
PhDr. Oxana Dlouhá:  

TETOVÁNÍ V RUSKÉ KRIMINÁLNÍ SUBKULTUŘE 

 

5. FORMY TETOVÁNÍ A JEJICH SMYSLOVÝ VÝZNAM  

 

Tetování je zpravidla vyjádřeno formou: 

 data, čísla;   

 jednotlivých písmen, slov;   

 textu; 

 obrázku; 

 symbolu; 

 kombinace zmíněných forem. 

 

1. DATUM, ČÍSLO. Tato forma tetování odhaluje životopis tetované osoby, 

demonstruje osobní údaje, odráží principy, jimiž se chce v životě řídit, skupinové 

morální normy, politickou orientaci, vztah k sociálním normám, zákonům, kriminální 

minulosti. Ve většině případů se za tímto účelem tetuje rok narození nositele tetování 

a aplikuje se nejčastěji na články prstů na ruce, ale rovněž žádnou souvislost 

s rokem narození mít nemusí a datum se může nacházet na různých jiných částech 

těla (zápěstí, předloktí, rameno, hrudník, noha). V řadě případů to bývá rok 

odsouzení k výkonu trestu (někdy je umístěn dokonce na vnitřní straně dolního rtu). 

Dále to může být číslo nápravního zařízení, kde si tetovaný odpykával trest nebo 

doba výkonu trestu  (například, «ИТК-7», «1989–1993»).  Datum může mít 

v podstatě souvislost s jakoukoli událostí v životě nositele tetování (smrt blízkého 

člověka, rozloučení, setkání...).   

 

2. JEDNOTLIVÁ PÍSMENA, SLOVA či KOMBINACE PÍSMEN si velmi často 

nechávají tetovat odsouzené ženy. Zpravidla se písmena a slova tetují na prvních 

článcích prstů směrem od záprstí. Neexistují žádná pravidla při vytváření uvedené 

formy tetování. Mohou to být iniciály tetované osoby či iniciály blízké osoby. 

Jednotlivá slova nebo kombinace písmen mohou být začáteční písmena jiných slov 

nebo jen první písmeno z prvního slova a z dalších slov několik prvních písmen. Jsou 

to svérázné vězeňské zkratky. Některá slova mohou mít vícero způsobu vysvětlení.  

 



Zde jsou některé příklady: 

КОТ - коренной обитатель тюрьмы (původní obyvatel vězení) 

          как одной трудно (jak je samotné těžko) 

ХЛЕБ - хранить любовь единственную буду (chránit lásku jedinou budu) 

СОС - спасите от суда (zachraňte před soudem) 

МЕЛ- моя единственная любовь (moje jediná láska) 

ТИГР- тюрьма-игрушка (vězení je hračka) 

 

3. S TEXTY se setkáváme v podobě textů sentimentálního, humorného či jiného 

charakteru. Mohou to být tedy vyznání lásky, bonmoty, stěžování si na osud či 

dokonce výhrůžky.  Vzhledem k tomu, že umístění vyžaduje větší plochu na těle, 

tetují se na hrudník, břicho, záda atd.  

Zde jsou některé příklady: 

Не забуду мать родную (tradiční vězeňský text: Nezapomenu na rodnou matku) ; 

Я помню мать, свою старушку (sentimentální text: Pamatuji si matku, svou 

stařenku);  

Как много сделано ошибок (lítost týkající se minulosti: Jak mnoho chyb uděláno);  

Nebo v cizím jazyce: 

německy: Da hin ich zu Hause (zde jsem doma) 

latinsky: Cave! (buď opatrný ) 

Texty mohou být samozřejmě kombinovány s obrázky: 

 



4. OBRÁZKY mohou být různé a vyjmenovat je všechny je zcela nemožné. 

Existují však témata a společné prvky, které se u recidivistů vyskytují nejčastěji. 

Většinou jsou pro tyto obrázky vymezeny určité části těla.  

Tak např.: 

 prsten se aplikuje na hlavním článku prstu,  

 náramek – zápěstí,  

 had omotaný kolem dýky, lebky či nahé ženy – předloktí, noha, rameno, 

 ženská či mužská hlava – rameno, hrudník, záda, 

 srdce probodnuté šípem nebo nožem – rameno, hrudník, 

 osmicípá nebo šesticípá hvězda, kočky, ďáblové – hrudník,  

 hlava tygra, rysa, levharta – hrudník,   

 plachetnice, pochodeň, maják – předloktí, hrudník,  

 kytky, listí – předloktí, hrudník, 

 vězeňské mříže – předloktí, rameno, hrudník, 

 orel – hrudník, 

 nahé ženy – předloktí, rameno, hrudník, břicho,  

 kříže, chrámy – předloktí, rameno, hrudník, záda, 

 karty – rameno, hrudník, břicho, 

apod.  

 

Nejčastějšími motivy aplikovaných obrázků jsou následující: 

 zvířata – lev, tygr, rys, levhart, kocour, ptáci – orel, racek, sokol, holub, plazi -  

plaz omotaný kolem těla, ruky, nohy, 

 lidé nebo části těla – nahé ženy, státní činitelé, lebka, ruce v poutech atd., 

 symboly kriminálního světa – karty, pistole, dýka probodávající policejní 

nárameník, rozervaná pouta,   

 jevy přírody – východ slunce jako symbol svobody, blesk, měsíc, moře, 

 náboženské prvky – kříže, náhrobní kámen, kopule chrámů, hořící svíčka, 

 mytické postavy a pohádkoví hrdinové, 

 symboly různých profesí – kotva, vrtule, padák, vojenské symboly, 

 vězeňská symbolika (růže za ostnatým drátem, mříže atd. 

 

 



Například: 

 

Označuje krutost. Nositel tetování je osoba vykonávající 

příkazy „vora v zakoně“. 

 

5. SMLUVENÉ ZNAKY, SYMBOLY mají určitý zakódovaný význam, pro 

nezasvěcené by měly být tedy nesrozumitelné. Zpravidla mají několik interpretací, 

které se odvíjí od konkrétních podmínek v určité skupině. Symbolika v kriminálním 

prostředí je těsně svázána s tradicemi a rituály. Při aplikaci symbolů se vychází 

z přijatých způsobů zafixování etap trestné činnosti, to znamená charakteru 

spáchaného trestného činu, počtu odsouzení, dále místa v hierarchii, atd.  

Vysvětlit tuto formu tetování je nesnadné, jelikož časem může dojít ke změně 

obsahu. 

Takže zde je opět několik příkladů: 

 

 letící holub – získat svobodu, 

 

 

 orel – symbol síly, zdraví, moci, svobody, vězeňská autorita, 

 

 náramek - ve výkonu trestu nejméně 5 let, na obou rukách – 10 let odnětí svobody 



 

 

 prsteny – jeden prsten: první odsouzení, dva prsteny: dvakrát odsouzen atd., 

 

Minimálně třikrát odsouzený 

 

Symbol hrdosti a dlouhého pobytu ve vězení 

 

 osmicípá hvězda – příslušnost ke kriminální skupině, autorita, 

 

 

 šesticípá hvězda – odpykání trestu odnětí svobody do konce, umístěná na 

kolenou znamená: nikdy nekleknu na kolena, 

 

 

 kostel, chrám – nejen víra v boha, ale také důkaz oddanosti kriminálním tradicím, 

počet kopulí označuje počet odsouzení nebo počet let odnětí svobody,  



 

Chrám – byl jsem v místech výkonu trestu 

Kříž – první odsouzení . 

 

 

 3 kopule – 3 roky odnětí svobody nebo 3x 

odsouzen. 

Zvonek – odseděl celý trest až do konce. 

 

 nárameníky – znak autority, zároveň vyjádření určité hrozby vůči řadovým členům, 

 

Protest a nesouhlas se současným režimem. 

Nemusí nutně vyjadřovat příslušnost a sympatie 

k fašizmu. 

 

 bible, trestní zákon probodnutý nožem – nikomu nevěřím, také opovržení zákony, 

agresivní chování, 

 

 

 některé další symboly: 

 

Obecný  symbol.  

Nositel byl ve vězení.  

Aplikuje se na zápěstí.  



 

Náš život je boj. Koruna ukazuje na autoritu.  

Zobrazení dýky či nože, kolem kterého je 

omotaný had, označuje odsouzení za loupež, 

banditizmus, vraždu. V jiných vyobrazeních 

dýka může označovat výhružku pracovníkům 

orgánů činných v trestním řízení, osobám, jenž 

přetrhaly styky s kriminálním prostředím či 

nevěrným ženám.  

Srdce probodnuté nožem znamená smrt lidem, 

co opustil „vora v zakoně“. Zobrazení lebky, 

kostry označuje také hrozbu smrti.  

 

Orel mezi stromy různých klimatických pásem – 

sklony k útěku a násilí. 

 

Víra a oddanost kriminálnímu bratrstvu. 

 

Symbol svobody. 



 

Kocour. Symbol štěstí, opatrnosti.  

Také symbol kapesních zlodějů. 

Rovněž kriminální elita.  

Aplikovaný na noze – odsouzený za loupež. 

Věčný vězeň. 

 

 

Medvěd.  

„Medvežatnik“ je pachatel vloupání do trezorů. 
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