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1. Úvod  

Toto téma mě zaujalo hlavně proto, že se již dlouho o tetování jako takové zajímám. 

Tetování bych se chtěla prakticky věnovat, tudíž mě zajímá jakákoliv nová informace, 

kterou bych mohla v budoucnu využít. Již jako malá jsem velice ráda kreslila. Tento svůj 

zájem v současné době rozvíjím, abych ho mohla využít právě v tetování. 

 

,,Mé tělo je mým deníkem a má tetování jsou mým příběhem.‘‘  Johny Depp 
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2. Co to je tetování 

Jedná se o trvalou formu zdobení těla. V případě, že již tetování nechceme, je možné ho 

odstranit laserem. Jde tedy o pigmentaci kůže nebo sliznice vznikající záměrným 

porušením kůže. Částečky barviva jsou vpravovány pomocí jehly pod kůži tetované osoby. 

Odborně se jedná o mikro-pigmentovou implantaci. Spadá tedy do trvalých úprav a do 

forem lehkých tělesných modifikací. Z hlediska uměleckého řadíme tetování do sekce 

bodyart. Z lékařského se řadí do kosmetických úprav lidské kůže. Tatéry používané barvy, 

které jsou vpichované pod kůži, jsou na rozdíl od minulosti lepší a bezpečnější. Stále se ale 

pracuje na odstranění těžkých kovů z tetovacích inkoustů. V současné době trh nabízí 

desítky značek a odstínů barev určených k tetování. 

 

 

(Obr.č.1 Tetovací inkoust) 
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3. Historie tetování  

Počátky tetování sahají do neolitu, zejména do oblasti dnešní Evropy a Asie. Dokazuje to 

i přes 5 tisíc let stará mumie nalezená v Alpách, na které můžeme vidět tetování čar na 

nohou.  Archeologové našli další mumie, které na sobě nesly známky tetování, nejčastěji 

motivy zvířat. Z historie je známá mumie Pazyrského muže, který byl tetovaný podél 

páteře. Většina tetovaných mumií byly ženy. Význam tetování se tehdy spojoval s 

mateřstvím. Středověk a renesance jsou typické tím, že se nechávali tetovat členové tajných 

sekt, vědeckých, náboženských a jiných nelegálních spolků. Řada přírodních národů také 

věřila v nadpřirozenou sílu tetování (např. na Fidži věřili, že ženy, jež zemřely bez tetování, 

budou po smrti napadány duchy jiných žen a budou jim muset sloužit).  

 

(Obr.č.2 Mumie muže) 

 

(Obr.č.3 Tetování mumie ruka) 
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3.1 Kriminální tetování 

Tetování na čele 

Význam tetování také závisí tom, na jaké části těla se nachází. Například, pokud má vězeň 

tetování na čele, tak už to samo o sobě není nejlepší. Na čelo se vězňům tetovalo většinou 

nedobrovolně, zejména pedofilům. Dělalo se to hlavně proto, aby ostatní viděli, co je 

člověk zač. 

Pedofilové byli rozpoznáváni většinou vulgárním nápisem. Dalším tetováním na čelo mohl 

být například ostnatý drát. Znamená to, že dotyčný byl odsouzen k doživotnímu trestu. 

Slza pod okem 

Vyplněná slza pod okem naznačuje to, že dotyčný spáchal vraždu. Pokud je slza 

nevyplněná, znamená to, že dotyčný spáchal pokus o vraždu, ale vražda nebyla vykonána. 

Čím víc slz, tím víc vražd odsouzený spáchal. 

Vězni se ale vraždami chlubili i jinak, například počtem vytetovaných lebek na prstech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Obr.č.5. Kriminální tetování ruka) 
(Obr. č.4. Kriminální tetování) 
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4. Styly tetování  

Old school- Jedná se o nejstarší styl tetování. Vychází z jednoduchých obrázků 

doplněných nejčastěji nápisy se  stuhou.   

Neotradicional- Je to klasický styl tetování který se vyznačuje ostrými konturami a 

živějšími barvami na vetší ploše.  

Trash Polka- Základní dojem z tetování je chaotický, většinou se jedná o několik obrazců 

spojených dohromady. 

Watercolor- Toto tetování připomíná malbu vodovými barvami s jemnými černými 

konturami.  

New school- Používá se zde velké množství barev a odstínů. Tetování je ve stylu 

komixových postaviček.  

Geometria- Minimalistický styl tetování převážně geometrických tvarů vesměs v černé 

barvě.       Často doplňuje zvířecí nebo rostlinné motivy.  

Blackwork- Jde o tetování černým inkoustem. Blackwork je o vyplnění plochy, kde právě 

vynecháním vznikají obrazce. 

 Dotwor- V této technice se více tečkuje, méně linkuje a je velice oblíbené. 

 

(Obr.č.6.Styly tetování)  
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4.1 Handpoke 

Je způsob tetování bez použití tetovacího strojku. Práce v tomto stylu neobsahují žádné 

složité obrazy. Jenom zřídka se vyznačují množstvím barev a je velmi nepravděpodobné, 

že dojde ke splnění handpoke tetování v elegantních tvarech a liniích. I přes všechny tyto 

připomínky handpoke byl, je a bude populárním stylem v různých zemích. Z hlediska 

historie lze nazvat handpoke předchůdcem všech ostatních stylů. 

 

(Obr. č. 7. Handpoke01) 

 

 

(Obr. č. 8. Handpoke 02) 
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4.2 Jak vypadá tetovací stroj 

1. Vyosená hřídelka  

2. Elektromotorek na 1,5 V 

3. Dráty vedoucí k baterce  

4. Táhlo vypsané tuhy propisky  

5. Stáhnutí nití 

6. Ohnutá až zlomená lžička  

7. Spínač 

8. Tělo širší propisky  

9. Nástavec s jehlami  

 

 

5. Hena 

Hena jako taková je tropický keř, se kterým se lze setkat především v suchých a horkých 

oblastech, například v Indii a v Africe. Hena barví kůži, protože obsahuje obrovské 

množství pigmentu, který se nazývá karoten a xantofyl. Tetování henou spadá mezi 

bezbolestné tetování. 

(Obr.č.9.Tetovací stroj) 



 12 

 

Při tetování henou dochází k reakci pigmentu a buněk v kůži. Takové tetování potom 

vydrží přibližně jeden měsíc, je to ale ovlivněno pigmentací a charakterem kůže.  

(Obr. č.10.Hena) 

 

(Obr.č.11.Hena) 

 

 

6. Permanentní make-up  

Permanentní make-up je druh metody tetování, kdy se do horní vrstvy pokožky implantuje 

přírodní barvivo. Tím se docílí požadovaný efekt šířky, hustoty a tvaru obočí, rtů… 
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Permanentní make-up by neměl nahrazovat běžné líčení, ale měl by být pouze jeho 

podkladem, přičemž se klade velký důraz na přirozenost. Doba, po kterou by měl 

permanentní make-up vydržet  je velice individuální, obvykle 3 až 5 let. 

 

(Obr. č. 12. Permanentní make-up) 

 

 

(Obr .č. 13. Permanentní make-up) 
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6.1 Péče o tetování  

 Každý zkušený tatér vám čerstvé tetování ihned zakryje nějakým typem obvazu nebo folie. 

Názory na to, jak dlouho nechat tetování zakryté, se ale liší. Doba zakrytí se odhaduje od 

2 do 24 hodin. Před sundáním folie je nutné dbát na zvýšenou hygienu. Při sundání folie je 

důležité postupovat velmi opatrně, abychom zabránili případnému stržení nebo poškození 

citlivé kůže, která se sotva začala hojit. Při hojení se doporučuje promastit kůži vazelínou.  

 

 

(Obr.č.14. Péče o tetování) 
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7. Tetování po mastektomii 

Mastektomie je chirurgický zákrok, který můžeme podle zásahu rozdělit do několika 

úrovní. Od radikální mastektomie, kdy se odstraňuje celá mléčná žláza, až na výjimky i s 

prsním dvorcem a bradavkou, až po subkutánní (profylaktickou) mastektomii, kdy se sice 

odstraní celá prsní žláza, ale se zachováním dvorce s bradavkou a kůže nad ní. Ženy si po 

mastektomii nechávají tetovat nejčastěji květiny nebo mandaly. Demonstrují tím své 

vítězství nad touto zákeřnou nemocí. 

(Obr.č.15. Tetování po masektomii 

(Obr. č.16. Tetování po masektomii) 
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8. Bezpečnost tetování  

Ke zdravotním rizikům tetování patří možnost zanesení infekce. Ta hrozí, nedodrží-li se 

zásady správné hygieny. Je důležité používat sterilní jehly, dezinfikovat pracovní místo a 

používat osobní  ochranné pracovní prostředky. Jestliže ale tetovaný zanedbá správné 

ošetření tetovaného místa, může vzniknout vážná alergická reakce na některou ze složek 

obsaženou v tetovacích  pigmentech. Závažnější zdravotní riziko představuje přenos 

virových infekčních onemocnění krví, zejména  virové hepatitidy B, virové hepatitidy C a 

infekce virem HIV. 

 

 (Obr.č.17. Infekce tetování) 

 

 

(Obr. č.18. Infekce tetování) 
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9. Závěr 

Během vypracovávání této práce jsem získala mnoho nových informací o tetování jako 

takovém. Uvědomila jsem si, že tetování přináší člověku nejen estetické zkrášlení, ale 

v mnoha případech pomáhá i psychicky. Zvláště u žen, které prodělaly rakovinu prsu 

nebo po vážných úrazech. Vzhledem k tomu, že bych se v budoucnu chtěla věnovat 

profesi tatéra, jsem se dozvěděla mnoho o nových stylech, pravidlech a bezpečnosti při 

provádění vlastního tetování. Musím se dále zdokonalovat ve svém výtvarném projevu, 

protože to s prací tatéra úzce souvisí. 

 Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Heleně Pýtrové za skvělou spolupráci a 

pomoc při zpracování mé závěrečné práce.  
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