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TETOVÁNÍ V RUSKÉ KRIMINÁLNÍ SUBKULTUŘE 

 

 

Klasifikace tetování podle obsahu 
 

Jak již bylo uvedeno v předchozích příspěvcích, klasifikace tetování 

v kriminálním prostředí se jeví jako velmi složitá a problematická záležitost a do 

současné doby neexistuje jednotný systém, na jehož základě lze tetování s určitostí 

zařadit k tomu či onomu druhu. Tetování lze tedy klasifikovat pouze na základě 

určitých znaků, např. podle tématiky, umístění na těle, způsobu a složitosti 

provedení, sexuální orientace, skrytého významu atd.  

Předchozí příspěvky obsahují informace o klasifikaci tetování podle formy 

vyjádření. Zde je pozornost věnována rozdělení podle obsahu a tématiky. Podle 

tohoto kritéria lze tetování klasifikovat následovně, přestože se jednotlivé druhy 

prolínají a některé tetování lze zařadit do všech následujících skupin. 

Velkou skupinu představují tetování, které nesou informace o osobě, to 

znamená, že rozkrývají biografii tetovaného, informují o jeho sklonech, zájmech, o 

jeho vztahu k různým druhům činnosti, k orgánům činným v trestním řízení, k jaké 

skupině patří, jakou trestnou činnost páchá, kde si odpykával trest, atd. Nejčastěji 

jsou to zobrazení kostelů, náboženských symbolů, svatých, přestože v některých 

případech nemají s náboženským vyznáním nic společného a naopak, volají po 

pomstě anebo jsou zaměřeny proti vládnoucí ideologii. Zobrazení pravoslavných 

kostelů s kupolí mělo prvotně symbolický význam. Počet kupolí odpovídal době 

odnětí svobody, ale později se počet začal tetovat zcela náhodně. Tetování se 

zobrazením lebek v různých variantách znamenalo výstrahu, že nositele si raději 

není třeba všímat. Do této kategorie patří tetování agresivního charakteru vyjadřující 

hrozbu zradcům, pracovníkům orgánů činných v trestním řízení, dále tetování 

poskytující informaci o statusu kriminálníka, jeho sexuální orientaci, zločinecké 

specializaci, počtu let strávených v místech výkonu trestu a také tetování vyjadřující 

úmysl utéct, vztah k alkoholu, drogám atd.  

Dále to mohou být tetování, které poskytují informaci o hierarchii, to 

znamená, že ukazují, jaké místo v kriminální „tabulce hodností“ daná osoba zaujímá 

a určují práva a povinnosti tetované osoby. Zároveň jsou svérázným signálem, 

identifikačním znakem, jenž ukazuje, že nositel patří k té či oné kriminální skupině. 

Kromě toho mohou sloužit i jako způsob kontaktu mezi nositeli, kteří se neznají, ale 



mají stejné tetování, případně, aby při přemístění do jiného zařízení, osoba, 

zaujímající určité postavení v hierarchii, zůstala na odpovídající pozici. Takovým 

tetováním, které označuje status kriminálníka ve skupině, jsou především prsteny. Ty 

poskytují rozsáhlé informace. Souhrn čar, geometrických obrazců a symbolů 

vypovídá o počtu odsouzení, době odnětí svobody, o postavení v kriminální 

hierarchii, o paragrafu TZ, podle kterého byl odosuzen atd.  

Kromě uvedených významů mohou tetování označovat, že nositel byl 

v místech výkonu trestu a že zná vězeňskou subkulturu, nebo pouze demonstrují 

sexuální orientaci, nebo se aplikují jako památka na nějakou významnou životní 

událost. 

 

Příklady: 

 

 

Tetování „vora v zakoně“ 1.  

Vor v zakoně je elitní 

představitel kriminálního a 

vězeňského prostředí, 

vůdce/arbitr ruského podsvětí, 

zaujímá nejvyšší místo v dané 

hierarchii.  

 

                                                           
1
 Fotografie dostupná na: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-12/11/content_27381792_6.htm 

 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2012-12/11/content_27381792_7.htm


  

 
Symbol Vora v zakoně. Mužik.  

Je to největší skupina ve 
vězeňské hierarchii, jsou na 
běžných pozicích, 
nespolupracují s vězeňskými 
orgány.  
Tetování se aplikuje 
vězňům, kteří nemají 
v kriminálním prostředí 
stanovený status. 

Petuch.  
Tetování se aplikuje 
vězňům, kteří zaujímají tu 
nejnižší pozici v kriminálním 
prostředí. S touto skupinou 
se nekomunikuje, jsou to 
většinou fyzicky slabí, 
nerozhodní lidé, nezřídka 
jsou to osoby odsouzené za 
znásilnění. 

 
 

 
Lebka a dýka.  
Vor v zakoně, opakovaně 
souzen.  

Protisovětské tetování.  
Označuje, že v stranickém 
ohni shořela svoboda a víra. 

Protižidovské tetování. 

 

  

Symbol muslimů. Tzv. obereg (talisman). Pro 
ochranu. 

Čisté svědomí, věrnost 
přátelům. 

http://pics.livejournal.com/socialism_vk/pic/003theep/


 

 

 

Symbol štěstí, opatrnosti.  
V závislosti na místě 
aplikace má různé významy 
(např. nohy – odsouzen za 
loupež, pod paží – vězení je 
můj rodný dům) 

Šéf kriminální skupiny. Skupina, klan.  
Počet okvětních plátků 
odpovídá počtu členů 
skupiny nebo osob 
souzených dle stejného 
paragrafu. Do lístků se 
vkládají iniciály členů. 

 

  

Pasivní homosexuál. 
Koruna se znaky barvy 
v kartách: srdce a káry. 

Lesbické tetování. Narkoman.  

 

 

 

Památeční tetování. 
Památka na smrt rodičů, 
kteří zemřeli v době, kdy si 
nositel odpykával trest 
odnětí svobody.  
Může znamenat také přísahu 
pomsty policistům a pokud je 
pod křížkem vyšrafovaný 
kopeček, znamená to, že 
úmysl byl vykonán.   

Bojovník.  
Vykonává příkazy autorit. 
Gladiátor.  
 

Hlava tygra z profilu.  
Nositel má negativní vztah 
k orgánům moci a je 
připraven se bránit. 
 



  

Tetování autorit.  
Orel s lebkou v ruce na pozadí 
palem a slunce. Stromy různých 
klimatických pásem – sklony 
k útěkům.  
Lebka v drápech znamená 
násilí. 

Býci připraveni k zápasu.  
Nositel bojuje v kriminálním prostředí za prvenství. 
Text:  
Síla stojí výše než právo. 

 

V následujících příspěvcích bude pozornost věnována interpretaci vybraných 

druhů tetování v kriminální subkultuře. Výběr určitého druhu tetování se bude odvíjet 

v závislosti na dostupnosti materiálů.  
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