
PhDr. Oxana Dlouhá:  

TETOVÁNÍ V RUSKÉ KRIMINÁLNÍ SUBKULTUŘE 

 

7. PRSTENY  

 

 Pokud jste viděli ruku, která z dálky vizuálně 

připomíná prsteny, vězte, že je to ruka recidivisty. 

V kriminálním prostředí se tetování s vyobrazením prstene 

stalo neoddělitelnou součástí umění tetovat. Prsteny mají 

pro nositele svůj specifický význam. Uvnitř takovéhoto 

prstene jsou zašifrovány informace, které nám prozradí 

veškeré údaje z jeho biografie, počet odsouzení, délku 

trestu, místo výkonu trestu, za jaký trestný čin a kdy byl odsouzen, pozici v kriminální 

hierarchii, chování ve vězení, orientaci, názory, plány do budoucna. Prsten je 

symbolem výkonu trestu. Počet prstenů odpovídá počtu odsouzení. V prstenu je 

důležité vše: střídání barev, rozmístění, symboly, zkratky. Světlá barva je spojena se 

svobodou, černá – s vězením, násilím, nepoddajností. V některých případech je 

důležité i to, na kterém prstě je obrázek vytetován. Některé prsteny lze aplikovat 

všem odsouzeným, některé je třeba si zasloužit. Některé mohou být vytetovány i 

násilím, např. osobám s nižším statusem či „práskačům“. Pokud je vězeň přemístěn 

do jiného nápravného zařízení, jeho status se nemění. 

 

 

 

 

 

 

počet odsouzení 

přezdívka 
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Tetování s vyobrazením prstenů je velké množství. Zde je pokus o interpretaci 

významu vybraných tetování.   

 

Tetování Interpretace Tetování Interpretace 

 

Byl jsem ve výkonu trestu. 

 

Byl jsem ve výkonu trestu. 

 

Byl jsem ve výkonu trestu. 

 

Byl jsem ve výkonu trestu. 

 

Byl jsem ve výkonu trestu. 

 

Byl jsem ve výkonu trestu. 
Počet paprsků – počet 
odsouzení. 
 

 

Byl jsem ve výkonu trestu. 

 

Byl jsem odsouzen.  

 

Půl života ve vězení. 
Další význam: Nepodám ruku 
policajtům. 
  

Půl života ve vězení. 
Další význam: Nepodám 
ruku policajtům 

 

Celý život ve vězení.  
Odseděl jsem si celý trest. 

 

Byl jsem ve výkonu trestu.  
Prsten Muslimů.  

 

První odsouzení. 

 

Věčně ve vězení. 
Minimálně třikrát odsouzený. 
Počet kupolí – počet 
odsouzení. 
 
 

jméno 

rok narození 
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Symbol hrdosti a dlouhého 
pobytu ve vězení. 
Původní obyvatel vězení. 
 

 

Kriminálník bude napraven 
jen v hrobě. 
Nenapravitelný. 

 

Vězeňský tatér. 

 

Bylo mi tehdy 16. Trestný čin 
spáchal jako nezletilý. 

 

Odseděl jsem si celý trest. 

 

Seděl jsem dlouho. 

 

Spoléhám jen sám na sebe. 

 

Odsouzený za loupež. 

 

Odsouzený za loupež. 

 

Odsouzený za loupež. 
Symbolizuje násilí. 

 

Odsouzený za vraždu. 
Symbolizuje hrozbu. 

 

Vrah. 

 

Vrah. 

 

Odsouzený za znásilnění. 

 

Odsouzený za znásilnění. 

 

Odsouzený za krádež. 

 

Bytový zloděj. 

 

Odsouzený za distribuci 
drog. 

 

Odsouzený za trestný čin 
spáchaný proti policistovi.  
 

 

Symbol krutosti. 
 

 

Symbol síly a agresivity. 
 

 

Recidivista. 
Vysoké postavení 
v kriminální hierarchii. 
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Vězeňská autorita. 
Počet paprsků – počet 
odsouzení. 

 

Vězeňská autorita. 

 

Vězeňská autorita.  
 

 

Vězeňská autorita.  
Počet kupolí chrámu - počet 
odsouzení. 

 

Vězeňská autorita – žena. 
 

 

Osoby, jenž vykonávají 
příkazy vězeňských autorit. 

 

Mohu sehnat drogy. 
 

 

Prsten vytetovaný násilím – 
osobám pasivní formy 
homosexuality. 

 

Prsten vytetovaný násilím – 
po vykonání homosexuálního 
styku. 

 

Prsten vytetovaný násilím – 
osobám pasivní formy 
homosexuality. 

 

Prsten vytetovaný násilím – 
za vraždu svého dítěte. 

 

Druhý trest u žen. 
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