urozenosti. Muži podléhali stejné módě. Prostí lidé byli většinou tetováni na bocích. Jiní muži 

měli nap íklad paže, nohy, stehna a boky pokryté velkými černými skvrnami nejrůznějších 

tvarů. Tahitské tetování vyprávělo p íběhy. Od svatby prarodičů po smrt bratra až po narození 

vlastních dětí. Navíc mnoho tetování mělo duchovní význam a p evzalo tak funkci talismanu. 

Většina zví ecích motivů byla tetována z ochranitelských důvodů.271 

Vlastní tradici tetování měli obyvatelé Samoi a Tongy, na západě od Tahiti. Ti „nosili“ 

podle vyprávění tehdejších dobyvatelů tmavomodré kalhoty. Vypadali, že jsou oblečeni, 

ačkoliv vystupovali témě  nazí. Kolem pupku měli čtverec. Stehna byla vyplněna trojúhelníky 

či stuhami a čarami. Práce trvala několik týdnů až měsíců a byla velmi bolestivá.272 Své o tom 

ví nap íklad aspirační traumatický chirurg Patrick Schouwenberg, který se nechal na Samoe 

tetovat. „Bylo to tak bolestivé, že na to nemohu potlačit vzpomínky“ ekl. Tetování tehdy 

trvalo hlavnímu tetovači Petelo Suluapeovi asi deset dní. Tato doba je podle něj závislá 

na tom, jak dlouho člověk vydrží první den a jak se pokožka zanítí. Sám nejčastěji tetuje 

kánoe, vlny, hvězdy, ryby, sko ápky a tak dále. Tetování bylo pro Samoany podle jeho slov 

symbolem nositelovy cti. Jen muž, který p ežije takovou bolest, je silný muž.273 Tetování 

sestávalo z ady bodů, rovných, spirálových a klikatých linií a polokroužků. Tetovaly 

se dokonce i genitálie. Pokud se muž nenechal tetovat, byl považován za zbabělce a ženy 
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se mu vysmívaly. P i velmi citlivých operacích měl mistr tetovač po ruce i pomocníka. Taté i 

užívali mnoho typů materiálů, nap íklad želvovinu. Širokým h ebenem z tohoto materiálu 

se barva nanášela na velké plochy, hrabičkami se dělaly tlusté čáry a jiným druhem se dělaly 

čáry tenké. Kalhoty se vyráběly v pěti fázích: nejprve se zdrobila spodní část zad, pak rozkrok 

a podb išek, dále stehna, nohy a t ísla a závěrečnou fází byl podb išek a pupek.274 Symboly 

byly inspirovány vzory tkanin, protože sestávalo z ady k ivočarých čar a špičatých vzorů.275 

Tetování znamená p echod jednotlivce z mládí do dospělosti. Podle Samoanů může člověk 

splnit své společenské povinnosti vůči komunitě, pouze pokud se nechá tetovat. Ti, kte í to 

udělají, jsou velmi hrdí, p edevším kvůli bolestivosti tohoto procesu.276 Dnes je tetováno jen 

asi pět až deset procent mužů, íká Lavea v článku pro Die Welt. Bylo to pravděpodobně 

způsobeno kvůli k esťanské ví e, která sem pronikala ze západu.277 

V roce 1839 bylo tetování na těchto ostrovech zakázáno. Na oživení zájmu o tradiční 

umění Polynésie je prý pot eba si tak sto let počkat. Pokročilé, dekorativní umění 

se zachovalo nap íklad na Markézských ostrovech. 

3.3.2 Tetování na Markézských ostrovech 

Z Markéz pochází vůbec nejstarší zmínka o tetování v Polynésii. Psal o něm v roce 1595 

kormidelník Pedro Fernándes de Quirós. Podle jeho popisu k němu domorodci p icházeli 

nazí, jejich tvá e a těla nesly obrázky v modré barvě. Zmiňoval se o nich i James Cook, 

pro kterého to byl opravdu impozantní pohled. V jeho deníku se píše, že tito lidé se zdáli být 

tmaví, ale jen proto, že byli tetováni od hlavy k patě. Ženy byly však poznačené málo, 

takže byly stejně světlé jako někte í Evropané. 

Výroba tatuáže byla zdlouhavá. V prvním roce se dělala základní práce na hlavních 

vzorech, které pokrývaly prsa, paže, záda, stehna. Každá značka se hojila asi t i nebo čty i 

dny a první sezení trvalo obvykle t i až čty i týdny. Dodatky se p idávaly v odstupu t í až šesti 

měsíců, a tak se pokračovalo nap íklad do t iceti až čty iceti let věku člověka, než byla tatuáž 

hotová. Nejzajímavější bylo tetování zhruba ve t iceti letech, kdy ještě nepokrývalo celé tělo. 

Celkové tetování bylo velmi drahé a poukazovalo na velmi zámožnou osobu. Mužské 

tetováže byly výrazné: tělo bylo rozděleno různými čtverci, p epásáno pruhy, celek 

doplňovaly různé oválné ornamenty. Na těle byly i nepotetované oblasti, které způsobily, 
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že tatuáž lépe vynikla. 278  Taté i používali k tetování h ebínky s t emi až dvaceti jehlami, 

na něž poklepávali hůlkou. Barvivo bylo z o echů a olejů. Hotové tetování si lidé léčili 

kokosovým mlékem. Tetování bylo posvátné. Doprovázely je zákazy a ob ady. Nap íklad 

dívka starší dvanácti let byla povinně tetována na pravé ruce, kdyby se tak nestalo, nesměla 

by jíst ze společné mísy jako ostatní. Potetovány byly i obličeje Markézanů. Většinou to bylo 

znakem vysokého postavení. 

Pokud chceme odlišit tetování na Markézách nap íklad od tahitského, 

pak si všimneme, že si na rozdíl od tahiťanů tetovali tvá  velmi silně. Nejpoužívanějšími 

vzory na těle byly kruhy, půlměsíce, obdélníky a poté figurální znaky zví at a rost lin 

na pažích, nohou a ramenou.279 

3.3.3 Tetování u Maorů 

Maorové jsou nejslavnějším potetovaným národem. Maorské moko, ornamenty na čele, 

tvá ích i bradě, byly znakem válečníkovy hrdosti, hrozivým symbolem v boji a p itažlivou 

ozdobou pro ženy.280 Mimo jiné to také označuje p íslušnost ke kmeni a původ člověka. 

Každý znak má svůj význam a označuje pozici člověka ve společnosti a další politické, 

genealogické a spirituální vztahy.281 Starší verze maorského tetování tvá e tvo ily p erušované 

čárky anebo temné tetování se světlými čárami. Později p idali k tomuto tetování 

charakteristické spirály. S věkem prý rostla složitost vzorů na tvá i a byly dokonce pokryty 

i hýždě a ruce. Pravá strana tvá e poskytovala údaje o otcově linii, levá o matčině. St ed 

čela byl místem pro lidskou hodnost, strana čela pro postavení ve společnosti, okolí očí 

pro postavení v kmeni, spánky pro první a druhé manželství, okolí nosu bylo místem 

pro podpis, líce pro zaměstnání, brada pro individualizovanou manu a čelist pro sociální 

postavení p i narození.282 

Obecně rozeznáváme ženské a mužské moko. Muži nosili tetování, aby byli p itažliví 

pro ženy a výrazně zapůsobili na bitevním poli. Ženy měly na bradách vypracované obrazce, 

podobající se obrácené koruně. Měly spirálovité obrazce po stranách brady, půlkruhové 

ornamenty p es obočí a dvě nebo t i linky na obou rtech. Jen málo z nich mělo tetování 
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na končetinách, na rozdíl od mužů. Celkově je u nich neobvyklé vidět jiné tetování než okolo 

úst a brady. Tetování obou pohlaví začínalo p ibližně okolo puberty. 283 

Užívalo se kostěných dlátek uhi, do nichž se klepalo, nebo i škeblí a b itů, jimiž se dělal 

až t ímilimetrový zá ez. Jeden nástroj se používal pro p edrytí, dalším se vnášel pigment. 

Dlátka se hodila ke zvláštním čarám, jiný nástroj byl na jemné práce. Vzniklá rýha se barvila 

šťávou z rostlin smíchaných s popelem.284 Tomuto pigmentu se íkalo Kauri a nejčastěji šlo 

o směs ze šťávy z borovice, rozrazilu nebo spálené rostliny se zeleninovou housenkou Aweto 

Hotete. Mohl se používat i st elný prach. Vše bylo spojeno s adou rituálů a tabu. Během 

doby, kdy byl jedinec tetován, si nesměl nap íklad sahat na hlavu, ani se ho nesměli dotýkat 

ostatní. Musel být někým krmen, kdo byl pro tento účel vybrán, protože se nemohl dotýkat 

jídla rukama. 285  Tetovaný nesměl jíst tuhou stravu a ryby. Samoz ejmostí byla sexuální 

abstinence. Za tetování se platilo: p ívěsky, plášti, holemi, kyji. 

Tetovači byli respektovanými osobami. Toto umění jim p inášelo slávu. Tatér byl 

nedotknutelným mužem. Skoro všichni Mao i nesli nějaké tetování, chudí se tetovali jen 

slabě, otroci vůbec. Vynikajícím známým umělcem v tomto oboru byl Aranghie (Te Rangi). 

3.3.4 Tetování v Austrálii, Melanésii, Mikronésii 

Obyvatelé Austrálie se kvůli tmavému zbarvení kůže p íliš netetovali, spíše 

se skarifikovali. Zjizvování sloužilo pro kmenové odlišení a bylo též spojováno 

s p echodovými rituály. Většinou zde byli více zvrásněni muži než ženy a kmeny st ední 

Austrálie byly méně zjizvené než lidé na severu. U pob ežních kmenů se tetovaly jen ženy. 

Užívaly trnovou větévku z citronovníku a d ívko na poklepávání. Aromky měly potetovanou 

tvá  tlustými pruhy, na těle měly trojúhelníkové tvary. Waimky měly velké W na hrudi. Kmen 

Sinagoro užíval tetování jako medicínský proces k léčbě artritidy. Dekorativní a ochrannou 

funkci mělo tetování v Mikronésii. V Karolínách se mod il ženských rozkrok, na Rataku se 

muži zdobili čtverci. Nejznámější tetování v těchto končinách bylo tetování na Marshallových 

ostrovech.286 Zde bylo používáno pouze pigmentové tetování a v malém mě ítku i skarifikace. 

Mnoho motivů jsou abstraktní formy, které mají svůj původ v určitých druzích mo ských ryb. 

Nejfrekventovanějším motivem byl „cikcak“, které nabízí celou adu variací. Každá ta variace 

potom p edstavuje něco jiného. Nap íklad propojené šestiúhelníky mají symbolizovat želví 
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kruný , motiv tvaru dvojitého w označoval dešťovou vodu a tak dále. V knize Tetování 

na Marshallových ostrovech najdete celý výčet tvarů a jejich významů. V 19. století 

se na Marshallovy ostrovy dostaly i jiné motivy, nap íklad ímský k íž. Tajemstvím jeho 

původu není španělský vliv, ale fakt, že mezi obyvateli těchto ostrovů byli i cizinci. Posléze 

se začali setkávat i s dalšími americkými a evropskými námo níky a rychle p evzali jejich 

vzory. P ejaty byly i motivy látek (a rohoží), které se sem dostávají. Opět se zde liší mužské 

a ženské tetování, stejně jako u Maorů. Zatímco u mužů je tetovaná velká část těla, u žen 

se tetují pouze paže a ramena. Velkou raritou je zdokumentování tetování nohou u žen. 

K p enosu pigmentu pod kůži se užívala teslice, vyrobená z kusu bambusu s pevnou 

násadkou, a palička. Pigment na p edkreslení i tetování byl používán z rozdrcených oharků 

kokosových vláken. Tetovalo se v tetovacích domech v tetovacím období. S tetováním byly 

spojeny ceremonie obětování jídla a rohoží. P ed tetováním se zpívala hymna nebo jiná 

modlitba. P i tetování ženy z kmene tiše bubnovaly a zpívaly. 287 

3.4 Tetování v Africe 

Mnoho afrických kmenů, které p ijaly islám, vě ilo, že Korán zakazuje tetovací praxi 

a že Bůh potrestá ty, kdo nosí tetování. Paradoxně Berbe i, severoafrický národ, je jedna 

z nejstarších tetovacích kultur na světě. 

3.4.1 Tetované mumie v Egyptě a Núbii 

Za nejstarší tetování byly dlouho považovány barevné znaky na kůži egyptské kněžky 

ze St ední íše žijící p ibližně mezi roky 2040 až 1780 p ed Kristem. Jmenovala se Imenet 

(Amunet) a byla objevena v roce 1891 v Dér el-Bahrí poblíž hrobky panovníka Mentuhotepa 

II. Měla tmavomodré tetování na b iše, pažích a stehnech, které sestávalo z pravidelných ad 

teček a čárek. Barvivo pro tetování bylo získáváno z oleje a sazí a vpichovalo se špičatými 

nástroji z kůstek, bronzu a mědi.288 Vedle této tetované ženy nosil tetování i Ramses II. žijící 

mezi lety 1300 až 1237.289 

Starobylý Egypt rozeznával dva druhy tetování – tetování urozené a cejchování, které 

využívali Egypťané ke stigmatizaci otroků a zajatců. Egypťané se pravděpodobně p iučili 

od Núbijců. Tetování se zde praktikovalo tisíce let. V Egyptě se nejvíce tetovaly ženy, 
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jak dokládají nalezené mumie, ale poda ilo se odhalit tetování také na nohách neznámého 

muže, který byl nalezen v Dolní Núbii a jehož nález pat í do 4. - 6. století po Kristu.290 

3.4.2 Tetovaní Berbeři 

Když se objevily mumie a figurky v Egyptě, které se datovaly od roku 2 000 do roku 

3 000 p . n. l. mnozí vě ili, že arabský svět musí být kolébkou tetování, ale podobné nálezy 

byly učiněny také v Súdánu. Mezitím se p edpokládalo, že tetování, nezávislé na vnějších 

vlivech, se vyvinulo v různých částech světa. Tuto teorii potvrzuje objev tetované ledovcové 

mumie Ötzi, která je ještě starší než egyptské mumie. Dlouho se vě ilo, že černí afrikáni 

se netetují, protože znaky na jejich tmavé kůži byly stěží viditelné. Ve skutečnosti mnoho 

afrických kmenů mělo velmi živé tetovací zvyky, které díky modernizaci značně ustoupily. 

Domorodci z oblasti Maghrebu dostali své jméno od ímanů, kte í je označovali 

za barbary, oni sebe ale nazývali Amazighové. Mezi sedmým a t ináctým stoletím Arabové 

p inutili Berbery vrátit se zpět na místo, kde většina z nich žije dodnes. Zbytek byli kočovníci, 

kte í žili v africké poušti od Egypta až k Senegalu. Ve zprávě ze začátku šestnáctého století, 

kterou napsal Leo X., též Leo Africanus, se arabské ženy Maghrebu malovaly a někte í muži 

měli vytetované černé k ížky na tvá ích. Zpráva rovněž uvádí, že použití k íže bylo 

následkem vpádu Vandalů do Maroka v pátém století. Král vandalů naverboval Araby do své 

armády a tetoval jim k íže na jejich čela, ruce nebo tvá e, aby je odlišil od svých vojáků. 

Dále píše Ibn Chaldun, islámský historik ze 14. století, že arabský guvernér Yezid měl 

berberské stráže, které nosily svá jména tetovaná na pravé ruce. Další zmínky jsou z dob 

k esťanství. Když vládli Vandalové, hodně Berberů se p iklánělo k tomuto náboženství. 

Nosili potom k íže na rukách, což je dodnes u Berberů velmi oblíbený motiv. Jen ojediněle 

byl také vidět na jejich čelech.  K íže na čelo si tetovali i Tuarégové, Nomádi a další kmeny. 

Bohaté alžírské rodiny používaly tetování, aby identifikovaly své otroky. Tradiční 

tetování se jen z ídka vyskytovalo v metropolitních oblastech Maghrebu. V průběhu doby se 

domorodé znaky spojily s asijským nebo evropským designem: kolem roku 1900 byly zbraně, 

kola, nahé dívky a růže oblíbená témata u tuniských mužů. Tatér byl obvykle cizinec 

bez trvalého zaměstnání, který hlasitě nabízel své služby, když se procházel ulicemi. 

Pro jednoduché tetování byly použity velmi jednoduché nástroje. Nejprve byl na kůži 

pomocí kusu d eva vytištěn obrys. Harkous bylo jméno, které bylo dáno malbám, s nimiž 
                                                
290RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 36-40. 



63 
 

si ženy zdobily tvá e nebo ruce pro rodinné oslavy nebo jiné p íležitosti.291 Tyto dočasné 

ozdoby se omezovaly na ruce a nohy.292 Tyto krásné dekorace kontrastovaly s jejich světlou 

pletí. Stejně jako tetování, které p ipomínalo Harkous, bylo jiné tetování často umístěno 

na stejných místech na obličeji, a sestávalo z malých čar a bodů mezi obočím, které tvo ily 

hvězdy nebo trojúhelníky. Daly se použít různé barevné pigmenty, inkoust nebo také směsi 

se žlučí, vav ínu nebo olejů. Chudší ženy používaly uhlí, což umožňovalo pouze hrubší linky. 

Henna byla drahá, a tak byla vyhrazena pro bohatší vrstvu obyvatel. Dnes je rozší enější a je 

spojena s týdenní návštěvou hamamu, ženského lázeňského domu, kde je aplikována 

p ed svatbou a jinými oslavami. 

Tetování sloužilo ke zkrášlení a poskytovalo jejich nositelům ochranu p ed zlými duchy 

a nemocemi. Navíc mělo hodně berberských tetování sexuální nádech. Muži nosili na svých 

rukách, hlavně na ramenech, tetování, které mělo zapůsobit na ženy. Ženy byly tetovány 

krátce p ed jejich vdavkami. Malé berberské děti byly tetovány, proto, že lidé vě ili, že lépe 

snesou tuto bolest v dětství než v dospělosti. Tatérka obvykle nakreslila design nejprve tuší 

na p íslušné místo na těle. Potom použila nástroj s mnoha malými jehlicemi, kterými vnesla 

do pokožky požadované vzory. Když začala téct krev, vnesla do rány tmavou směs. 

Korán zakazoval zobrazování lidí a zví at, proto byly tetovány hlavně různé geometrické 

a florální vzory. Kniha Feminine Beauty and Identity: Female Berber Tattoos of the Regions 

Biskra and Touggourt se zmiňuje o motivu malého diamantu, jehož hrany jsou zaoblené, 

který byl oblíbený u Amazighů. K oblíbenému motivu pat ily také palmy, které pochází právě 

z oblasti Touggourt.293 Byl to symbol života, štěstí a bohyně Ta-Neit. Tento symbol začínal 

pod ústy jako soubor malých teček a čárek. 294  Abernusje znak k íže, který je základním 

vzorem v různých sférách (šperky, tkaniny a tak dále). Nuqat, tedy tečka kdekoliv na těle 

je považováno za znak domova. 295  Sayala, jak byl znak plodnosti. 296  Má často formu 

palmového tetování, tedy jednoduché p ímky od dna rtu k dolní části brady. Tato čára je 

někdy lemována tečkami reprezentujícími semena.297 Pro lidi na jihu Afriky byl oblíbený 

znak foula: trojúhelník, jehož vrchol se dotýkal spodních rtů. Puntík na nose, takzvaný 

dhabbane, byl také velmi oblíbený. Palma byla u tuniských mužů kombinována s k ížky 
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a byla tetována na bicepsu, což měly muži p inést sílu a štěstí. Mechta, pět vroubků, byla 

nanášena na zápěstí a měla funkci ochrany p ed zlým pohledem. Tetování na krku a mezi prsy 

mělo vzbudit zvědavost a p edstavivost mužů. Tato tetování měly p edevším v oblibě 

prostitutky a jejich vzory se lišily podle toho, kde se tento berberský kmen nacházel. Vedle 

toho mělo tetování na Magrebu i magickou a ochranitelskou funkci. Typický byl 

ochranitelský symbol „Ruka Fatimy“, který se nacházel i na dve ích domů. Hodně marockých 

dívek si nechávalo na své tělo vytetovat kombinaci oka a ruky.298 Dále se tetoval strom, který 

reprezentoval sílu, semena značící plodnost, žába a pavouk p edstavující plodnost a magické 

ob ady, had reprezentující plodnost a léčení, rybí kosti p edstavující vodu, prosperitu 

a plodnost, ještěrka značící porod a světlo a mouchy a včely, které znamenají velkou 

vytrvalost a energii.299 

3.4.3 Tetování v Jižní Africe 

V sedmnáctém století byly ženy v oblasti dnešní Etiopie proslulé svým okrasným 

tetováním. Nechávaly si růst nehty, barvily si ruce, nohy a oční víčka henou a natíraly denně 

svá těla máslem. Ženy z hlavního města Audoua si tetovaly celá těla hvězdami, kruhy, liniemi 

a k ížky. Kouskem duté hůlky si na tělo obkreslily různé linie a potom tento motiv zhotovily 

železnou jehlou namočenou v zelené kašičce. Na své prsty si tetovali velmi detailní 

a realistické prsteny. Některé si tetovaly celé dásně na modro, p ičemž nechaly prosvítat malá 

bílá místa, aby dob e vynikl vzor. Masajské dívky si mimo to obkreslovaly linky očí. Tetování 

v Etiopii nezaniklo. Ještě p ed nedávnem si jižní kmeny tetovaly rozsáhlé obrazy na čela 

a prsa. Danakilské dívky nosily rozsáhlé skarifikace na b ichu, prsou a okolo očí, zatímco 

muži se tetovali na památku svých válečných trofejí. Dnes najde člověk různé tatuáže také 

u Nigerijců a u obyvatelů oblastí jako je Čad nebo Kamerun. Ženy z těchto oblastí si nechaly 

tetovat obličeje, prsa a ruce komplikovanými geometrickými vzory. Linie na ústech působily 

jako rozší ení úsměvu, linie na lících mohly naznačovat jejich zčervenání. 

Po p íchodu Evropanů byla jižní Afrika obydlena K ováky a Bantui. Bantuové byli velmi 

silně tetovaní. Nejprve naskicovali na tělo velký vzor. Poté byly vytetovány hlavní linie. 

Do ran byla zanesena černá hmota z uhlí. U těchto kmenů bylo tetování součástí jejich 

svatebního rituálu. Oblíbené byly vertikální linie na nose. Aby mohli nosit takové tetování, 

museli muži ukázat, že mají odvahu být dobrými lovci. Pokud muž zabil antilopu, mohl mu 
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být vytetován nějaký znak. Tak muži získávali na důležité svaly svého těla různá tetování, 

která zvyšovala jejich šance na další vyda ený lov. Ženy nosily tetování jako symbol své 

krásy. Ženy a muži v Angole, Zambii a Kongu si tetovali malé k ížky na obličeje, p edevším 

na ko en nosu a mezi oči. Tyto znaky měly naznačit malé palmy. Lidé z kmenů v Mosambiku 

získávali svá první tetování v době dospívání. Byly jim potetovány obličeje a b icha. Velmi 

oblíbeným vzorem byly linie na obličeji, které budily dojem rozdělení obličeje na více 

částí.300 

Umělci, tetovači, v jižní Africe se naučili své dovednosti většinou od svých rodičů nebo 

jiných členů rodiny. Někdy byli tito umělci také považováni za tradiční léčitele, kte í 

se specializovali na léčbu určitých zdravotních potíží. Obecně proces tetování trvá asi t i 

sezení, aby se dosáhlo požadovaného výsledku. Někte í chlapci a dívky ztratili během 

jednoho nebo dvou sezení odvahu k tomu, aby si nechali dokončit svá tetování. Ti, kte í 

utekli, byli zesměšňováni, protože tetovací rituál byl znamením odvahy. Tvary byly vyryty 

tradičními eznými nástroji, nazývanými chipopoa poté byla do ezů vnášena směs z uhlí 

a různých olejů právě kvůli léčebným účinkům. Tetovaný mohl být p i tetování obličeje 

zahrabán do země, aby se p i tetování p íliš nebránil.301 

Na Madagaskaru už roku 1626 kolovaly zprávy o ženách a mužích, kte í krášlili svá těla 

zajímavými symboly. Lidé těchto kmenů neměli p íliš v lásce skarifikace a místo toho nosili 

tetování, takzvané tombokalan (od slova tomboka, označit). Jednoduché symboly byly do těla 

vyryty drobnými kaktusovými jehličkami, p ičemž je tatér namáčel do inkoustu, který byl 

vytvo en z popela a šťávy z rostlin. Muži nosili výrazná obličejová tetování, která orámovala 

celý obličej. Ženy nosily komplikované symboly na ňadrech a někdy i na zápěstích. Velmi 

mnoho symbolů, které nosili, mělo sexuální podtext. Někte í měli na rukách dokonce jména 

svých bývalých partnerek. Ženy kmene Sakalava nosily tetování masoadro mezi prsy, 

protože jim mělo pomoci získat velkou lásku.302 

3.5 Tetování v Americe 

V lodním deníku Kryštofa Kolumba se hned po p íjezdu objevil popis tamějších obyvatel. 

Byli nazí, dob e stavění s hrubými krátkými vlasy sčesanými dozadu. Někte í byli potetovaní 

šedivou barvou, jiní bílou nebo červenou. V nose nosili plíšky zlata, které upoutalo pozornost 

                                                
300VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 198. 
301Lars Krutak, 2009[online] [cit. 4. 3. 2019]. Dostupné z: https://1url.cz/5MF17. 
302VAN DINTER, Maarten Hesselt. Tatau: Traditionelles Tätowieren weltweit. 2009, s. 198-211. 
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bělochů. Zprávy o jejich tetování p inesli ze St ední Ameriky raní conquistado i jako byl 

nap íklad Hernán Cotés nebo Gonzalo Fernández de Oviedo. Podle nich měli lidé jako 

tetování vepsány obrazy zlých démonů. Indiáni se podle Ovieda tetovali v celé španělské 

Americe. Tehdy samoz ejmě nepoužívali slovo „tetovat“. K označení indiánů jako otroků 

se používalo mouru. ezali se b itvou do tvá e nebo do paže a ez posypali sazemi. Zacelená 

kresba byla černá a velmi pěkná a vydržela velmi dlouho. 

Mayské ženy se tetovaly jemnými vzory od pasu nahoru s výjimkou prsů, které byly 

určeny ke kojení. Ti, kdo tetovali, nejprve pomalovali místo barvou a pak do pomalovaných 

míst lehce ezali, p ičemž spolupůsobení krve a barviva zanechalo na těle trvalé stopy. Lidé, 

kte í tetovaní nebyli, byli terčem posměchu.303 Mayské tetování znázorňovalo symboly bohů, 

silných zví at a duchovní symboly, které vyjad ovaly harmonii a rovnováhu nebo sílu noci 

či dne. Zví ata jako hadi, orli nebo jaguá i byli oblíbení u šlechticů a válečníků. Had, symbol 

boha Kukulkána, p edstavoval duchovnost a moudrost. Jaguár p edstavoval statečnost, 

tajemství a moc. Protože byli Mayové velmi duchovně založení, mělo jejich tetování hluboký 

význam. Tetování značilo sociální postavení, specializované dovednosti a náboženskou moc. 

Tetování bylo také obětí bohům, protože byla obětována krev.304 

První běloch, který se nechal v této oblasti potetovat typickým indiánským způsobem, 

se jmenoval Gonzalo de Guerrero. V roce 1511 byl na lodi v Karibiku, která ztroskotala. 

P eživší se poté v Yucatánu, kam se dobelhali, setkali s tamějšími obyvateli. Guerrero pak 

konvertoval, stal se „Mayem“ a našel si mezi indiány dokonce ženu. K esťané se setkávali 

s tetováním po celé Mezoamerice. Keramická p edtetovací razítka pat ila k olmécké kultu e, 

vzory na rukou a nohou aztéckých postav byly nalezeny na kamenných stélách. Svou tradici 

mělo tetování také u Inků v Jižní Americe.305 

3.5.1 Tetování v Jižní Americe 

Nejstaršími doklady tetování v jižní části Ameriky jsou mumie. Nejstarší uměle 

mumifikovaná těla pochází z lovecko-rybá ské kultury Chinchorro v Chile, kde se uchovala 

mumie až 9 000 let stará. V době 1 000 let p . n. l. bylo tetováno až t icet procent populace. 

Kůže se probodávala jehlou a nití namáčenou v barvě. Pravděpodobně to byl zvyk původní 

arktické populace, která osidlovala tuto oblast dávno p ed americkými obyvateli. 

                                                
303RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 61-62. 
304History, 2019 [online] [cit. 4. 3. 2019]. Dostupné z: https://1url.cz/AMFJN. 
305RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 63-66. 
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V Peru byla nalezena mumie Paní z Cao včetně válečnické výbavy. Tato žena žila z ejmě 

kolem roku 450 a zem ela na následky porodu. Měla prý velmi významné postavení, což bylo 

v mochické kultu e ojedinělé. Na rukou byla tetována hady, pavouky a jinými zoomorfními 

motivy, jako motivy ptáků a krabů, které měla na p edloktí. Pravděpodobně pat ila mezi elitu, 

protože v mochické kultu e byli tetováni pouze ti nejvýznamnější. 

Na mumiích další kultury, kultury Chimů z let 1100-1470 byly nalezeny také modročerné 

stopy. Tetování bylo mezi muži a ženami běžné. Na p edloktích mívali ryby, šipky, harpuny, 

ještěrky, mo ské vlny, geometrické obrazce. K tetování se používaly drobné jehly, ptačí pera, 

ostré ulity a rybí kosti. Tatérky byli pravděpodobně ženy, které měly s šitím větší zkušenosti 

díky prošívání zví ecích kůží a oděvů. V Tíwanaku bylo nalezeno šest potetovaných mumií, 

v Nazce deset, v Huari osm a Chimů-Casma t ináct mumií s tatuážemi. Většina těl byla 

ženského pohlaví, pouze t i těla náležela mužům z kultury Chimů, kte í měli na čelech 

šipky a bodce. 

Nejvíce prozkoumanou mumií je mumie nalezená roku 1992 v Nekropoli v Chiribaya 

Alta v jižním Peru. Měla ornamentální tetování na p edloktí a rukou, které vypadalo jako 

opičky, ptáci a plazi. Kruhové tatuáže měla na krku a horní části zad. „Prsteny“ na rukou byly 

spíše pro okrasu, ale tucet kroužků na dalších částech těla měla z léka ských důvodů. 

Ornamenty na rukou v sobě měly uhlíkaté saze, kdežto kroužky v zátylku obsahovaly popel 

z bylin, což poukazovalo právě na akupunkturní, rituální užití tatuáže. 

3.5.2 Tetování v Amazonii a Gran Chaco 

Asi nejpotetovanějším etnikem v této oblasti byli Mundurukúové, lovci lebek. Ti tetovali 

už své děti od šesti let věku, typickými svislými a vodorovnými čarami,306 aplikovaných 

p edevším na končetinách a trupu. Celotělové tetování vypadalo jako ptačí k ídla. Tetování 

pro chlapce a dívky znamenalo p echodový rituál.307 Mundurukúové sbírali pe í a vytvá eli 

z nich krásné čelenky a čapky. Každý kmen se pojil s jiným druhem ptáka. Tito indiáni tak 

zastrašovali ostatní kmeny v boji. Tetovači užívali tetovacích h ebenů vyrobených 

z palmových trnů. Kůže byla propíchnuta a do rány byla vnesena šťáva z genipapu. 308 

Mundungové p ipisují původ tetování bohovi Karusakaibovi. Ten byl nositelem mimo ádné 

nadp irozené moci, která byla zodpovědná za vytvá ení lidí a velkého množství zví ecího 

                                                
306RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 66-71. 
307Lars Krutak, 2006[online] [cit. 4. 3. 2019]. Dostupné z: https://1url.cz/9MFJF. 
308RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 71. 



68 
 

světa. Karusakaibo stvo il také kosti a pe í ptáků, aby tak dokázal své kouzlo. Jinak 

p eměňoval sebe a jiné mytické hrdiny na různé druhy ptáků, aby jim usnadnil plnění různých 

úkolů. Možná proto se u Mundungů setkáváme se spojením lidských a ptačích atributů.309 

Na pažích se tetovali i slavní Šuárové z pomezí Peru a Ekvádoru. Zdobili se tukaními 

a papouščími pírky a nepokryté části těla, nap íklad obličej, pomalovali šťávou genipa. Chtěli 

se tak údajně p ipodobnit démonům. 

Hojné tatuáže nosily i ženy v nehostinné oblasti Gran Chaco na severu Argentiny, 

Paraguaye a části Bolívie. Dívky byly poprvé tetovány v pěti letech.310 Celkově se tetovaly 

spíše ženy, respektive měly hojnější tetování než muži.311 Na lících měly tetováže v podobě 

kroužků, půlměsíčků a čárek. Tetovaly se i starší ženy a toto tetování mělo odehnat zlé duchy. 

Tetovaly se p edevším tělesné vstupy jako nosní dírky, oči, uši a ústa, která byla extrémně 

zranitelná nadp irozenými silami. Tetována byla nejen tvá , ale i paže nebo hruď. P i ob adu 

se nesmělo jíst maso, ryby a další druhy jídla.312 Tetovali témě  vždy staré ženy tetovačky. 

Nejprve nakreslily design na obličej klienta (nebo jiné části těla) a poté pomocí kaktusových 

trnů nebo kostí namočených ve směsi slin a sazí znamení vyryly do kůže.313 

Abipónové se tetovali ostrým trnem z kaktusu. Tetování bylo velmi bolestivé, takže 

dívky mnohdy na íkaly a chtěly utéct.314 Tetování nesloužilo jen jako zdroj ozdoby, ale mělo 

i náboženský význam. Popel a d evěné uhlí bylo také užíváno jako prost edek čištění. 

Zanášeli do ran popel, aby se ochránili p ed pomstychtivými duchy zem elých. Když byla 

vesnice ohrožena epidemií nebo špatným prost edím, následovaly tyto rituály, které měly to 

špatné odvrátit. Tetování u dívek bylo činěno také ze sexuálních důvodů. Dívka byla tetována 

v době první menstruace a mělo to být znakem toho, že už je ženou. Byly tetovány p edevším 

otvory těla, které byly ohrožené p ed zlými duchy. 315 

Bezkonkurenčně nejkrásnější ornamentiku měli paraguayští Kaďuvejové. Nosili 

„krajkové“ linky. Jejich malby byly znakem urozenosti a plnily funkci jako erby. 

                                                
309Lars Krutak, 2006[online] [cit. 4. 3. 2019]. Dostupné z: https://1url.cz/9MFJF. 
310RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 72. 
311Lars Krutak, 2012[online] [cit. 4. 3. 2019]. Dostupné z: https://1url.cz/sMFeT. 
312RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 72. 
313Lars Krutak, 2012[online] [cit. 4. 3. 2019]. Dostupné z: https://1url.cz/sMFeT. 
314RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 73. 
315Lars Krutak, 2012[online] [cit. 4. 3. 2019]. Dostupné z: https://1url.cz/sMFeT. 
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3.5.3 Tetování v Severní Americe 

Rodové erby a totemové znaky měli i severoameričtí indiáni na hrudi. Nejproslulejší 

motivy jako medvědy, havrany nebo velryby nosili snad všichni obyvatele severozápadního 

podb eží USA. 316  Indiáni Severní Ameriky se tetovali z rituálních a magických důvodů 

a  také, aby se odlišili od nep átel a sousedů. Zdobení mohlo být i odměnou za zdatnost. 

Aby působili p i boji hrozivěji, nosili ptačí pera a rybí kůstky ostré jako b itva, kterými 

si dekorovali tělo. 

Ačkoliv byla kulturní tradice tetování v severní Americe poměrně rozší ená, existuje jen 

málo hmotných důkazů, které by popisovaly formy, funkce a význam tohoto tetování. Jediné 

věcné důkazy, které existují v souvislosti s tímto tetováním, jsou obsaženy v hrsti písemných 

památek z počátku 18. století, kde jsou vyobrazeni nap íklad váleční vůdci, jejichž obličeje 

a těla jsou potetovaná.317 

Tetování bývalo v severní Americe běžné. Ženy Opatů v Sono e se tetovaly na bradě 

a kolem očí. Tetovali se též Irokézové, Siuxové a další indiáni. Tetováž byla kombinována 

s pomalováním, což mělo nositele ochránit a také sloužilo i jako ochrana v boji. Huróni měli 

nap íklad těla a tvá e tetované různými hady, ještěrkami, veverkami a jinými živočichy, 

zatímco Petunové měli pokrytá skoro celá těla tetováním. 

Hojně se tetovali Irokézové. Jeden z nich získal dokonce p ezdívku Černý princ. Dále 

Delavarové, původní obyvatelé Texasu. Wičitové byli známí jako „Tetovaní lidé“, jak jim 

íkali Francouzi, nebo „Propíchaní Póníové“. Arapahové byli zase známí jako „Lidé 

s tetováním na prsou“ Tato praxe byla běžná i u žen v Kalifornii. Ženy Yuroků měly celou 

bradu tetovanou, od krajů úst až dolů. Tento styl byl v Kalifornii běžný. Signalizovalo 

to dospělost či věk vhodný k sňatku. Unikátní tetováže měli i muži kmene Hupa, kde měl 

každý muž deset čar na vnit ní straně p edloktí, aby mohl od palce změ it velikost mušlí, 

které se užívaly k placení. V Arizoně se tetovali Pimové a to kaktusovými trny v době 

svatebního ob adu.318 

Jakmile bojovník dosáhl mužství, získal nové jméno a byl povzbuzován k tomu, aby šel 

do divočiny ulovit zví e. Pak byla na jeho kůži nanesena tetování. Bojovníci nechali na svá 

těla vytetovat znaky těchto ochránců, počet ulovených zví at a skolených nep átel a dokonce 

                                                
316RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 74. 
317Lars Krutak, 2013[online] [cit. 4. 3. 2019]. Dostupné z:https://1url.cz/KMFeX. 
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určité osobní znaky. To mělo samoz ejmě svůj psychologický význam p i setkání 

s nep ítelem. Na tělo byly tetovány ptačí a jiné zví ecí návrhy. K ížky ve tvaru písmene 

V na hrudi z ejmě označovali, kolikrát byl jedinec zraněn v bitvě. Značení na trupu nosili 

pouze válečníci nejvyššího stupně. 319 

Na severu bylo velmi oblíbené a rozší ené tetování totemu. V umění tetování excelovali 

Kaigani-Haidové. Obrazce byly umísťovány na ramena nebo záda, na prsa, čelní strany stehen 

a na nohy. Ženy měly pokreslená prsa, p edloktí, zadní ruce a obě nohy. Indiánky měly 

tetovaná znamení na rukou a pažích, některé byly pomalované i na obličeji. U Haidů mělo 

každé tetování svůj význam. Obrázky na rukou a pažích byly symbolem jejich rodu. Tetovaly 

se emblémy totemových zví at i p írodních jevů. K uměleckým motivům pat ili živočichové 

jako medvěd, vlk, bobr a další. Tetování pat ilo ke cti jeho nositele. Dívky měly tetování 

na rukou, chlapci na hrudi či pažích. Většinou tetovali muži. Tetovači měli u sebe jakési 

skicá e, které byly plné motivů, jež tetovali. Kdo chtěl výjimečně tetování, musel si ho 

zaplatit. Haidové nejprve p edkreslili obrázek na kůži a pak jej vypichovali pomocí šesti 

svázaných kovových jehliček. Užívali p itom lokální anestezii vytvo enou z bylin. Jako 

barvivo byl v novějších dobách užíván st elný prach nebo rumělka. 

3.6 Tetování na Arktidě 

V oblastech Arktidy bylo tetování velmi rozší ené. Ukazují to mnohé archeologické 

důkazy ve formě vy ezávaných figurek, které jsou staré více než 3 500 let. 320  Tetovali 

se p edevším Inuité (Eskymáci).321 Oblasti p iléhající k arktickému kruhu na severu s jejich 

ostrými větry nejsou zrovna hostinné. P esto se lidé p izpůsobili podmínkám a mnozí se zde 

usadili. Starověcí ímané a ekové mluví o mytickém lidu ze severu, o Hyperboreánech, 

což pravděpodobně znamenalo Inuity. Dnes hovo íme o arktických a subartických kmenech, 

včetně severoamerických Inuitů a národech severní Sibi e.322 

Arktické tetování označovalo status manželek, lovecké úspěchy mužů, ale vyprovázelo 

i mrtvé. Eskymáci prováděli takzvané poh ební tetování, nafluq, kdy bylo mrtvému šita nití 

oblast kloubů, což mělo ducha zem elého chránit. Eskymáci si vtetovávali vábničky, 

které měly p ivábit zvě . Když se lov tuleně nebo polárního medvěda povedl, mohl si lovec 

                                                
319Lars Krutak, 2013[online] [cit. 4. 3. 2019]. Dostupné z:https://1url.cz/KMFeX. 
320The Vanishing Tattoo, 2011[online] [cit. 4. 3. 2019]. Dostupné z:https://1url.cz/fMFQH. 
321RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 81-85. 
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po ídit tetování na kloubech. Tetování mělo p inést další úspěchy v této oblasti. Léčba pomocí 

tatuáže byla běžná. Bolavá místa byla modravě potečkována.Tatuáži se věnovaly spíše ženy, 

protože měly s propichováním kůže (kožichů, kazajek či bot) velké zkušenosti. Byly 

používané jehly z kostí, jako barvivo se používaly saze. Tmavá tuha byla získávána také 

ze substance o echů. Nitě pocházely ze šlach sobů a jiných mo ských savců. Barvící tekutinou 

byla moč323 smíchaná s grafitem.324 

Dívky získávaly své první tetování v době pohlavního dospívání. Ženy měly ve zvyku 

zdobit tetováním své líce, jakmile dosáhly dvanácti let. Drobným tetováním si zdobily i ruce, 

ženská tvá  byla počárkovaná. Ženy z asijské Čukotky si krášlily bradu svislými linkami. 

Bezdětné ženy si nechávaly pokreslit obě tvá e rovnoměrnými čarami. To bylo považováno 

za ochranu proti neplodnosti.325  

                                                
323RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování. Praha, 2014, s. 86. 
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Praktická část 

4. Cíl sondáže a formulace hypotéz 

Cílem sondáže je pokus o dokumentování teoretických východisek v praxi. Bude 

se snažit dokázat, že ženy a muži mají pro tetování odlišné důvody. Vybírají si pro tatuáž 

odlišná místa na těle a odlišné motivy, které podtrhují jejich mužnost p ípadně ženskost. 

To, zda tetování podtrhuje jejich ženskost či mužnost, je kritériem pro výběr tetování. 

Součástí zkoumání je i zjištění, že respondenti vnímají některé motivy či symboly jako 

typicky mužské nebo ženské. 

Pro následující výčet hypotéz vycházím p edevším z publikací od Fiksy 326 

a Hemingsona.327 

Hypotéza 1: Ženy se zdobí, aby se líbily mužům. Muži chtějí pomocí svého tetování 

zastrašit své nep átele. 

Hypotéza 2: Ženy používají v tetování jemnějších motivů, oproti tomu muži si vybírají 

symboly „mužnější“, větší a kontrastnější. 

Hypotéza 3: Ženy volí méně viditelná místa, aby tetování mohly zakrýt pod oděvem. 

Muži si vybírají viditelná místa pro své tetování. 

Hypotéza 4: Kritériem výběru tetování u respondentů je i to, aby tetování podtrhovalo 

jejich mužnost a ženskost. Respondenti se s tetováním obecně vnímají více jako muži či ženy 

a díky tetování se cítí více p itažliví. 

Hypotéza 5: Existují typicky ženské a mužské motivy. 

  

                                                
326FIKSA, Radek. Tetování. Žďár nad Sázavou, 2011. s. 17-18. 
327HEMINGSON, Vince. Tetování: katalog motivů. Praha, 2010, s. 13-14. 
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5. Metodologie 

Praktická část této práce je založena na kvantitativní sondáži, jejíž podstatou je výběr 

jasně definovaných proměnných. Základním metodologickým pravidlem je p esně zvolit 

vhodnou metodu pro tuto sondáž. 

5.1 Dotazník 

Pro sondáž byla zvolena dotazníková metoda, neboť jde o vysoce efektivní techniku 

sběru dat, která může postihnout velký počet respondentů p i relativně malých nákladech.328 

Jedná se o písemnou metodu kladení otázek, která má za cíl získat písemné odpovědi.329 

Nejprve dotazovaný narazí na vstupní část, která vysvětluje význam a cíl dotazníku. 

Na začátku nalezne krátké informace o autorce, prosbu o vyplnění dotazníku a informaci 

o tom, k čemu dotazník slouží. Následuje upozornění, že výsledky budou sloužit pouze 

k účelům diplomové práce a že budou zpracovávány anonymně. Dotazovaný je následně 

informován o tom, jakým způsobem vyplňovat dotazník. V hlavní části jsou obsaženy vlastní 

otázky, kde respondent kroužkuje nebo vypisuje odpovědi. 

Pro samotnou tvorbu dotazníku je důležité dodržet několik základních pravidel kladení 

otázek. Otázky by měly být voleny neutrálně a možné odpovědi formulovány tak, 

aby se žádná nejevila jako nejvhodnější varianta. Otázky nelze zadávat jednoznačně kladně 

či záporně. Jazyková stránka musí být p izpůsobena dotazovaným, aby byl dotazník 

srozumitelný a jasný. Dotazník nesmí být p íliš rozsáhlý.330 

Lze užít otev ených, uzav ených a polozav ených otázek. U uzav ených otázek nemá 

dotazovaný možnost vybírat odpověď dle vlastní volby. Musí si vybrat jednu z možností. 

Polouzav ené otázky dávají možnost výběru z alternativ, ale i možnost napsat vlastní 

odpověď. Otev ené otázky jsou otev ené z toho důvodu, že je možné aktivně a vlastními 

slovy odpovědět na položenou otázku.331 

                                                
328DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha, 1998, s. 141. 
329GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, 2010, s. 121. 
330PELIKÁN, Ji í. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, 2011, s. 106-107. 
331GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, 2010, s. 105-127. 
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6. Výzkumný soubor 

Sondáž byla realizována v Liberci a okolí, jelikož je to v blízkosti autorčina bydliště 

a tudíž snadno dostupné. Do sondáže byli zapojeni náhodně vybraní respondenti. Dotazovaní 

byli vytipováni z ad tetovaných. Věk respondentů nebyl podstatný. 

 Dotazníkové šet ení bylo provedeno od poloviny února do poloviny b ezna roku 2019. 

Dotazník vyplnilo celkem 50 respondentů, z toho 14 mužů a 36 žen. Dotazovaní byli oslovováni 

buďto v rámci domluvených schůzek, tatérem, který měl dotazníky k dispozici, nebo p es internet. 

Na vyplnění dotazníku měli respondenti dostatek času. Vyplňování dotazníku bylo anonymní, 

což zpravidla vede k uvolněnosti a ztrátě obav z p ípadného zneužití dat. 

6.1 Rozbor dotazníku 

Dotazník nejprve obsahuje krátké p edstavení autorky. Následuje prosba o vyplnění 

dotazníku a informace o tom, že slouží jako podklad pro diplomovou práci na téma „Tetování 

jako výraz individuální identity“. Dále upozorňuje na anonymní zpracování dat a informuje 

o tom, jakým způsobem dotazník vyplňovat. 

Obsahuje celkem 11 otázek. Je zastoupeno 8 uzav ených otázek, kde si respondent musí 

vybrat jednu z nabízených možností, dále jedna polootev ená otázka, ve které respondent 

vybírá z více možností a může označit více odpovědí a také doplnit odpověď neuvedenou 

v dotazníku a posledním typem otázek jsou dvě otev ené otázky, ve kterých respondent 

vlastními slovy odpovídá a co nejp esněji se vyjad uje k danému tématu. 

P ed sestavením dotazníku bylo nejprve stanoveno 5 hypotéz. P i tvorbě otázek 

do dotazníku musel být brán z etel na to, aby každá otázka korespondovala s některou 

ze zvolených hypotéz, aby bylo možné dané hypotézy potvrdit či vyvrátit. 

7. Analýza dat 

Výsledky jsou vyhodnoceny nejprve po jednotlivých otázkách a dále následuje ově ení 

platnosti hypotéz, které jsou uvedeny v 5. kapitole praktické části diplomové práce. 

Dotazník je sestaven z 11 otázek. První otázka má pouze rozdělit respondenty na muže 

a ženy. Toto je nutné k ově ení hypotézy 1 (Ženy se zdobí, aby se líbily mužům. Muži chtějí 

pomocí svého tetování zastrašit své nep átele.), hypotézy 2 (Ženy používají jemnějších 

motivů, oproti tomu muži si vybírají symboly „mužnější“, větší a kontrastnější.) 
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a hypotézy 3 (Ženy volí méně viditelná místa, aby tetování mohly zakrýt pod oděvem. Muži 

si vybírají viditelná místa pro své tetování.). Hypotézy 4 a 5 se vyhodnocují souhrnně, 

bez ohledu na pohlaví respondenta. 

Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví? 

V první otázce měli respondenti zakroužkovat jednu správnou odpověď a to, zda jsou muži 

či ženy. Po vyhodnocení bylo zjištěno, že dotazník vyplnilo celkově 50 respondentů a z toho 

14 mužů a 36 žen. To činí 28% mužů a 72 % žen. Pro p edstavu je využito grafického 

znázornění ve formě výsečového grafu (viz graf č.1). 

 

Otázka č. 2: Z jakého důvodu jste se nechal/a tetovat? 

V druhé otázce se jedná o polootev enou otázku. Respondenti měli buďto vybrat jednu 

správnou odpověď z možností a) abych se zalíbil/a opačnému pohlaví, b) k zastrašení nep átel 

nebo za c)jiný důvod, kde měli zároveň slovně co nejp esněji odpovědět. Odpověď 

za a) zvolil 1 respondent. Odpověď za b) nezvolil žádný respondent a celých 99 % 

respondentů, jak je viditelné na grafu č. 2, zvolilo odpověď za c) jiný důvod. 
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 T i muži uváděli důvod, že se jim to líbí. Dva muži se nechali potetovat jako 

vzpomínku na něco. Další respondent mužského pohlaví uvedl osobní důvod. Objevovaly se 

motivy jako „umění, extravagance, zájem o tetování od mládí, „Chtěl jsem zkusit, jaké to 

je.“, „láska k tetování, snaha být originální“.“. Jeden muž uvádí: „Tetování na těle se mi líbí. 

Ke svým motivům mám citový vztah.“ Jiný muž píše: „Tetování jsem si dal, abych nasral 

matku.“ Další respondent zmiňuje: „Prostě jsem to tak chtěl.“ 

 T ináct žen uvedlo, že se jim to líbí. T i ženy si nechaly dát tetování, aby se zalíbily 

samy sobě nebo aby si zvýšily sebevědomí. Pro dvě respondentky má tetování osobní hodnotu 

a motiv pro ně má význam. Dvě ženy se nechaly tetovat kvůli zkrášlení. Dále ženy uváděly: 

„Má to pro mě význam. Kreslila a tetovala mi to kamarádka.“, „Své tělo beru jako plátno, 

na které se tatér může vyjádřit.“, „Patří to k mé povaze. Cítím se v tom dobře.“, „Chtěla jsem 

předělat staré tetování.“, „Prostě to chci.“, „Má to pro mě hluboký význam, spojitost 

s určitou situací v mém životě., „Má to pro mě význam, symboliku.“, „Jen tak.“, „Jako odpor 

proti rodičům a autoritám.“, „estetické potěšení“, „Má to pro mě citový význam (mám 

vytetovaná jména svých dětí)“, „Miluji hudbu.“, „Každé mé tetování má pro mě specifický 

význam.“, „Dostala jsem to k Vánocům.“, „Dělala jsem více jak 10 let japonská bojová 

umění a líbí se mi japonské znaky.“, „Vždy jsem po tetování toužila a chtěla jsem zažít ten 

pocit, kdy vám někdo cizí aplikuje jehlou barvu pod kůži. A také nastaly určité mezníky v mém 

životě, které jsem chtěla mít svou vlastní formou ztvárněné a uchované na těle jako 

upomínku.“, „Vyjádření lásky ke zvířatům a symboly mého znamení a křestního jména.“ 

Otázka č. 3: Jaký motiv (jaké motivy) máte na těle? 

Zde se jednalo o otev enou otázku, kde měli respondenti a respondentky slovně vypsat, 

jaký motiv nebo jaké motivy na těle mají. 

T i muži uvedli, že mají na těle nějaký nápis nebo text. Další čty i muži měli nějaký 

ornament (nap íklad s drakem nebo tribal332). Dva respondenti nosili čínské znaky. Dále se 

objevovaly motivy jako EKG, oceán, hory, příroda, vlastní podobizna, lebky, nářadí, trsátko, 

old school333, růženec a také různé. 

Nejvíce žen, celkem 17, uvedlo, že mají na těle nějaké květiny. Objevovaly se květiny 

jako třešňový květ, květy sakury, narcis, lotos, slunečnice, lilie, růže a leknínový květ. Čtrnáct 

                                                
332 Geometrické obrazce, které se objevily u starých Polynésanů. 
333 Původně námo nické barevné tetování. Pat í sem lebky, srdce, k íže, stuhy, hvězdy, ženy, kotvy, vlaštovky, 
vodní víly, božstva, texty a další motivy. 
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žen poté mělo na nějaké části těla libovolné zvíře. Byli zde zastoupeni: pták fénix, had, 

holubice, vlaštovky, ježek, králík, ptáček, pes, psí tlapky, kočky a ryby. Celkem t ináct žen 

mělo vytetovaný nějaký nápis, text nebo motto. T i ženy měly nějaké linky, vlnky či čárky. 

Vždy dvě ženy měly motivy jako ornamenty, mandala, srdce, old school, znamení 

zvěrokruhu, jména dětí, drak, houslový klíč a datum. Po jednom byly zastoupeny: holčička, 

měsíc, planeta, symbol a název oblíbené skupiny, abstrakce, japonské motivy, new school334, 

granát, vlastní kresby a obrazy malířů, bubliny, strom života, anděl, mašle, kotva, dotwork335, 

keltské znaky, kaligrafické pero, klíč s nápisem, tvář ženy a další. 

Otázka č. 4: Jak velké je (jsou) Vaše tetování? 

Zde měli respondenti vybrat jednu nebo více odpovědí z možností a) malé, b) st ední 

a c) velké. Malé tetování zakroužkovali 4 muži a 14 žen, jak naznačuje graf č. 3, st ední 

10 mužů a 27 žen, jak naznačuje graf č. 4 a malé 2 muži a 6 žen, jak naznačuje graf č. 5. 

 

 
                                                
334 Tetování vycházející z old school, avšak živější a barevnější, využívající nap íklad prvky tribalu a dalších 
stylů. 
335 Tetování složené z teček. 
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Z dotazníku vyplývá, že ženy vedou v porovnání s muži v počtu tetovaných, ať už mají 

malé, st ední nebo velké tetování. 

V poměru malého a st edního tetování versus velké tetování ženy vedly v poměru 

41 motivů proti 6 motivům a muži 14 motivů proti 2 motivům. Jak muži, tak ženy si tedy 

podle dotazníkového šet ení vybírají menší až st ední vzory oproti velkým vzorům. 

Otázka č. 5: Jaké části vašeho těla jsou pokryty tetováním? 

Otázka obsahuje 15 možností umístění tetování na těle. Respondenti mají možnost 

zakroužkovat tolik možností, kolik pot ebují, aby byli schopni popsat umístění svého tetování 

na těle. Jsou nabídnuty tyto možnosti: hlava, krk, hruď/prsa, b icho, záda, ramena, paže, 

p edloktí, ruce, intimní partie, hýždě, stehna, lýtka, nárt a kotník. 

Umístění tetování na hlavě si vybrali jeden muž a dvě ženy, na krku jeden muž a osm, 

žen, na prsou/hrudi šest mužů a dvanáct žen, na b ichu dva muži a osm žen, na zádech t i 

muži a deset žen, na ramenou sedm mužů a t ináct žen, na pažích šest mužů a dvanáct žen, 

na p edloktí šest mužů a dvacet t i žen, na rukách pět mužů a jedenáct žen, na hýždích žádný 

muž a dvě ženy, na stehnech t i muži a t ináct žen, na lýtkách pět mužů a devět žen, na nártu 

žádný muž a osm žen a na kotníku dva muži a osm žen. Odpověď intimní partie nebyla 

zakroužkována nikým. 

Ženy mají nejvíce tetování na p edloktí, což je místo, které se dá zakrýt šperkem, 

nap íklad náramkem. Druhé v po adí jsou místa jako ramena a stehna, což jsou opět místa, 

která jsou částečně skrytá pod oděvem. Dále ženy uváděly místa jako záda, která jsou také 

skrytá pod oblečením. Též vedou ruce a lýtka. To jsou místa, která se světu spíše ukazují 

a zůstávají odhaleny. Další v po adí jsou krk, b icho, nárt a kotník, což jsou místa, která jsou 

skrytá p ed ostatními. Jako poslední zůstává tetování na hlavě, které si vybraly pouze 2 ženy 

a je vnímáno jako místo, které se ukazuje. 

Z dotazníkového šet ení vyplývá, že ženy dávají p ednost spíše tetování, které lze skrýt. 

Muži mají nejvíce tetování na ramenou, což je vnímáno jako místo, které lze částečně 

skrýt pod oblečením. Dále vedou místa jako prsa/hruď, paže a p edloktí, což se dá vnímat 

jako místa, která chce respondent světu ukázat. Následuje tetování na rukách a lýtkách, 

což jsou opět místa, která spíše vykukují a jsou viditelná. Na čtvrtém místě je tetování 

na zádech a stehnech, které se počítají spíše jako místa, která lze skrýt. Na pátém místě jsou 
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motivy na b ichu a kotníku, což jsou opět místa, která se skrývají. Nejméně si muži nechávali 

vytetovat nějaké symboly na hlavu a krk, tedy místa velmi viditelná. 

Z dotazníkového šet ení vyplývá, že muži dávají p ednost spíše viditelnému tetování 

na pažích, p edloktí, rukou, lýtkách a na hrudi, což je poměrně velká plocha, která může 

sloužit k demonstraci vlastní síly a mužnosti. 

Otázka č. 6: Chcete tetování spíše skrýt nebo ukázat? 

Nicméně skrýt své tetování chce pouze 11 žen. 27 žen je chce ukázat a jen 5 mužů je chce 

skrýt a 11 mužů ukázat. Dále se objevila odpověď typu: „V práci chci tetování skrýt, ale jinak 

ho chci ukázat“ nebo „podle situace“. Dva respondenti psali, že to neřeší a jeden, že neví 

a nedokáže odpovědět. 

Muži si tedy podle výsledků z dotazníku dávají viditelná tetování a jejich motivací je 

je opravdu ukázat, kdežto u žen je tomu jinak. Ženy sice vybírají skrytá místa pro svá 

tetování, jako je p edloktí, ramena nebo stehna, ale jejich motivací není tetování ukrývat, 

nýbrž je ukázat. 

Otázka č. 7: Je pro vás kritérium výběru i to, zda vaše tetování podtrhuje vaši 
ženskost/mužnost? 

V této otázce měli respondenti zakroužkovat jednu správnou odpověď. Měli 

zakroužkovat buďto za a) ano nebo za b) ne. Za a) zakroužkovali 2 muži a 13 žen 

a za b) 8 mužů a 24 žen. Zbylí respondenti nezaškrtli nic. 

 

Z dotazníkového šet ení vyplývá, že pro respondenty není kritérium výběru to, zda jejich 

tetování podtrhuje jejich mužnost u mužů či ženskost u žen. Muži i ženy mají zcela jiné 

motivy k tetování.  
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Otázka č. 8: Máte dojem, že tetování podtrhuje vaši ženskost/mužnost? 

V této otázce měli respondenti také zakroužkovat jednu správnou odpověď. Měli 

zakroužkovat buďto a) ano nebo za b) ne. Ano zakroužkovalo 8 mužů a 16 žen a ne 6 mužů 

a 21 žen. Jedna žena uvedla odpověď jak kdy. 

Podle výsledků uvedených v grafu mají muži dojem, že tetování podtrhuje jejich 

mužnost. Ženy takový pocit nemají. Podle nich tetování nepodtrhuje jejich ženskost. 

 

Otázka č. 9: Cítíte se s tetováním více přitažliví? 

Tato otázka je uzav ená. Muži a ženy v ní měli opět zakroužkovat a) ano nebo b) ne. Ano 

zakroužkovalo 11 mužů a 27 žen. Ne si vybralo 5 mužů a 9 žen. 

Podle výsledků z rozboru dotazníku bylo zjištěno, že muži i ženy se cítí s tetováním 

více p itažliví. 
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Otázka č. 10: Myslíte si, že jsou nějaké ženské/mužské motivy tetování? 

Opět se jedná o uzav enou otázku. Respondenti a respondentky měli vybrat buďto a) ano 

nebo b) ne. Ano si vybralo 11 mužů a 27 žen, ne 5 mužů a 9 žen. 

Z šet ení vyplývá, že si muži i ženy myslí, že existují ženské či mužské motivy tetování 

a v další otázce respondenti vypisovali, které tyto motivy jsou typicky mužské nebo ženské. 

 

Otázka č. 11: Co si myslíte, že je typický ženský/mužský motiv tetování? 

Tato otázka je otev ená. Jednotlivci v ní měli vlastními slovy vyjád it, který je podle nich 

typický ženský nebo mužský motiv tetování. 

Jako typické ženské motivy byly vypisovány motivy růže a květiny (28 respondentů) 

a ptáci, motýli, zvířata (13 respondentů). 7 respondentů vybralo jako typický ženský motiv 

srdce. 5 respondentů uvedlo, že ženské tetování je jemnější a něžné. Vždy po 3 respondentech 

uvedlo nápisy, texty, citáty a mandaly. Dva respondenti napsali jména dětí. Dále byly 

jmenovány motivy jako peříčka a jednorožec. Jeden respondent uvedl, že ženské tetování je 

více barevné. 

Typicky mužskými motivy jsou podle respondentů lebky a dopravní prostředky jako jsou 

nap íklad auta, lodě, motorky. Dále uvádějí muži spíše větší ornamenty, podobizny a portréty 

a obrázky zvířat. Jako další jsou jmenovány nože a zbraně. Respondenti, celkem t i, uvádějí, 

že tetování pro muže je tmavší a hrubší. Byly jmenovány motivy jako kříže, postavy z PC her, 

biomechanika 336 , válečníci, vojenské motivy, kotvy, reálné obrázky, plameny a maorské 

motivy. Podle jednoho respondenta je mužské tetování propracovanější a reálnější. Jeden muž 

                                                
336 Motivy ukazující spojení těla a stroje.  
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píše „Mé motivy jsou neutrální. Nejde určit, jaké motivy jsou ženské/mužské. Každému se líbí 

něco jiného a má k tomu jiný vztah.“ Jiný respondent s vytetovanou podobiznou své vlastní 

tvá e píše: „Nejlepší motiv jsem já sám.“ Další respondent uvádí: „Myslím, že je to jedno. 

Záleží na každém, co chce.“, „Myslím, si, že každý si nechá dělat to, co se líbí jemu a úplně 

neřeší, zda je to mužské/ženské“. Někte í respondenti se shodují na názoru, že „Není žádný 

typický mužský/ženský motiv tetování. Nyní je hitem tetování ve stylu růže, ale mají ho jak 

ženy, tak muži. Tetování by mělo být u každého jiné, originální. Ne aby statisíce lidí po světě 

nosilo tu samou růži.“ Nalezneme zde i odpovědi typu: „Každý motiv je možné s drobnou 

úpravou použít u obou pohlaví.“, „Záleží na typu osobnosti člověka, který se nechává tetovat. 

V případě tetování jako módního výstřelku stačí ženě srdíčko a chlapovi lebka.“ 

8. Ověření hypotéz 

Hypotéza 1: Ženy se zdobí, aby se líbily mužům. Muži chtějí pomocí svého tetování 

zastrašit své nepřátele. 

Hypotézu je možné ově it na základě vyhodnocení otázky č. 1 Jakého jste pohlaví? 

a č. 2 Z jakého důvodu jste se nechal/a tetovat? Vzhledem k tomu, že si pouze jeden 

respondent vybrat možnost za a) abych se zalíbil/a opačnému pohlaví a jinak si respondenti 

vybírali možnost za c) jiný důvod, kde tento jiný důvod slovně popsali, lze íci, že se tato 

hypotéza nepotvrdila. 

Hypotéza 2: Ženy používají tetování jemnějších motivů, oproti tomu muži si vybírají 
symboly „mužnější“, větší a kontrastnější.  

Hypotézu 2 Ženy používají tetování jemnějších motivů, oproti tomu muži si vybírají 

symboly „mužnější“, větší a kontrastnější lze ově it na základě otázky č. 1 Jakého jste 

pohlaví? č. 3 Jaký motiv (jaké motivy) máte na těle? č. 4 Jak velké je (jsou) Vaše tetování? 

A č. 5 Jaké části vašeho těla jsou pokryta tetováním. 

Nejvíce žen uvedlo, že mají na těle květiny nebo zvíře. Dále následoval nápis, text 

i či motto a vlnky, čárky, linky. Dále se objevovaly ornamenty, mandala, srdce a tak dále. 

Tyto motivy lze považovat za jemnější, ženštější motivy. Obecně byly vybírány spíše 

jemnější motivy jako holčička, měsíc jména dětí, houslový klíč, datum, abstrakce, bubliny, 

anděl, mašle, klíč s nápisem, tvář ženy než motivy, které lze p isoudit spíše mužům jako je 
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nap íklad granát, symbol a název oblíbené skupiny, kotva, keltské znaky. Ženy si obecně 

vybíraly menší až st ední motivy. 

Muži uváděli, že mají na těle nápisy, ornamenty, čínské znaky, EKG, přírodu, vlastní 

podobiznu, lebky, nářadí, trsátko, růženec a tak dále. Tyto motivy lze p isoudit obecně 

mužnějším motivům. Nicméně muži si nevybírali oproti ženám větší a kontrastnější motivy, 

ale spíše motivy menší až st ední. Z toho důvodu lze naší hypotézu potvrdit pouze z poloviny. 

Hypotéza 3: Ženy volí méně viditelná místa, aby tetování mohly zakrýt pod oděvem. 
Muži si vybírají viditelná místa pro své tetování. 

T etí hypotézu lze ově it na základě otázky č. 1 Jakého jste pohlaví, č. 5 Jaké části vašeho 

těla jsou pokryta tetování? a č. 6 Chcete tetování spíše skrýt nebo ukázat? 

Ženy mají nejvíce tetování na místech, které lze zakrýt, jako je p edloktí (lze většinou 

zakrýt šperkem), ramena, stehna a záda. Muži mají nejvíce tetování na ramenou, prsou/hrudi, 

pažích, p edloktí, rukách a lýtkách, což jsou většinou místa, která chceme světu ukázat. 

Z tohoto pohledu lze hypotézu považovat za potvrzenou. Nicméně podle otázky 6.Chcete 

tetování spíše ukrýt nebo ukázat? uvedla většina žen i mužů, že chtějí tetování ukázat. Muži si 

tedy podle výsledků dotazníku dávají viditelná tetování a jejich motivací je jej opravdu 

ukázat, kdežto ženy si sice dávají svá tetování na místa, která obecně spíše skryjí 

pod oblečením, ale jejich motivací není tetování skrývat, nýbrž také ukázat. Z tohoto lze íci, 

že hypotéza platí pouze z části. 

Hypotéza 4: Kritériem výběru tetování u respondentů je i to, aby tetování 
podtrhovalo jejich mužnost a ženskost. Respondenti se s tetováním obecně vnímají více 

jako muži či ženy a díky tetování se cítí více přitažliví. 

Čtvrtou hypotézu lze ově it pomocí otázky č. 8 Máte dojem, že tetování podtrhuje vaši 

ženskost/mužnost? a č. 9 Cítíte se s tetováním více přitažliví? 

Podle výsledků z rozboru dotazníku mají muži dojem, že tetování podtrhuje jejich 

mužnost, avšak ženy nemají pocit, že tetování podtrhuje jejich ženskost. Tuto část hypotézy 

se tedy nepoda ilo ově it. Nicméně druhou část hypotézy se poda ilo ově it, protože muži 

i ženy uváděli, že se s tetováním cítí skutečně více p itažliví. 
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Hypotéza 5: Existují typicky ženské a mužské motivy. 

Navzdory odpovědím typu „Myslím, že je to jedno. Záleží na každém, co chce.“, „Myslím 

si, že každý si nechá dělat to, co se líbí jemu a úplně neřeší, zda je to mužské/ženské.“, „Nejde 

určit, jaké motivy jsou ženské/mužské“ se hypotézu poda ilo ově it. 

69 % mužů a 75 % žen uvedlo, že existují mužské a ženské vzory. Jako typicky ženské 

byly vypisovány motivy jako květiny, zvířata, srdce, nápisy, mandaly, jména dětí, peříčka 

apod. Typicky mužskými motivy jsou lebky, dopravní prostředky, ornamenty, portréty, 

divoká zvířata, zbraně apod. Ženské motivy jsou spíše barevnější. Mužské motivy jsou spíše 

tmavší a „hrubší“. 

9. Shrnutí sondáže 

Sondáž byla provedena v Liberci a okolí. P edmětem zkoumání bylo zjistit z jakého 

důvodu se muži a ženy zdobí, jak se muži a ženy liší, co do výběru tatuáže a viditelnosti 

tetování. Dále bylo zjišťováno, co je u respondentů kritériem výběru tetování a zda se 

dotazovaní vnímají s tetováním více jako ženy či muži/více p itažliví. V závěru bylo 

poukázáno na typicky ženské a mužské motivy. 

Pro posouzení pohledu jedinců majících vlastní tetování na rozdíly mezi mužským 

a ženským tetováním byly stanoveno 5 hypotéz. Sondáž byla provedena na základě 

dotazníkového šet ení, které bylo realizováno od poloviny února do poloviny b ezna 2019. 

Dotazník vyplnilo celkem 50 respondentů a to 14 mužů a 36 žen. Respondenti byli osloveni 

v rámci domluvených schůzek, zároveň byla požádána o pomoc nejmenovaná tatérka 

z Liberce, aby dávala dotazníky svým klientům. Na vyplnění dotazníku byl respondentům dán 

dostatečný čas. Vyplňování bylo anonymní. 

Hypotéza č. 1 Ženy se zdobí, aby se líbily mužům. Muži chtějí pomocí svého tetování 

zastrašit své nepřátele byla vyhodnocena na základě otázek č. 1 Jakého jste pohlaví? 

a č. 2 Z jakého důvodu jste se nechal/a tetovat. Tato hypotéza č. 1 se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 2 Ženy používají tetování jemnějších motivů, oproti tomu muži si vybírají 

symboly „mužnější“, větší a kontrastnější byla ově ována na základě otázek č. 1 Jakého jste 

pohlaví, č. 3 Jaký motiv (jaké motivy) máte na těle?č. 4 Jak velké je (jsou) Vaše tetování? 

a č. 5 Jaké části vašeho těla jsou pokryta tetováním. Tato hypotéza č. 2 se potvrdila pouze z části. 
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Hypotéza č. 3 Ženy volí méně viditelná místa, aby tetování mohly zakrýt pod oděvem. Muži 

si vybírají viditelná místa pro své tetování byla ově ována na základě otázek č. 1 Jaké jste 

pohlaví, č. 5 Jaké části vašeho těla jsou pokryta tetováním? a č. 6 Chcete tetování spíše skrýt 

nebo ukázat? Tato hypotéza č. 3 se potvrdila pouze z části. 

Hypotéza č. 4 Kritérium výběru tetování u respondentů je i to, aby tetování podtrhovalo 

jejich mužnost a ženskost. Respondenti se s tetováním obecně vnímají více jako muži či ženy 

a díky tetování se cítí více přitažliví byla ově ována na základě otázek č. 8 Máte dojem, 

že tetování podtrhuje vaši ženskost/mužnost a č. 9 Cítíte se s tetováním více přitažliví? Tato 

hypotéza č. 4 se potvrdila pouze částečně. 

Hypotéza č. 5 Existují typicky ženské a mužské motivy byla ově ována na základě otázek 

č. 10 Myslíte si, že jsou nějaké ženské/mužské motivy tetování? a č. 11 Co si myslíte, že je 

typický ženský/mužský motiv tetování? Hypotéza č. 5 se potvrdila v celém jejím znění. 
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Závěr 

V teoretické části byl nejprve charakterizován pojem tetování. Následovala motivace 

tetování a význam tetování. Nemalá část byla věnována historii tetování, které bylo členěno 

podle jednotlivých geografických lokací. Nové oproti bakalá ské práci bylo také téma 

genderu a rozdílů v tetování u mužů a žen popsaných v odborné literatu e. Historická 

a genderová část je dále reflektována v praktické části. 

Cílem diplomové práce bylo popsat rozdíly v tetování mezi muži a ženami. Pozornost byla 

věnována p edevším historii tetování, která se autorce v tomto ohledu jeví jako důležitá. 

V praktické části byl věnován prostor konkrétním rozdílům v tetování mezi muži a ženami 

v dnešní době. V průběhu zpracování bylo využito velké množství českých i zahraničních 

zdrojů. 

Celkem bylo stanoveno pět hypotéz. Úplně se potvrdila hypotéza č. 5:Existují typicky 

ženské a mužské motivy. Částečně se potvrdila hypotéza č. 2: Ženy používají tetování 

jemnějších motivů, oproti tomu muži si vybírají symboly „mužnější“, větší a kontrastnější., 

č. 3: Ženy volí méně viditelná místa, aby tetování mohly zakrýt pod oděvem. Muži si vybírají 

viditelná místa pro své tetování. a č. 4: Kritérium výběru tetování u respondentů je i to, 

aby tetování podtrhovalo jejich mužnost a ženskost. Respondenti se s tetováním obecně 

vnímají více jako muži či ženy a díky tetování se cítí více přitažliví. Nepotvrdila se hypotéza 

č. 1 Ženy se zdobí, aby se líbily mužům. Muži chtějí pomocí svého tetování zastrašit své 

nepřátele. 

Celkovou sondáží jsem došla k závěru, že ženy a muži se skutečně liší co do výběru 

motivu a místa pro tetování a že existují ženské a mužské vzory. 

Ženy používají tetování jemnějších motivů. Nejvíce žen mělo na těle vyobrazené květiny 

nebo vyobrazení nějakého zví e. Následovaly nápisy, texty, či motto a vlnky, čáry, linky. Dále 

se objevovaly ornamenty, mandaly nebo srdce. To jsou všechno motivy, které lze považovat 

za jemnější, ženštější motivy. Ženy si také vybíraly menší až st ední motivy. Jejich motivy 

byly na částech těla, které lze zakrýt, jako je nap íklad p edloktí, ramena, stehna nebo záda. 

Muži si vybírají „mužnější“ symboly. Uváděli, že mají na těle nápisy, ornamenty, čínské 

znaky, lebky, ná adí, trsátko nebo růženec. Tyto motivy lze p isoudit obecně mužnějším 

motivům. Velikost jejich tetování byla většinou st ední nebo malá. Z šet ení vyplývalo, 

že mají nejvíce tetování na ramenou, prsou/hrudi, pažích, p edloktí, rukách a lýtkách.  
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Dále šet ení ukázalo, že muži i ženy chtějí tetování nikoliv skrýt, ale ukázat. Ženy tedy 

vybírají pro svá tetování místa, které lze p ípadně skrýt, ať už šperkem nebo kusem oděvu, 

ale jejich motivací je tetování ukázat. 

Závěrem doufám, že diplomová práce bude p ínosem pro zainteresované jedince i méně 

informované v tomto oboru a že vnese více porozumění mezi ty, kte í nejsou této „módě“ 

p íliš nakloněni. 
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