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Abstrakt 

Tato práce je o astrologii. V této práci se nacházejí základy astrologie, které jsou vhodné pro ty, 

kteří se zvěrokruhem a horoskopem začínají. Zaměřila jsem se na teorii, ale také na něco málo 

z praktické části. V práci najdete svá znamení, přidělená už od narození. Další kapitoly se více 

věnují pochopení našeho chování v souvislosti se znamením. V práci najdete rovněž výsledky 

dotazníků o každém z jednotlivých znamení a výsledky počtu určitých znamení na druhém stupni. 

Nachází se zde i něco málo z historie, mýtů a postavení planet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Ce travail final concerne l‘astrologie. Dans le travail on trouve les bases de l‘astrologie, untiles  

pour les débutants dans les signes du Zodiaque et les horoscopes. Chaqun peut découvrir son 

signe. Je me suis concentreé á la théorie mais on trouve aussi les résultalts d‘ un questionnaire 

pour mes copains de classes d’un signe particulier. Chaque signe du Zodiaque rapporte aussi le 

comportement spécifique. On peut trouver á la fois un peu de l’histoire des mythes et de la position 

des planétes.   
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ÚVOD 

Astrologie je hermetická věda, zabývající se zkoumáním vztahů mezi činností na obloze (pohyb 

planet) a prvků dějících se na Zemi. Nezabývá se jen znamením zvěrokruhu (slunečním 

znamením), ale dokáže pomocí postavení planet nahlédnout do nitra vaší osobnosti.  

Už hodně dlouho se zabývám astrologií, jak znamením zvěrokruhu, aspekty, tak elementy. Libí se 

mi princip toho, že na základě data narození můžu odhadnout celou povahu člověka, říci mu, jaké 

má kvality, či naopak, na čem by měl trochu zapracovat. Můžu mu říct, které znamení se k němu 

nejvíce hodí, s jakou částí těla má nebo může mít problém a jaké koníčky a zájmy mu půjdou a 

budou ho bavit. To je ten hlavní důvod, proč jsem si tohle téma vybrala, a doufám, že ten, kdo si 

přečte tuhle práci, v něm odhalí stejné zaujetí, se kterým tuhle práci píši i já.  
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1 ZVĚROKRUH  

Zvěrokruh je pás, odborným jménem zodiak, který se nachází na obloze podél dráhy Slunce 

(ekliptiky) a na kterém je umístěno Slunce 

a planety. Podél ekliptiky se Slunce pohybuje 

celý rok. Astrologové rozdělili zvířetník po 30° 

na 12 zvířetníkových znamení neboli znamení 

zvěrokruhu. Cyklus, který Slunce každý rok 

opakuje, začíná 20. nebo 21. března, tedy v datu, 

kdy začíná znamení Beran, a končí ve znamení 

Ryb. Zhruba 30 dní trvá, než Slunce projde 

jedním znamením. Sluneční znamení, které 

každý máme přidělené podle data narození, se 

také určuje podle aktuální pozice Slunce na jeho 

dráze (např. pokud jste se narodil/a 8.června, jste 

Blíženec, protože Slunce právě v tu chvíli procházelo 

znamením Blíženci.) 

1.1 Historie  

Původní zvěrokruh vytvořili Babylonští hvězdáři před 4000 lety v Mezopotámii. Pracovali 

s lunárním kalendářem a  se jmény pěti babylonských bohů: Marduk (Jupiter), Ištar (Venuše), 

Ninib (Saturn), Nabu (Merkur) a Nergal (Mars). Jako začátek stanovili jarní rovnodennost, tedy 

období Berana. Také jsou považováni za první, kteří rozdělili cyklus Slunce na dvanáct dílů po 30° 

a za ty, kteří jako první sestavovali horoskopy. Jejich horoskop nese název Siderický (pevný). 

Tento Horoskop se udržel opravdu dlouho a doteď se používá v Indii. 

Astrologii a její znalosti dále rozvíjeli řečtí, alexandrijští a později i římští učni. Postupně začala 

být víc a víc známá. Nejdříve  bylo vykládání horoskupu pro vládce a vysoce postavené lidi, ale 

postupně se vykládání horoskopu stalo součástí života všech lidí na Zemi.  

Pro naše předky bylo také velmi podstatné, aby názvy jednotlivých planet měly veliký význam. 

Středověk astrologii ani trochu nepřál. V téhle době bylo na prvním místě křesťanství, které je 

typické tím, že jenom Bůh může rozhodovat o vašem osudu. V té době žádné hvězdy neměly 

takovou moc, aby mohly rozhodovat místo něj. Po několika staletích se astrologie opět dostala na 

Obr. 1 Zvěrokruh  
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výsluní a to díky pozornosti univerzit v pozdním středověku a v renesanci. Astrologie byla jako 

sestra s astronomií, tedy aspoň tehdy, protože dnes už je tomu jinak.  

Astrologie byla oblíbená také v Evropě. Hlavně služby astrologů. Těchto služeb využíval hlavně 

Rudolf II., který si na svém dvoře držel řadu učenců a ty nejlepší astrology. Zajímavostí je, že 

korunovace Alžběty I. byla velmi pečlivě vybrána podle pohybu hvězd.  

Další zlom přišel v 18. století. Přišla doba osvícení a doba vědy. Už nebylo možné, aby panovníci 

měli své vlastní astrology. Celá nová moderní doba, která trvá i dodnes, se na esoteriku a vše s ní 

spojené dívala skepticky. Do 18. století znalo lidstvo pouse šest planet Sluneční soustavy: Merkur, 

Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn. Starší astrologie nevěděla nic o působení planet Uran, Neptun 

a také nic o působení planetky Pluto. Uran byl objeven v roce 1781, Neptun v roce 1846 a Pluto 

v roce 1930. Objevení těchto planet dalo astrologům nový rozhled a umožnilo jim uvažovat 

o cyklech dění ve větším časovém rozměru.  

Astrologie se od svého vzniku v určitých ohledech změnila, ale nejsou to velké změny. Základy, 

které vznikly před tisíci lety se stále používají. Astrologie je ve svém jádru stále stejná. Ukrývá 

v sobě moudrost, ktorou používali lidé před námi a budou používat i lidé po nás.  

1.2 Legendy a mýty  

V řecké kultuře došlo k propojení mýtů a legend s jednotlivými souhvězdími, je ale nutné mít na 

paměti, že tyto legendy a mýty se nemusí držet ruku v ruce s tehdejší kulturou a tou naší 

současnou.  

1.2.1 Mýtus o Európě  

Európa byla královská dcera. Byla opravdu přenádherná. Tak 

nádherná, že po ní zatoužil i sám bůh Zeus. Aby oklamal 

svoji manželku Héru, proměnil se v hodného, bílého býka 

s malými růžky. Vydal se na pastviny královských stád, kam 

věděl, že Európa chodí se svými družkami. Európa si ho 

hned všimla. I přes své obavy mu dala kousek trávy 

a pohladila ho. Býček polehl na bok, tak aby si mola 

nasednout. Neodolala. Jakmile usedla, býček s ní šel pomalu k moři. Vstoupil do něj a pomalu se 

brouzdal po kraji. Než se Európa vzpamatovala, vyplul na širé moře. Břeh se začínal vzdalovat. 

Byla vyděšená. Volala, plakala, ale marně. Zeus přeplaval moře až na ostrov Kréta a proměnil se 

Obr. 2 Európa a Býk  
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zpět v boha. Európa mu dala tři syny: Mínoa, Sarpédona a Rhadamantya. Z vůle Dia se Európa 

provdala za krétského krále Asteria.  

1.2.2 Mýtus o zlatém rounu 

V Orchomenu vládl král Athamás. Měl za manželku 

bohyni oblaků Nefelé a s ní dvě děti: Frixa a Hellé. Když 

později král Athamás zapudil Nefelé a oženil se s Ínó, 

nastaly krušné časy pro jeho dvě děti. Macecha je 

nenáviděla. Nenáviděla je tak moc, že přesvědčila 

Athamá, aby děti obětoval bohům a země tak byla 

uchráněna před hrozbami hladu a chudoby. Na poslední 

chvíli před obětním obřadem se objevil zlatý beran, 

poslaný od Nefelé. Obě děti nasedly na jeho hřbet 

a odletěly do daleké Kolchidy. Hellé spadla a utopila se, 

ale Frixos se zachránil. Jako poděkování bohům berana 

obětoval a zlaté rouno předal králi, který ho vzal pod svou 

střechu.  

1.2.3 Herkules a Hydra 

Jedním z úkolů Herkula bylo zahubit Hydru. Hydra byla obluda s hadím tělem a devíti dračími 

hlavami. Héra, Diova manželka však stranila Hydře, a proto ji poslala na pomoc obřího kraba. Krab 

měl Herkula rozptýlit, aby Hydra jednodušeji vyhrála. Krab štípal Herkula do nohou, ale ten ho 

nakopl takovou silou, že krab vyletěl až na oblohu a tam zůstal jako souhvězdí.  

2 ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU  

Řada astrologických pojmenování, jejichž názvy jsou odvozeny od skupin hvězd na obloze, vyšla 

ve známost jako znamení zvěrokruhu. Znamení zvěrokruhu jsou určena podle aktuální pozice 

Slunce, v určité datum a v určitý čas. Máme 12 znamení zvěrokruhu a s nimi i jejich latinské 

názvy: Beran (Aries), Býk (Taurus), Blíženci (Gemini), Rak (Cancer), Lev (Leo), Panna (Virgo), 

Váhy (Libra), Štír (Scorpius), Střelec (Sagitarius), Kozoroh (Capricornus), Vodnář (Aquarius) 

a Ryby (Pisces). Astrologický rok vždy začínáme jarní rovnodenností 20. března nebo 21. března, 

tedy ve znamení Berana, a končíme ve znamení Ryb.  

 

Obr. 3 Děti nasedající na Berana  
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2.1 Beran (Aries) 

Označení: vládce  

Vládnoucí planeta: Mars  

Element: Oheň 

Příznivý den: čtvrtek, středa  

Nepříznivý den: neděle  

Charakter: cholerik  

Barva: bílá, červená, černá  

Kov: železo  

Kámen: rubín, korál, achát, diamant  

Rostlina: vřes, lilie  

Živočich: beran, jehně  

Šťastná čísla: 5, 25, 65, 325  

2.1.1 Základní informace  

Beran je temperamentem extrovert, je velmi společenský a přirozený vůdčí typ. Lidé narození 

v tomto znamení mají tendence k činorodému jednání, mají rádi výzvy a mají velkou intuici. 

Berani směřují do budoucnosti. Minulost ho nezajímá. Dokáží se velmi dobře a rychle rozhodovat. 

Do všeho se vrhají po hlavě, ale chybí jim trpělivost věc dotáhnout do konce. Berani se dokáží 

hodně rychle naštvat, ale jejich hněv netrvá nikdy dlouho. Obhajují svou pravdu za každou cenu 

a dokážou všechny přesvědčit, že jejich způsob je ten správný. Neustále soutěží za cílem být první, 

neumí prohrávat a neumí taktizovat. V životě hledají dobrodružství a vznešené cíle. Berani jsou 

dobrými společníky, pracovníky a kolegy. Nedají dopustit na svoji rodinu a na své děti kladou 

velké nároky.   

Obr. 4 Znak Berana  
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2.1.2 Beran a vztahy  

Berani přistupují ke vztahům otevřeně. Ve vztahu jsou velmi vynalézaví a aktivní. Nesnesou nudné 

vztahy, a proto, aby je partner zaujal, musí pro ně být jakousi výzvou. Ve vztahu potřebují soutěžit 

a také vyhrávat. V partnerství jsou většinou dominantní a je pro ně velmi důležitá důvěra a volnost. 

Do vztahu vždy vsadí všechno, bez pomyšlení na zadní vrátka. Ve vztahu je přímo prototypem 

středověkého rytíře. Vztah bez střetů, boje a utrpení, jako by mu nestály za to, i když si povědomě 

myslí, že po nich touží. Pravda je ale taková, že touží po neobyčejných romantických zážitcích. 

Nejvhodnějšími partnery pro Berana je Lev. Pak také Střelec a Blíženec. Nejméně vhodný partner 

je Rak.  

2.1.3 Beran a jeho slabá místa  

Beran má problémy s trpělivostí. Většinou se mu nepodaří kladně prosadit, protože věří, že jen jeho 

názor a jeho činy jsou správné. Jedná někdy až příliš agresivně, ale nikdy mu to nevydrží moc 

dlouho. Beran útočí vždy jako první, protože útok z druhé strany je pro něj jen otázkou času. 

Pokouší se ovládat okolí. Někdy až příliš viditelně, jindy plaše. Beran má často problém se svými 

náhlými projevy agresivity, čím je starší, tím víc se umí ovládat a dávat najevo pouze své kladné 

vlastnosti a ty špatné schovat za zdvořilou a chladnou tvář. Není soustředěný. Nenávidí se vracet 

zpět a má veliký problém věci dotáhnout do konce.  

 

2.2 Býk (Taurus) 

Označení: obchodník  

Vládnoucí planeta: Venuše  

Element: země  

Příznivý den: středa, čtvrtek, neděle 

Nepříznivý den: úterý 

Charakter: melancholik 

Barva: smaragdová 
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Kov: měď 

Kámen: achát, smaragd 

Rostlina: pomněnka  

Živočich: jaguár, laň, křeček  

Šťastná čísla: 7, 49, 175, 1225 

2.2.1 Základní informace  

Býk stojí nohama pevně na zemi, má přátelskou povahu a vytříbený vkus. Býk je klidný a trpělivý. 

Mají vrozený konzervatismus. Jejich konzervatismus se projevuje hlavně v názorech a ve vkusu, 

získávají tak pocit jistoty, který je pro ně velmi důležitý. Býci upřednostňují kvalitu před kvantitou. 

Je pro ně důležité, aby se lidé řídili jakýmsi stanoveným chováním. Jakékoli odchylky jen těžko 

dokáží překousnout. Jsou to lidé dobrosrdeční a ochotní, neváhají ani s finanční pomocí. Býci mají 

velký problém někomu věřit. Raději naslouchají, než aby odpovídali. Jsou velmi tvrdohlaví, zvláště 

když se jedná o situaci, kdy chce někdo Býkovi změnit názor. Bývají to nepřekonatelní svůdníci. 

Svého partnera si vybírají velmi pečlivě a s rozvahou.  

2.2.2 Býk a vztahy 

Býk očekává od vztahu spolehlivost, smysl pro realitu, věrnost a pocit bezpečí. Ve vybírání 

partnera jsou velmi pečliví a trpěliví. Když se zamilují, jsou ochotní do toho dát vše a mají pocit, že 

to bude do konce života. Svého milovaného partnera se neumí vzdát. Lásku projevují hlavně 

dotýkáním. Jsou velmi žárliví a svého partnera si nechávají jenom pro sebe. Vzájemná partnerská 

záležitost, je pro ně velkým důkazem lásky. Nejvhodnějšími partnery pro Býka je Rak, nebo Panna. 

Nejméně vhodným partnerem jsou Ryby.  

2.2.3 Býk a jeho slabé stránky 

Žije ve strachu z chudoby, ze ztráty dědictví nebo zaměstnání. Považuje za hodnotné to, co uznává 

společnost. Nikdy nemá pocit, že je plně zajištěný nebo šťastný. Chce toho stále víc a víc. Nic pro 

něj není dost. Býk může být v některých situacích až přehnaně chamtivý a lakomý. Není si vědom 

své vlastní hodnoty. Není duchapřítomný, neumí rychle reagovat a odmítá vše, co není hmatatelné 

a vědecky ověřené. 

 

Obr. 5 znak Býka  
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2.3 Blíženci (Gemini)  

Označení: optimista  

Vládnoucí planeta: Merkur  

Element: vzduch  

Příznivý den: úterý, sobota   

Nepříznivý den: středa  

Charakter: melancholický sangvinik  

Barva: hnědá, žlutá, zlatá  

Kov: rtuť 

Kámen: karneol, akvamarín, křišťál  

Rostlina: pomněnka, azalka   

Živočich: liška, opice 

Šťastná čísla: 8, 13, 64, 260, 2080 

2.3.1 Základní informace  

Blíženci jsou proměnlivé osobnosti, které mají dvě tváře. Byla jim přidělena velká dávka empatie 

a touha být neustále v pohybu. Svá rozhodnutí mění velmi rychle. Stejně rychle dokáží měnit 

zaměstnání, partnery nebo šaty. Blíženci mají výborné komunikační vlastnosti. Ve společnosti se 

s ním nikdy nenudíte. Neustále mají kolem sebe nervózní energii, díky tomu téměř nikdy nemluví 

zvolna a snaží se mluvit co nejrychleji, aby to už měli za sebou. Pamatují si ty nejmenší maličkosti. 

Kolem sebe mají rádi lidi, kteří se umí rychle rozhodnout a s stojí pevnýma nohama na zemi. Mají 

rádi lidi, kteří si umí obhájit svůj názor a stát si za ním. Blíženci nesnáší rutinu a stereotyp. Mají 

stále plnou hlavu nápadů a většinou chodí pozdě. 

2.3.2 Blíženec a vztahy  

Blíženci umí velmi dobře flirtovat. Jsou zvědaví a vždycky je zajímají nejnovější drby z oblasti 

milostného života jiných lidí. Vztahy navazují zlehka. Umí vyjadřovat city pouze tehdy, kdy jsou 

Obr. 6 znak Blíženců  
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opravdu zamilovaní. Ve vztahu se často nudí. Ve vztahu potřebují volnost, a proto nesnáší, když je 

někdo omezuje, říká co má a nemá dělat anebo je neustále kontroluje, kde jsou a kdy se vrátí domů.  

Komunikace je pro Blížence zásadní. Velmi rádi probírají s partnerem své pocity, názory a zážitky. 

Nejvhodnějším partnerem pro Blížence je Blíženec, Váhy nebo Vodnář. Nejméně vhodným 

partnerem Blíženců je Rak. 

 

2.3.3 Blíženec a jeho slabé stránky  

Má strach z přijetí ve společnosti. Bojí se, že ho ostatní budou mít za hloupého. Je si sebou nejistý 

a všímá si na sobě chyb, které většinou ani nejsou pravdivé. Může mít v hlavě milion věcí co říct, 

ale když se cítí, že by ho za to ostatní odsoudili, radši mlčí. Chybí jim schopnost nalézat mezi 

dvěma fakty spojitost. Neumí se soustředit na jeden cíl. Velmi těžce se soustředí a je ironický, 

povrchní, nesoustředěný a často překrucuje pravdu. 

 

2.4 Rak (Cancer)  

Označení: rodič 

Vládnoucí planeta: Měsíc  

Element: voda 

Příznivý den: pondělí, pátek  

Nepříznivý den: středa 

Charakter: flegmatik 

Barva: stříbrná, bílá  

Kov: stříbro 

Kámen: perla, diamant 

Rostlina: mák, bříza, konvalinka  

Živočichové: želvy, lachtani, lední medvědi   

Obr. 7 znak 

Raka  
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Šťastná čísla: 2, 7, 25, 81 

2.4.1 Základní informace 

Raci jsou znamení plná emocí s praktickým přístupem k životu. Raci dokáží překvapit i někoho, 

kdo si myslí, že je moc dobře zná. Jejich povaha je velmi přizpůsobivá a klidná. Jsou velmi dobří 

společníci na cestách a rádi objevují nová místa. Upřednostňují rodinu a domov před vším 

ostatním. Nemají problém se otevřít a mluvit o sobě, avšak svá tajemství si nechávají pouze pro 

sebe. Jsou to lidé velmi náladoví. V jednu chvíli mají pocit, že vybouchnou z toho, jak jsou 

naštvaní a druhou chvíli objímají každého, koho potkají. Raci dokáží na několik hodin utéct do 

svého světa a jenom snít. Vyfantazírují si vše. Od domova až po vnoučata. Má kolem sebe rád 

hezké věci, které mu zútulní jeho domov a velmi rád za ně utrácí.  

2.4.2 Rak a vztahy 

Raci nemívají problém se svému partnerovi otevřít. Jsou to velcí romantici, kteří milují kytky, 

romantické písničky a svíčky. Potřebují od partnera cítit lásku a intimitu. Potřebují být ochraňováni 

a vědět, že jsou pro svého partnera jediní. Domov a rodina je pro ně všechno. Na svém partnerovi 

jsou velmi závislí, a pokud dojde k rozdělení, nesou to velmi špatně. Jsou velmi přecitlivělí a na 

partnera dost často žárlí. Nejvhodnějším partnerem Býk, Kozoroh nebo Štír. Nejméně vhodným 

partnerem je Beran a Blíženci.  

2.4.3 Rak a jeho slabá místa 

Je neskutečně náladový. Bojí se reakcí ostatních a všechny city skrývá. Je velmi závislý na 

vztazích. Pokud jeho vztah začne kolísat, bere to jako konec světa. Řídí se ostatními. Jeho názory 

a chování se odrazuje od chování ostatních, protože má strach z přijetí ve společnosti. Pod tlakem 

jedná dětinsky. Chybí mu samostatnost a logické a objektivní myšlení. Jeho sny a touha ovlivňují 

skutečnou realitu.  

2.5 Lev (Leo) 

Označení: panovník 

Vládnoucí planeta: Jupiter  

Element: oheň  

Příznivý den: neděle, pondělí, úterý  

Obr 8 znak Lva  
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Nepříznivý den: pátek  

Charakter: sangvinik  

Barva: šedá, zlatá  

Kov: cín, zlato  

Kámen: křišťál, diamant, granát 

Rostlina: kopretina  

Živočich: leguán, kůň 

Šťastná čísla: 6, 36, 39, 666 

2.5.1 Základní informace  

Lvi jsou lidé, kteří dokážou nejlépe okouzlit okolí svým vnitřním šarmem. Velmi rádi pomáhají 

ostatním a neočekávají nic nazpět. Mají přirozený cit, díky kterému vždy ví, co a jak říct. Neumí 

připustit, že udělali chybu nebo, že se zmýlili. Jsou to velmi silné a charismatické osobnosti, 

kterým nechybí sebevědomí ani přirozená dynamika. Lev patří k hlavním vůdčím osobnostem. 

Nemají problém se rychle rozhodnout, ať už za sebe nebo za ostatní. Za svými postoji a názory si 

stojí. Tito lidé se nechtějí podřizovat. Velmi těžko si hledají přátele, kteří by jim opravdu seděli.  

Pokud však nějaké najdou, tak ti si mohou být jistí, že lev bude spolehlivý a věrný přítel. Jsou 

velmi ambiciózní. Jsou to také velcí romantici.  

2.5.2 Lev a vztahy  

Lvi mají nejraději začátky vztahů, kdy se s partnerem poznávají. Rádi se zamilovávají a jsou to 

velcí romantici. Vůči těm, které milují, jsou schopni věrnosti, otevřenosti a velkorysosti. Jejich 

vztahy jsou vášnivé a dramatické. Ve vztahu se dávají do té vyšší pozice. Je pro ně velmi důležité, 

aby jejich partner dával najevo lásku celým svým srdcem. Mají velmi rádi lichotky. Přitahují je 

vznešené, Charismatické a důstojné osoby. Nejvhodnějším partnerem pro Lva je Beran, Střelec 

nebo Blíženec. Nejméně vhodným partnerem je Panna.  

2.5.3 Lev a jeho slabé stránky  

Považuje se za neomylného. Postrádá smysl pro detail. Má sklon k samolibému a egocentrickému 

jednání. Nenávidí kritiku a především sebekritiku. Má strach, aby nepropásl žádnou příležitost. 
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Často se chová jako něco víc. Soudí lidi podle oblečení a často kvůli tomu pomlouvají za zády. Má 

sklon k impulzivnímu jednání a velmi přehnaným reakcím, i když jde o maličkost.  

2.6 Panna (Virgo) 

Označení: rádce  

Vládnoucí planeta: Merkur  

Element: země 

Příznivý den: středa, pátek, sobota 

Nepříznivý den: čtvrtek  

Charakter: melancholicko – flegmatický   

Barva: červená, modrá  

Kov: zlato, rtuť 

Kámen: safír, achát, opál 

Rostlina: orchidej, levandule   

Živočich: liška, včela 

Šťastná čísla: 3, 5, 8, 19, 23, 33 

2.6.1 Základní informace  

Panna je typický puntičkář. Panny jsou spolehlivé a čestné. Mezi svými přáteli svou velmi 

oblíbené. Nejsou moc výrazní ve společnosti, radši se drží zpátky a naslouchají. Zvládají několik 

věcí najednou a jsou v tom velmi dobré. Panny jsou ve skutečnosti velmi kritické a to hlavně kvůli 

sobě. Jsou věrnými a milujícími partnery. Jsou ochotni udělat vše pro své přátelé a vždy se o ně 

zajímají. Panny mají rády pravdomluvnost, spolehlivost a nesnáší nepořádek a lhaní. Ve výchově 

jsou přísní a spravedlivý. Občas poleví, ale rozhodně nechtějí, aby jejich děti byly rozmazlené.  

2.6.2 Panna a vztahy  

Láska pro ně není dramatická ani racionální. Nepatří k těm osobám, které si nasazují růžové brýle. 

Do vztahu jdou pouze tehdy, kdy si jsou jisté a kdy budou k něčemu nápomocné. Lásku projevují 

Obr. 9 znak Panna  
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činy, nikoli slovy. Od vztahu očekávají hlavně věrnost a spolehlivost. Zůstávají realisty 

i v okamžiku největšího zamilování. Jen tak je neoklamete, nedají se strhnout z cesty. Na svého 

dokonalého partnera můžou čekat roky, ale stále si jsou vědomi toho, že ho jednou určitě najdou, 

jako všichni ostatní. Partneři by si měli být vědomi toho, že Panna potřebuje soukromí 

a i sebemenší maličkost jí může ublížit. Nejvhodnějším partnerem pro Pannu je Kozoroh, Býk 

a Rak. Nejméně vhodným je Vodnář.  

2.6.3 Panna a její slabé stránky 

Je to nesnesitelný perfekcionista, který je nedůvěřivý a velmi spořivý. Věří jen v to, co je vědecky 

dokázáno. Velmi často si stěžuje, závidí a je až přehnaně nespokojená sama se sebou. Velmi často 

dá na předsudky. Je otrok své každodenní rutiny, bez ní by to nezvládla. Má sklony k úzkostem a je 

často zaslepená lží.  

2.7 Váhy (Libra)  

Označení: diplomat  

Vládnoucí planete: Venuše  

Element: vzduch 

Příznivý den: středa, pátek   

Nepříznivý den: pondělí 

Charakter: flegmatický sanguinik 

Barva: tmavě modrá  

Kov: bronz 

Kámen: tyrkys, malachit  

Rostlina: lilie, šípková růže  

Živočich: pes 

Šťastná čísla: 7, 8, 10, 27  

Obr. 10 znak Váhy  
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2.7.1 Základní informace  

Váhy jsou velmi společenské a oplývají přirozeným šarmem. Pro váhy jsou velice důležití okolní 

lidi. Váhy jsou nezávislé. Nebudou hádat o tom, že právě jejich názor je ten správný. Jsou ochotné 

všem vyjít vstříc. Oplývají velkou dávkou empatie a jsou to velmi dobří rádci. Například se 

v zájmu vlastního neštěstí postavit za svého partnera nebo společnost, u které pracují.  Oplývají 

velkou tolerancí a týmovým duchem. Jsou velmi váhaví a neradi činí rozhodnutí. Mají strach 

z konfliktu a vyhýbají se všemu, co je podle nich nevkusné. Potrpí si na krásné a luxusní věci. Rádi 

hledají řešení, umí si dobře uspořádat priority a jsou to chytří stratégové. Hodně sportují. Vybírají 

si práci podle finančních podmínek. Jako rodiče jsou velmi zodpovědní a občas i přísní.  

2.7.2 Váhy a vztahy 

Váhy touží po vztahu, pokud ho nemají, připadají si nesví. Touží hlavně po harmonii a společném 

soužití. Mají velmi rádi společenské akce, kde se cítí jako doma. Ve vybírání partnera jsou velmi 

nároční. Jako romantici si potrpí na svíčky, růže, dárky a horkou vanu. Mají tendence ke svému 

partneru vzhlížet. Pro Váhy je velice důležitá komunikace a intenzita není nic pro ně. Nesnáší, když 

drahá polovička mluví hrubě a vulgárně. Nesnáší hádky a kontroverzi. Ve vztahu nikdy nejdou do 

extrému a jsou velmi věrnými partnery. Nejvhodnějším partnerem pro Váhy jsou Blíženci, dále 

Vodnář nebo Lev. Nejméně vhodný partner je Kozoroh.  

2.7.3 Váhy a jejich slabá místa 

Váha je neschopná něco rozhodnout a není schopná podstupovat konflikty. Záleží jim velmi na 

názorech druhých. Jsou to snobi. Jsou lehce ovlivnitelní okolím a zodpovědnost je jim velmi 

vzdálená. Usilují o kompromis i do té míry, kdy to pro ně není výhodné. Jsou velmi vypočítaví 

a často se přes svou nerozhodnost nedostanou ke svému cíli.  

2.8  Štír (Scorpion)  

Označení: agent  

Vládnoucí planeta: Mars, Pluto 

Element: voda  

Příznivý den: čtvrtek, neděle, úterý  

Obr. 11: znak Štíra  
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Nepříznivý den: pondělí  

Charakter: flegmatický 

Barva: karmínově červená, čokoládová  

Kov: železo  

Kámen: ametyst, achát, rubín  

Rostlina: vřes, růže, kala  

Živočich: medvěd grizzly, kočka  

Šťastná čísla: 5, 25, 65, 325  

2.8.1 Základní informace  

Štíři jsou lidé s vrozenou inteligencí, životní energií a smyslem pro humor. Mají velmi rádi výzvy 

a neradi prohrávají. Také jsou přesvědčeni o své neomylnosti a správnosti počítání. Vše se jim 

musí dařit, jak v pracovním, tak společenském životě. Svěřování pro ně není typické. Radši si 

všechno uchovávají uvnitř v sobě. Neradi si vybírají. Mají velkou dávku empatie a jsou obdařeni 

porozuměním, podporou a nasloucháním. Jsou to výborní řečníci a mají vrozenou autoritu. Jsou 

velmi aktivní a rádi sportují. Okouzlují okolní svět svým šarmem a elegancí. Štíři jsou vůdčí typy 

a výborní zaměstnanci. Jako rodiče jsou velmi dobří rádci a svým dětem jsou vždy oporou.   

2.8.2 Štír a vztahy  

Štíři jsou spíš na dlouhodobé vztahy. Za život mají několik partnerů. Do vztahů vsází vše. Celý 

život se honí za tím pravým, se kterým chtějí strávit zbytek života. Pokud je partner podvede, jsou 

zdrcení, smutní a vztah okamžitě ukončují. Jejich vztahy jsou velmi intenzivní. Přitahují je lidé, 

kteří jsou něčím jiní, zvláštní nebo tajemní. Když si někoho vyhlédnou, tak o něj usilují do 

posledního dechu. Jsou ale také žárliví a majetničtí. Nejvhodnějším partnerem pro Štíra je 

Kozoroh, Býk nebo Panna. Nejméně vhodným je Beran.  

2.8.3 Štír a jeho slabá místa 

Je to člověk, který si myslí, že má vždy pravdu. Má tendence si neustále zvyšovat své ego na 

neštěstí jiných. Má sklon k využívání lidí a k jejich manipulaci. Když je naštvaný, je schopen 
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všeho. Je schopen se velmi brutálně pomstít a je hodně žárlivý. Má sklon provokovat a je 

nenapravitelným pesimistou.  

2.9 Střelec (Sagittarius) 

Označení: kliďas  

Vládnoucí planeta: Jupiter  

Element: oheň 

Příznivý den: čtvrtek, úterý  

Nepříznivý den: pátek 

Charakter: cholerik  

Barva: tyrkysová  

Kov: ocel  

Kámen: topas  

Rostlina: pampeliška  

Živočich: tygr  

Šťastná čísla: 3, 28, 81  

2.9.1 Základní informace  

Střelci jsou nejhrdější znamení zvěrokruhu. Jsou spravedliví, optimističtí a bezmyšlenkovití. Vždy 

si musí prosadit svoje a okamžitě se rozhodují. Jsou to lidi přátelští, bezprostřední a upřímní. Jsou 

velmi šetřiví. Přátelství je pro ně důležitější než vztah. Patří mezi dobrodruhy, kteří by nejradši 

prozkoumali celou zem. Svoje názory si uchovávají pro sebe a rozhodně nikoho nepřesvědčují, že 

právě oni mají pravdu. Jsou velmi zábavní a mají přirozený slovní humor. Nemají rádi změny a je 

pro ně velmi důležité, co si o nich řeknou ostatní. Mají přirozený cit pro spravedlnost, který 

využívají hlavně v práci. Pokud se Střelci dostanou do hádky, mají tendence je vyřešit 

dramatickým gestem. Dlouhé debaty nejsou nic pro ně. Jsou velmi zodpovědnými rodiči. 

Obr 12: znak Střelec  
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2.9.2 Střelec a vztahy  

Partnera mají až na druhém místě. První je pro ně přátelství. I přes to jsou velmi věrní a otevření 

partneři. Potřebují vedle sebe empatického a silného partnera. Bojí se zklamání, proto střídají 

partnery a u většiny jde jenom o chvilkovou záležitost. Také hledají partnera, s kterým budou moci 

hodně cestovat. Jsou to velmi vášniví milenci. Jsou to také typičtí a velmi dobří svůdníci. Většinou 

zůstanou po rozchodu přáteli. Nejvhodnějším partnerem je Beran, dále Blíženci a Kozorozi. 

Nejméně vhodným partnerem je Rak.  

2.9.3 Střelec a jeho slabá místa  

Střelec má velký strach ze závazků. Pomáhá víc lidem okolo, než sám sobě. Neumí si na sebe 

udělat čas. Je nepozorný a to hlavně ve škole. Je schopen přehánět jako žádné jiné znamení 

a nesnáší kritiku. Hodně mu záleží na názorech ostatních. Má strach, že bude odhalen jako 

obyčejný člověk s chybami a slabostmi. Má sklon k předvádění svých sil a dávání úkolů, které není 

schopen splnit.  

2.10  Kozoroh (Capricorn) 

Označení: puntičkář  

Vládnoucí planeta: Saturn  

Element: země  

Příznivý den: sobota, pátek  

Nepříznivý den: pondělí  

Charakter: melancholik  

Barva: černá, modrá, žlutá  

Kov: olovo 

Kámen: karneol, diamant  

Rostlina: sedmikráska 
Obr. 13: znak Kozoroha  
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Živočich: želva  

Šťastná čísla: 2, 3, 8, 9, 15, 45, 47 

2.10.1 Základní informace  

Kozorozi se vyznačují tajuplnou povahou. Jsou praktičtí, ctižádostiví a spolehliví. Velmi si váží 

upřímnosti. Dokáží si stát za svým názorem a pravdou. O věcech vždy dlouho přemýšlí a jejich 

rozhodnutí jsou vždy promyšlená až do posledního detailu. Ve společnosti radši naslouchají, jsou 

ale vyhledávanými společníky. Jsou to velcí stratégové. Mají ve všem systém. Vše nejradši plánují 

do detailu. Milují obdiv a to když se věci dělají podle nich, nikdy ale tuhle věc nedávají najevo.  

Rádi a dobře řeší problémy z očí do očí. Dokážou se velmi dobře ovládat, a proto se téměř nikdy 

nerozčílí. Jako rodiče se o své děti starají a hrají si s nimi téměř každý den.  

2.10.2 Kozoroh a vztahy  

Kozorohům trvá velmi dlouho, než se někomu otevřou, jsou to ale ti nejvěrnější partneři z celého 

horoskopu. Ve vztahu postupují pomalu a většinou tam mají dominantní pozici. Jsou připraveni do 

partnerství investovat. Hledají tam hlavně oporu a jistotu. Ale nikdy by si nevzali někoho, kdo by 

je nemohl zajistit a poskytnout jim domov. Většinou si vybírají starší partnery. Ve vztahu je pro ně 

velmi důležitý řád, jakmile ho partner nedodržuje, je zle. Jsou připraveni do vztahu investovat, ale 

až po tom, kdy se s budoucí polovičkou dobře poznají. Nejvhodnějším partnerem je Štír, Panna 

a Ryby. Nejméně vhodným partnerem je Beran.  

2.10.3 Kozoroh a jeho slabá místa  

Kozoroh má pocit, že život je boj o přežití. Za svými cíli by šel i přes mrtvoly. Nedá se přesvědčit. 

Svou práci plní rychle a dobře, ale většinou si neumí přiznat, že ho to jednoduše nebaví. Vyžaduje 

od sebe neustále perfektní výkon, tím pádem je pod neustálým tlakem. Drží se toho, co bylo 

předtím a je ověřené. Nemá rád novinky a vychytávky. Někdy je to přehnaný pesimista a samotář.  

2.11 Vodnář (Aquarius) 

Označení: inovátor 

Vládnoucí planeta: Uran, Saturn  

Element: vzduch  

Příznivý den: sobota, čtvrtek  
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Nepříznivý den: neděle 

Charakter: sangvinik  

Barva: šedá  

Kov: olovo 

Kámen: safír  

Rostlina: kapradí  

Živočich: slon, králík  

Šťastná čísla: 3, 9, 15, 45 

2.11.1 Základní informace  

Vodnář je rozený diplomat. Je šarmantní, elegantní a někdy lehce rebelský. Jsou lidé, kteří se 

neradi nechávají omezovat a vše si dělají, jak chtějí. Nedokážou odhadnout následky svých činů. 

Mají přátelskou povahu. V jejich nitru se nachází obrovská planeta emocí a nápadů. Mají jedinečný 

smysl pro humor a velmi těžko se učí novým věcem. Jsou nepředvídatelní. Jsou to bojovníci za 

rovnoprávnost. Jsou to lidé velmi ojedinělí a výjimeční. Mají velmi tenkou hranici mezi genialitou 

a šílenstvím. Ve společnosti jsou oblíbení, díky své přátelské povaze a empatii. Celý život je táhne 

touha vycestovat a podívat se všude, kde to jen jde.  

2.11.2 Vodnář a vztahy  

Upřednostňují dlouhodobý vztah. Jejich vztahy vznikají nečekaně. Ve vztahu potřebují hlavně 

svobodu. Dělají všechno proto, aby nebyli vázáni právě k jednomu člověku. Nesnáší žárlivost 

a závislost, tudíž si musí najít partnera, který s tímhle nebude mít problém. Vodnář je velmi nestálý 

a nespolehlivý, pro vztah je to kámen úrazu. Způsob jejich života, jejich myšlení a názory často 

partnery ohromí. Dávají přednost přátelství před láskou. Bojí se intimity a hlubokých vztahů. Za 

svůj život se několikrát zamilují a prožijí mnoho románků. Nejvhodnějším partnerem jsou Váhy, 

Blíženci, nebo Střelec. Nejméně vhodný partner je Panna.  

2.11.3 Vodnář a zdraví  

Vodnář hodně trpí nemocemi krve a nervozitou. Svoji odolnost by měli posilovat pohybem 

a zdravým jídlem. Vodnář mývá také problémy s dolní částí těla. Mají zvýšené riziko vysokého 

Obr. 15 znak Vodnáře  
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krevního tlaku a mívají problém se srdečním tepem. Pro své psychické zdraví by neměli dusit svůj 

hněv pod pokličkou.  

2.11.4 Vodnář a jeho slabá místa  

Vodnář je nevypočitatelný a často jedná nekontrolovaně. Neumí se podřídit a zařadit do kolektivu. 

Myslí si, že vše ví nejlépe a všem vnucuje své názory, jako ty nejlepší. Je nekompromisní a velmi 

rád klame, pro svůj vlastní prospěch. Často staví své vzdušné zámky.  

2.12  Ryby (Pisces)  

Označení: pohodář 

Vládnoucí planeta: Neptun 

Element: voda 

Příznivý den: neděle, pátek, sobota 

Nepříznivý den: čtvrtek  

Charakter: flegmaticko – sangvinický 

Barva: blankytně modrá, fialová 

Kov: cín 

Kámen: akvamarín  

Rostlina: kapraď, skořice 

Živočich: všechny ryby, divocí ptáci  

Šťastná čísla: 4, 11, 23, 32, 136 

2.12.1 Základní informace  

Ryby jsou pracovití lidé, kteří rádi chodí na večírky a mají umělecký cit. Rádi se smějí, často 

čekají, co jim život přinese, a mají neuvěřitelnou představivost. Smíchem často maskují smutek 

a nejistotu. Pracují radši sami, než v týmu. Jsou velmi zranitelní. Moc o sebe nepečují, žijí ve 

vlastním světě, na rozdíl od ostatních. Jejich problémy je vyčerpávají fyzicky, nikoli psychicky. Za 

svůj život mají mnoho přátel, kteří se na ně vždy mohou spolehnout. Rodí se s růžovými brýlemi 

Obr. 14: znak Ryby  
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na očích a ponechávají si je téměř celý život. Mají zvláštní způsob, kdy vidí přítomnost, minulost 

i budoucnost v jednom. Nežijí momentálním okamžikem. Vůči svému okolí jsou velmi obětaví. 

Jako rodiče dají svým dětem rozhled a to hlavně v oblasti umění.  

2.12.2 Ryby a vztahy  

Jsou to rození romantici. Touží po vztahu. Jsou velmi citlivé, od vztahu očekávají naprosté splynutí 

s partnerem. Jejich láska musí být obětavá, nesobecká a nikdy nečekající na oplátku. Chtějí být 

dobýváni a sami dobývat. Protože nevidí vztah, tak jak je, bývají často zneužívány. Jsou přirozeně 

pasivní a potřebují dominujícího partnera. Na partnerovi bývají velmi závislé a konec vztahu berou 

jako konec světa. Mívají za život hodně partnerů, ale uvnitř touží právě po tom jednom, s kterým 

by strávily zbytek života. Nejvhodnějším partnerem jsou Ryby, dále Střelec a Rak. Nejméně 

vhodným partnerem je Býk.  

2.12.3 Ryby a zdraví  

U Ryb se nejčastěji projevují psychické nemoci. Měli by být opatrné a myslet hlavně pozitivně. 

Měli by se chránit před lidmi, kteří je využívají a znehodnocují. Jsou křehké a jemné. Často proto 

podléhají svým emocím. Trápit je mohou bolesti v kříži a otoky. Rybí žaludek bývá hodně citlivý 

na některá jídla. Měli by se proto vyhnout většímu množství sladkostí a masa. Ryby velmi dobře 

reagují na různé masáže a terapie.  

2.12.4 Ryby a jejich slabá místa 

Mají tendence ze sebe dělat přehnanou chudinku. Před problémy a strachem utíkají. Je velmi dobře 

ovlivnitelná. Určují si hranice pouze samy, nikoho jiného by neposlouchaly. Jejich myšlení je 

nestandartní a nepraktické. Nejsou objektivní. Jsou velmi závislé na svých blízkých.  
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3 Grafy na druhém stupni základní školy  

 

3.1 Graf všech znamení na druhém stupni základní školy  

Tento graf označuje výsledky v procentech, které značí, jaké znamení se na druhém stupni 

vyskytuje nejvíce, které průměrně a které nejméně. Tento dotazník jsem dělala na základě seznamu 

dětí na druhém stupni. U každého jména bylo dopsáno sluneční znamení, abych mohla vyhodnotit 

jakého znamení je nejvíce a jakého nejméně.  
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3.2  Graf znamení zvěrokruhu na základě dotazníků  

 

3.2.1 Dotazník na druhém stupni  

V rámci své práce jsem rozdávala dotazníky na téma znamení zvěrokruhu. Rozdávala jsem 

dotazníky lidem kolem mě, své rodině a kamarádům. Typů dotazníků bylo dvanáct přesně jako 
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znameních zvěrokruhu. Každý měl na začátku předmluvu o jednotlivém znamení a pak následovalo 

13 otázek, na které měl určitý člověk odpovědět. Vyhodnocovala jsem dotazníky podle svých 

poznámek a správných odpovědí.  Do tohoto grafu jsem zaznačila nejlepší a nejhorší výsledky 

dotazníků u jednotlivých znamení. Přidala jsem také průměr výsledků dotazníků u každého 

znamení zvlášť.  

4 Rod, element, kvalita 

Znamení zvěrokruhu rozdělujeme do tří kategorií. Rod, element a kvalita.  

4.1 Rod  

První je dělení podle rodu. Rod máme ženský a mužský. Tyto termíny vystihují druh energie 

spojené se znamením. Žádné z nich není horší nebo lepší. Mužská znamení bývají extrovertní, 

naopak ženské bývají introvertní.  

Beran mužské 

Býk ženské 

Blíženec  mužské 

Rak  ženské  

Lev  mužské 

Panna ženské  

Váhy mužské 

Štír ženské 

Střelec mužské 
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4.1.1 Mužský rod  

Bývají extrovertní, aktivní, otevření, přátelští a někdy výbušní a agresivní. Jsou velmi impulzivní 

a rádi se chopí všech životních příležitostí. Patří k těm odvážnějším jedincům, kteří rádi pracují, 

aby dosáhli pozitivního výsledku. Má radši aktivní zaměstnání, než to, u kterého celý den sedíte na 

jednom místě.  Mají velmi optimistický přístup k životu.  

4.1.2 Ženský rod  

Ženská znamení se uchylují do ústraní. Mají sklon si vystačit sama se sebou a v životě nikoho 

nepotřebovat. Jsou velmi starostlivá a všímavá. Rozmýšlí si kroky vpřed, neradi riskují a jsou to 

pečovatele o svět. Skrytě tiše pracují, aby pole byla zoraná a děti dostaly potřebnou péči. Bez této 

ženské energie by svět nemohl absolutně fungovat.  

 

4.2 Element  

Jsou čtyři elementy: oheň, voda, vzduch, země. Představují tři základní podstaty.  

OHEŇ  ZEMĚ  VODA VZDUCH  
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4.2.1 Oheň 

K ohnivým znamením se řadí Beran, Lev a Střelec. Tito lidé okamžitě reagují a do všeho se vrhají 

po hlavě. Účastní se všeho v jejich okolí, zaujímají hlavní role a mají zápal ve všem, co dělají. Žijí 

naplno a ve všem by si vystačili sami. Mají sklony k vznětlivosti.  

4.2.2 Země  

K zemským znamením patří Býk, Panna a Kozoroh. Jsou to velmi praktičtí, přemýšliví a spolehliví 

lidé. Zvažují vše pro a proti ve všem, co dělají. Jsou velmi trpěliví a velmi rozumní už od raného 

věku. Jejich přístup je praktický, a proto nesnáší nereálné a pošetilé lidi.  

4.2.3 Voda  

K vodním znamením patří Rak, Štír a Ryby. Jsou schopni velkého soucitu. Jsou citliví, mají sklon 

k umění a nesnáší hlučné a vulgární lidi. Dokáží velmi rychle odhadnout lidi, a to od povahy až po 

oblíbenou barvu. Jsou cyničtí ke všem kolem sebe, včetně sebe. Radši přenechávají rozhodnutí 

jiným lidem.  

4.2.4 Vzduch  

K vzdušným znamením patří Blíženci, Váhy a Vodnáři. Jsou velmi komunikativní, inteligentní 

a intuitivní. Vždy mají nové nápady a jsou velmi zvídaví. Jsou to extroverti, kteří se snaží své 

rozhodnutí a názory říct co nejvíce lidem. Mají mnoho přítel. Někdy působí, že pouze fantazírují 

a že věci neberou vážně.  

4.3 Kvalita  

Podle kvality rozdělujeme znamení zvěrokruhu do tří skupin: základní, pevná a pohyblivá. 

Začínáme Beranem a znamení řadíme podle společných vlastností.  

 

ZÁKLADNÍ  PEVNÁ POHYBLIVÁ  

Beran  Býk Blíženci  
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Rak  Lev Panna  

Váhy Štír  Střelec 

Kozoroh Vodnář  Ryby 

 

 

4.3.1 Základní kvalita  

Do základní kvality se řadí: Beran, Rak, Váhy a Kozoroh. Jsou to společenští, přátelští, zábavní 

a podnikaví lidé. Jsou to aktivní lidi. O věcech moc nepřemýšlí a rovnou je dělají. Trvají na svých 

názorech a jsou neklidní. Umí organizovat druhé, ale u sebe mají naprostý chaos.  

4.3.2 Pevná kvalita 

Do pevné kvality se řadí: Býk, Lev, Štír a Vodnář. Dokážou výborně odolávat změnám. Jsou věrní, 

vytrvalí a nápomocní. Rádi se nachází ve stabilní poloze a nepatří mezi iniciátory projektů, ale 

když se do něčeho dají, stojí to za to.  

4.3.3 Pohyblivá kvalita  

Do pohyblivé kvality se řadí: Blíženci, Panny, Střelci a Ryby. Jsou velmi přizpůsobiví. Touží 

pomáhat druhým, tím že pracují v sociálních zařízeních. Rádi napravují vše porouchané. Jsou 

všestranní, často mění místo bydliště a mají sklon k uplívání k myšlenkám. Vždy vidí obě stránky 

situace a podle toho se rozhodují.  

5 Planety  

Jako planety se označuje deset těles, která mají vliv na váš horoskop. Nejde tedy o planety sluneční 

soustavy, ale o: Slunce, Měsíc, Merkur, Venuši, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Místo 

názvů se používají symboly.  

Všichni máme „hlavní znamení“ ve Slunci. Je tady ale další část vaší osobnosti, kterou určuje nejen 

Slunce, ale i ostatní planety na obloze. Každá planeta má jiný význam a jinou energii. Proto 

Kvality u jednotlivých znamení  
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nemusíte do posledního slova sedět na své znamení ve Slunci, protože je možnost, že máte více 

vlastností převzatých z jiných planet, vyskytujících se na obloze.  

Je možné si udělat test, ke kterému potřebujete datum narození, místo narození a čas narození. Test 

vám podle postavení planet ukáže přesné postavení planet v kombinaci se znameními, které vzniklo 

v čase vašeho narození. Pomůže vám to více porozumět vaším vlastnostem a budoucností, s nimi 

spojené.  

Test o rozboru osobnosti: [online]. [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: http://astrologie.najdise.cz/ 

Test, jak zjistit svého Ascendenta: [online]. [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: 

http://ascendent.najdise.cz/ 

 

 

5.1 Slunce  

Slunce má na vaší osobu ten největší vliv. Je ze všech deseti planet nejsilnější a také největší. 

Poloha Slunce určuje váš životní potenciál, váš charakter, způsob, kterým se projevujete na 

veřejnosti a vaší kreativní energii. Představuje také to, jak vás vidí ostatní a je symbolem ega.  

Slunce v každém z dvanácti znamení zvěrokruhu stráví přibližně měsíc. Znamení, ve kterém se 

Slunce nacházelo v čase vašeho narození, ukazuje, jak se budete projevovat po celý život.  

V rozvoji vaší osobnosti hraje také roli dům, ve kterém se Slunce nacházelo v čase vašeho 

narození. Dům ve Slunci označuje projevování vaší energie. (Podrobněji v kapitole Domy 

zvěrokruhu). 

Silný vliv Slunce na vaši osobu se projevuje, až dosáhnete dospělosti. Většinou kolem třicítky. Do 

té doby bude mít největší vliv měsíc a dům, ve kterém se budete nacházet.   

5.2 Měsíc  

V okamžiku vašeho narození určuje Měsíc city a reakce. Představuje vaše vnitřní já, určitou 

lhostejnost a empatii. Pokud bude mít Měsíc velký vliv na vaši osobu, budete radši zůstávat v tom, 

co už je vám známé. Také určuje potřebu vyjadřovat a přijímat city od ostatních lidí. Poloha 

Měsíce vám ukáže, v jaké oblasti pravděpodobně budete zažívat citové otřesy a změny.  

http://astrologie.najdise.cz/
http://ascendent.najdise.cz/
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Měsíc projde všemi dvanácti znameními za pouhý jeden měsíc. V každém setrvá pouze dva až tři 

dny. Znamení, ve kterém se nacházel v okamžiku vašeho narození, je vaším měsíčním znamením. 

Ten ovlivňuje, jak budete reagovat na citové potřeby. Protože měsíc tak rychle postupuje 

zvěrokruhem, může docházet ke změnám nálad v každém měsíci a to hlavně u žen.    

I tady má vliv dům. Dům v Měsíci ukazuje, kde budete hledat citovou oporu. (Podrobněji 

v kapitole Domy zvěrokruhu). 

5.3 Merkur  

Tato planeta určuje váš vztah k práci, komunikaci, povinnostem, schopnosti řídit ostatní a také na 

zdraví. Souvisí s vašimi vztahy k přátelům a rodině. Ovlivňuje vaši mysl a symbolizuje rozumové 

schopnosti.  

Vliv merkuru se označuje obsahem obrovské energie, kterou lidé stráví přemýšlením a mluvením. 

Díky těmto lidem, pod vlivem Merkuru, byly vyrobeny mobily. Jsou to ti lidé, kteří stráví hodiny 

a hodiny na mobilu a pak si stěžují, že nestihli nic udělat. Také kvůli těm, kteří neustále telefonují 

a to hlavně za jízdy v autě.  

Merkur může ukazovat směr, jakým se vydat za prací. Také může ukazovat, jak velká je vaše touha 

po cestování a vaše zdraví. Vaše zdravotní problémy můžou být právě kvůli téhle planetě.  

Pokud z testu (vysvětlení, jak test funguje výše) zjistíte, v jakém znamení se Měsíc nachází, 

pomůže vám to pochopit, který způsob komunikace je pro vás ten nejlepší.  

5.4 Venuše  

Planeta Venuše je spojována s láskou a krásou. Představuje osobní přitažlivost, schopnost upoutat 

a touhu po citové harmonii. Ukazuje také druh osobních stavů, které budete navazovat. Ovlivňuje 

váš výběr partnera. Pokud je působení Venuše silné, budete přitahováni osobou, která je krásná 

nejen ve vašich očích, ale i v těch, okolo vás. Zahrnuje také lásku k umění, hudbě a zájmu o vaši 

krásu. Jestli působení Venuše bude slabé, může mít vliv na projevy nepřátelství a zlé vůle. Také se 

budete špatně seznamovat a bude vám hrozit nebezpečí po finanční stránce.  

Venuše určuje také vztahy v rodině a to především u žen, jako jsou babičky, sestry anebo matky.  

Znamení, ve kterém se Venuše nachází, ukazuje, jakým způsobem lásku projevíte. Pokud by se 

vaše znamení nacházelo například ve Střelci, ukazuje to, že budete v životě projevovat lásku 

k toleranci a ke svobodě, což jsou základní vlastnosti Střelce.  
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5.5 Mars 

Mars označuje sílu, mužnost a nasazení. Mars představuje skutečnost, že se nikdy nevzdáte. Pokud 

má Mars velkou sílu na vaši osobnost, budete se jednoduše vyrovnávat se všemi výzvami, které 

vám přijdou do cesty, a budete schopni bránit vše, co pokládáte za správné a na čem vám záleží. 

Také dává najevo, čeho chcete dosáhnout a jaké jsou vaše ambice.  

Mars je také spojen se sexualitou. V každém vášnivém vztahu bude jedinec v působení Marsu 

dominantnější, než ten druhý.  

V horoskopu u muže může ovlivňovat vztah k ostatním mužům, a to hlavně v rodině. U žen 

v horoskopu naopak ukazuje typ muže, který je bude přitahovat.  

Jestliže se Mars bude nacházet třeba ve znamení Kozoroha, budete svou energii soustředit na své 

cíle prozíravě, ale také s vážností. Tyto dvě vlastnosti jsou typické pro Kozoroha.  

5.6 Jupiter  

Jupiter symbolizuje nadšení, pozitivní přístup a optimismus. Pokud má u vás jupiter velkou sílu jste 

velmi obdaření štěstím, co se hazardních her týče. Často riskujete tam, kde to ostatní vzdávají.  

Všechno spojené s jupiterem je veliké. Od cestování až po projekt v práci, či škole. Máte potřebu 

rozšiřovat obzory a vědomí studiem mnoha škol. Toužíte po poznávání jiných kultur a jste na cestě 

za stále většími ideály. Máte vrozenou štědrost.  

Umístění Jupitera v domě horoskopu (více v kapitole Domy zvěrokruhu) ukazuje, kde se bude 

nejvíce dařit vašemu nadšení.   

5.7 Saturn  

Saturn je spojován s napodobováním. Dnes bývá planetou přinášející pochmurnou náladu 

a beznaděj. Kdysi na něj lidi pohlíželi jako na vládce osudu. Saturn byl dříve pokládán za planetu, 

přinášející do života obtíže a nevýhody. Nyní na něj nahlížíme jako na planetu přivolávající 

houževnatost a vytrvalost. Je nazýván „učitelem zvěrokruhu“. Ukazuje polohu, která určuje, kde 

a kdy pravděpodobně narazíte na největší konflikty. Saturn vás obdaří vážnou povahou, 

praktičností, spolehlivostí a opatrností. Pomůže vám dospět.  
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Saturn vám říká, jakým životním oblastem se máte věnovat, jak budete překonávat překážky a jak 

rozvíjet svou sebe kázeň. Pokud je například Saturn ve znamení Blíženců, překonáte své obtíže 

díky přizpůsobivosti a všestrannosti, což jsou typické vlastnosti Blížence.  

5.8 Uran  

Uranu trvá zhruba 84 let, než projde celý zvěrokruh. Tím pádem setrvává v každém znamení 

zhruba sedm let. Je to planeta novot a originality. Jestliže má u vás Uran velké postavení, jste 

nekonvenční a míváte neobvyklé nápady. Neváháte se vzbouřit za vše, co je pro vás důležité, 

kdykoli jste připraveni ke změnám, umíte jednat impulzivně. Toužíte po tom, aby vás lidé brali 

takové, jací jste. Uran také představuje osobní svobodu, kterou hledáte. Svoboda pojednává hlavně 

o vaší jedinečnosti.  

Vzhledem k tomu, že Uran přetrvává v každém znamení sedm let, bude jeho vliv nejsilnější u těch 

zrozenců, kterým v čase narození přetrvával v jejich slunečním znamení. 

U Uranu má také vliv dům, ve kterém se nacházíte. Ten ukazuje vlastnosti spojené s planetou.  

 

5.9 Neptun 

Neptun je spojen s citovou přitažlivostí. Ovlivňuje etapy života, kde se prolínají city, představivost 

a ideály. Planetě Neptun trvá celých 165 let, než oběhne Slunce, v každém znamení tedy setrvá 

přibližně 14 let. Planeta Neptun je také spojena se sny a fantazií. Pokud u vás zaujímá velkou roli, 

projeví se hlavně ve snech a cílech, ať jsou jakákoli. Často se pod vlivem Neptuna nachází filmoví 

tvůrci.  

Vlastnosti, které vám dává Neptun, jsou velmi těžce viditelné. Týkají se vaší skryté tváře, snů 

a představ. Znamení, ve kterém se Neptun objeví, ukáže, jakým způsobem se snažíte dosáhnout 

svých cílů. Jestliže je to například v Raku, bude se u vás projevovat citlivost, což patří mezi 

charakteristické vlastnosti Raka.  

5.10  Pluto  

Pluto je nejpomalejší a také nejvzdálenější ze všech deseti planet. Planetě Pluto trvá oběhnout Zem 

247 let. Průměrná doba průchodu znamením je 21 let. Pluto má vliv spíše na celou skupinu jedinců, 

než na jednotlivce.  
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Na duchovní úrovni je Pluto planetou smrti a znovuzrození. V tomto kontextu smrt neznamená 

konec pozemského života. Je to ukončení jedné fáze.  

Pluto vás vybízí překonávat nové překážky s cílem dosáhnutí svého cíle. U Pluta už dopředu tušíte, 

že se něco bude dít. Je nutné mít na paměti, že změna u planety Pluto nemusí být vždycky 

k horšímu.  

Pokud má na vás Pluto velký vliv, bude u vás platit rčení: „Změní svět – zničením nebo podporou.“ 

A možná budete velkými zastánci recyklace, což je další záležitost spojená s Plutem.  

6 Ascendent 

Ascendent, jinými slovy vycházející znamení. Souvisí s přesným okamžikem vašeho narození 

a znamená počátek vašeho horoskopu. Slovo ascendent znamená přesný úhel vycházejícího 

znamení. Ascendent najdeme na levé straně horoskopu tedy tam, kde by byla normálně značka 

devíti hodin. Ukazuje, jak se vaše osoba projevuje navenek.  

6.1 Ascendent v Beranu  

Jestliže je vaším Ascendentem Beran, jste pravděpodobně zdrženliví až stydliví. To vám ale 

nebrání v úspěchu. Nejlepší práce pro vás je v oblasti veřejných služeb nebo v ozbrojených silách.  

6.2 Ascendent v Býku  

Pokud máte Ascendent v Býku, máte dostatek tvůrčího talentu, ale můžete být zaměření 

i materialisticky. Finanční zabezpečení má pro vás velký význam. Patříte mezi pilné pracovníky 

a je na vás velké spolehnutí.  

6.3 Ascendent v Blížencích  

Pokud máte Ascendent v Blížencích, patříte mezi „povídálky“. V dětství vás nikdo moc 

neposlouchal. Obracíte se proto za oporou na přátelé a kolegy. Komunikace je pro vás na prvním 

místě.  

6.4 Ascendent v Raku  

Pokud máte Ascendent v Raku, tak na vás měla největší vliv vaše matka. Váš cit pro vše spojené 

s rodinou je opravdu velmi velký. Budete pro všechny své známé, něco jako teta a strýček pro 

všechny.  
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6.5 Ascendent ve Lvu 

Pokud máte Ascendent ve Lvu, tak vám rozhodně nechybí sebevědomí. Rodina na vás klade velké 

nároky, které můžou způsobit, že se stanete velmi domýšlivými lidmi. Vždy tvrdě pracujete, abyste 

ve všem uspěli. 

6.6 Ascendent v Panně  

Pokud máte Ascendent v Panně, hlavním cílem vašeho života může být snaha pomáhat druhým, ale 

jste taky rádi, že někdo ocení vaší laskavost. Pravděpodobně budete pracovat v charitativních 

organizacích.  

6.7 Ascendent ve Váhách  

Pokud máte Ascendent ve Váhách, vidíte vždy obě stránky věci. Máte tu nejpřitažlivější osobnost 

a nic vám nedělá větší radost, než když můžete dávat lidi dohromady. Někdy vás lidé pokládají za 

nerozhodné.  

6.8 Ascendent ve Štíru  

Pokud máte Ascendent ve Štíru, máte sklon k tajnůstkaření. Jste velmi způsobilí vykonávat různé 

důvěrné činnosti. Je pro vás důležité a přirozené pracovat pro dobro lidstva.  

6.9 Ascendent ve Střelci  

Pokud máte Ascendent ve Střelci, je pro vás nejdůležitější svoboda a společnost. Přátelé si najdete 

všude, kde se ocitnete. Nejspíše budete pracovat v zaměstnání, které s sebou nese malou míru 

cestování, které máte velmi rádi.  

6.10  Ascendent v Kozorohu  

Pokud máte Ascendent v Kozorohu, jste ambiciózní, ale rychlý úspěch není nic pro vás. Víte moc 

dobře, jak je důležité šetřit, pracovat a být ostražitý.  

6.11  Ascendent ve Vodnáři  

Pokud máte Ascendent ve Vodnáři, přitahuje vás všechno nové a neobvyklé. Máte spíše humanitní 

a ekologické zájmy. Jdete si svou vlastní cestou a nepřijímáte moc ochotně rady od druhých.  
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6.12  Ascendent v Rybách  

Pokud máte Ascendent v Rybách, jste zasnění a někdy nepraktičtí. Máte hodně zdravého rozumu, 

který vám ve spojení s intuicí může přivést úspěchy v jakékoli práci. 

7 Měsíční znamení 

Znamení, ve kterém se nacházel Měsíc v čase vašeho narození, má velký vliv na vaši osobnost. 

Ovlivňuje vaše vnitřní potřeby, pocity, emoční reakce, zvyky, způsoby a chování v době pomoci. 

Měsíc ukazuje to, co je skryté a soukromé.(znamení, které máte v Měsíci, můžete zjistit díky testu 

uvedeného výše. U kapitoly Planety) 

7.1 Měsíc v Beranu  

Rychle reagujete, rychle mluvíte a bohužel se i rychle vzbouříte. Vaše druhé jméno by mohlo být 

„blesk“. Jste neklidní, netrpěliví a snadno vás něco naštve. Situace máte radši pod kontrolou, než 

abyste byli jejími účastníky.  

7.2 Měsíc v Býku  

Dlouho vám trvá, než se k něčemu rozhodnete. Do ničeho se nehrnete. Když už se pro něco 

rozhodnete, jste vytrvalí a odhodlaní. Bezpečí domova je pro vás čiré štěstí.  

7.3 Měsíc v Blížencích  

Nehrnete se do citově založených stavů. Jste vynikající studijní typ. Máte sklon se věnovat pouze 

jedné jediné věci a ostatní nechat za sebou. Většinou díky velkému projektu nebo velké myšlence.  

7.4 Měsíc v Raku  

Máte silnou intuici a jste velmi citliví. Jste často náladoví a uzavření. Rádi trávíte čas s rodinou. 

Rodinný život je pro vás pocitem štěstí a bezpečí.  

7.5 Měsíc ve Lvu  

Jste velmi ambiciózní, ale nicméně jste také veselí a srdeční. Máte sklon k přecitlivělosti. Máte 

dobré organizační schopnosti, které vám dávají pocit sebevědomí a zvyšují pocit sebedůvěry.  
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7.6 Měsíc v Panně  

Máte sklony k plachosti a uzavřenosti. Vždy jste metodičtí, upravení, čistí a velmi se zajímáte 

o hygienu a zdraví. Pokuste se být míně kritičtí a více se chválit.  

7.7 Měsíc ve Váhách  

Harmonie je vaší největší potřebou. Pro své zdraví a štěstí potřebujete přátelé a partnery. Není pro 

vás však jednoduché najít osobu, která by pro vás byla vhodná, i když máte přirozený šarm.  

7.8 Měsíc ve Štíru  

Ke všemu zaujímáte intenzivní postoj. Jste velmi praktičtí. Máte sklon skrývat své pravé pocity 

a velmi váš těší přítomnost druhého pohlaví.  

7.9 Měsíc ve Střelci  

Toužíte před vším utéct a jste posedlí svobodou. Platí to jak fyzicky, tak duševně. Jste schopni 

všechno opustit a vyhledat „nový start“.  

7.10  Měsíc v Kozorohu  

Potřebujete najít citové bezpečí a materiální zabezpečení. Máte vynikající manažerské schopnosti. 

Velmi často vás můžeme vidět na vysokých pozicích.  

7.11  Měsíc ve Vodnáři  

Jste silně nezávislí už od útlého věku. Máte proto obavy o svou osobní svobodu, ohrožovanou 

cizími lidmi. Dáváte si proto pozor, abyste se citově nenavázali, tedy pokud nezískáte o druhém 

člověku úplnou jistotu.  

7.12  Měsíc v Rybách  

Jste pohodáři, kteří jsou velmi vnímaví k potřebám druhých. Máte nedostatek sebedůvěry. Mohou 

se u vás projevit dokonce projevit paranormální schopnosti.  
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8 Domy zvěrokruhu  

Domy zvěrokruhu, jinak „astrologické domy“ jsou výseče, rozdělené na 12 dílu po 30 stupních 

a které jsou významově podobné znamením zvěrokruhu a jeho planetě. První dům začíná hned od 

ascendentu. Každý dům má vztah k určité oblasti lidského života a ukazuje, kdy budou působit 

energie znamení a planet. Planety určují, o jakou energii půjde, a znamení ukazují, jakým 

způsobem bude tato energie využívána. Dům pak ukazuje, kde se energie projeví. Označujeme je 

pořadovým číslem.  

 

DŮM  ZNAMENÍ  PLANETA 

První  Beran Mars 

Druhý Býk Venuše 

Třetí Blíženci   Merkur 

Čtvrtý  Rak Měsíc 

Pátý Lev Slunce 

Šestý  Panna  Merkur 

Sedmý Váhy Venuše 

Osmý  Štír Pluto 

Devátý  Střelec Jupiter 

Desátý  Kozoroh Saturn 
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Jedenáctý  Vodnář Uran  

Dvanáctý  Ryby Neptun  

 

8.1 První dům  

Tento dům je nejdůležitější, protože se v něm nachází váš ascendent. Ukazuje fyzický vzhled, 

osobnost, ego a fyzické i duševní zdraví. Týká se také chování vůči ostatním lidem. Každá planeta, 

která se nachází v prvním domě, má velmi velký vliv na váš samotný charakter. Planeta nacházející 

se nejblíže čáry rozhraní mezi domy (hrotu) je známá jako vycházející planeta s největším 

účinkem.   

8.2 Druhý dům  

Druhý dům zahrnuje finanční zdroje, vlastnictví a osobní zdroje. Představuje vše, co je nám 

v životě drahé. Objevuje se zde i to, jak své peníze utrácíte. Druhý dům je spíše zaměřený na 

materiální věci, ale v hlubší podstatě jde také o partnerské vztahy. „Potřebuji citové zabezpečení, 

stejně jako to finanční?“. Tuhle otázku si často pokládáte. Planeta dům by vám na ni měly dát 

odpověď.  

8.3 Třetí dům  

Tento dům je spojen s rodinou, přáteli, sousedy a sourozenci. Představuje Každodenní kontakt 

s blízkými lidmi. Je v něm také obsáhlý váš přístup k těmto vztahům. Je také velký zástupce 

komunikace, a to se všemi. Vyjadřuje postoje a krátké cesty v komunikaci. Zahrnuje nejen 

korespondenci, ale i osobní kontakt.  

8.4 Čtvrtý dům  

Představuje váš domov a soukromí. Souvisí s vaší potřebou někam patřit a hledat si bezpečné 

útočiště. V tomto domě je bezpečí, ochrana, rodina a dětství. Má velký vztah k vašim rodičům, 

reakcím na vaše dětství a k majetku. Zahrnuje zájem o rodinnou historii a rodnou zem. Zde se 

nachází váš vnitřní svět a vše, co v něm ukrývá.  

Tabulka domů, znamení a planet  
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8.5 Pátý dům  

Pátý dům se zabývá odpočinkem a kreativitou. Pokud jde o odpočinek, patří tam všechny 

společenské hry a různé odnože umění. S tímto domem jsou spojeny i sporty, ke vztahům 

a k zábavě. U sportu jsou to hlavně ty nebezpečné, jako například seskok padákem. U vztahů je to 

spíše na delší dobu. A u zábavy jsou to také milostné poměry, dělané někdy pouze pro zábavu.  

8.6 Šestý dům  

Tento dům je hlavně o zdravotních záležitostech, kariéře a vaší službě ostatním. Velký prostor zde 

mají tělesné orgány, které jsou spjaty s vaším životním stylem. Na vaše zdraví může působit 

i návyk, který je spojován s šestým domem. Planeta v šestém domě ukazuje, jak vás mohou potkat 

problémy, ale obsahuje i oblast, kde naleznete pracovní příležitosti.  

8.7 Sedmý dům  

Sedmý dům se týká pouze vztahů k partnerovi. Souvisí s tím, jakého partnera si vyberete, jaký typ 

se vám líbí a jak se k vám bude chovat. Zahrnuje také postoj k manželství, případné porozumění 

a smlouvy v rámci partnerství. Planeta ukáže, jaký typ je pro vás ten nejvhodnější. Dům odhalí také 

záležitosti, které u sebe odmítáte akceptovat, a proto si je promítáte do druhých.  

8.8 Osmý dům  

Souvisí s vaším majetkem a penězi. Je opakem druhého domu. V tomto případě, na rozdíl od 

druhého domu, jde o nakládání s penězi od druhých. Týká se i finančních záležitostí a to 

i v partnerských vztazích. V hlubším smyslu je spojen i s city, emocemi a s vztahem k životu 

a smrti. Může způsobit, že vás bude přitahovat člověk s úplně opačnými vlastnostmi.  

8.9 Devátý dům 

K devátému domu patří bezpochyby cestování, objevování nových kultur a širokých zkušeností. 

Směřuje k výším vzděláním například ve filozofii, v oblasti práv, a nebo v náboženství. Souvisí 

s hledáním svého já a s pochopením sami sebe. Také souvisí s hlubokými stavy a je spojen 

s literaturou a právy. Zahrnuje i snění, ale to v malém měřítku.  
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8.10  Desátý dům  

Desátý dům se zabývá vším spojeným se společenským postavením a místa v životě. Může mít 

vztah k vaší kariéře, pověsti a bohatství. Ukazuje, jak usilujete o postavení ve společnosti a jak 

nahlížíte na svět. Je také spojen s vašimi cíli, úspěchy a závazky. Je tam zdůrazněný vliv rodičů. 

Přestože desátý dům promlouvá o vašich úspěších na veřejnosti, týká se i skandálů a pomluv, které 

vás mohou zasáhnout.  

8.11 Jedenáctý dům  

Jedenáctý dům souvisí s přátelstvím a vztahu k potřebě společenského a intelektuálního základu. 

Vztahy, které zde navážete, budou platonické a budou založené na ideálech a rozumu. Jedenáctý 

dům je symbolem bezpečí ve vašem společenském životě. Máte přání a naděje do budoucna, které 

jsou důležité hlavně pro blaho celku. Je pro vás jednodušší se domluvit a ztotožnit s organizací, než 

s jedincem.  

8.12 Dvanáctý dům  

Ve dvanáctém domě se nachází každé tajemství a to, co se většinou nedá pochopit. Dvanáctý dům 

může být začátkem psychických problémů. Může vás přitahovat ke spiknutí a intrikám. Má v sobě 

potřebu samoty a litování sebe sama. Také souvisí s nemocemi, vězením a všemožnými 

institucemi.  

Zajímavostí je, že v něm mají často planetu politici. Má totiž vztah ke strategickému plánování.  

9 Aspekty  

Aspekt označuje vzdálenost mezi dvěma planetami v horoskopu. Vzdálenost je vyjádřená úhlem 

mezi nimi. Každá planeta vyvíjí určitý vliv na jiné planety. Dvě planety, vzdálené vzájemně od 

sebe, na sebe působí různým způsobem podle počtu stupňů a úhlu mezi nimi. Při určování 

horoskopu je důležité, abyste počítali s rozpětím odchylky mezi aspekty. Rozpětí se říká orbis a pro 

různé aspekty je odlišný.  

Ukážu vám zde pouze ty základní aspekty, vhodné pro začátečníky.  

 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

50 

 

 

 

 

 

 

9.1 Konjunkce  

Planety jsou v konjunkci, jestliže jsou od sebe na ekliptice (dráha Slunce) vzdálené o 10 stupňů. 

Rozpětí odchylky je 10° . Konjunkce přináší buď štěstí, anebo potíže, to vše v závislosti na zúčastněných 

planetách.  

  

 

 

9.2 Sextil  

Planety jsou od sebe vzdáleny o 60 stupňů, tedy o dvě znamení. Sextil je harmonický, jemný aspekt 

bez napětí a mívá obvykle příznivý vliv. Rozpětí odchylky je 6°.  

 

 

Obr. 15 všechny Aspekty  

Obr. 16 Konjunkce 

Obr. 17 Sextil  
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9.3 Kvadratura  

Planety jsou od sebe vzdálené na ekliptice (dráha Slunce) o 90 stupňů, tedy o tři znamení. 

Kvadratura je neharmonická, dynamická a patří mezi aspekty, které mohou způsobovat problémy. 

Rozpětí odchylky je u Kvadratury 6°.  

 

9.4 Trinus  

Planety jsou od sebe na ekliptice (dráha Slunce) vzdáleny o 120 stupňů, tedy o čtyři znamení. 

Trinus je harmonický, jemný a bez napětí, mívá obvykle příznivý vliv. Rozpětí odchylky u Trinusu 

je 6°.  

 

9.5 Opozice  

Planety jsou takzvaně v opozici, když jsou od sebe na ekliptice (dráha Slunce) vzdálené o 180 

stupňů, tedy o šest znamení a leží proti sobě. Opozice je neharmonická, dynamická a patří mezi 

aspekty, které mohou způsobovat problémy.  Rozpětí odchylek je 8°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Opozice  

Obr. 18 Kvadratura  

Obr. 19 Trinus  
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Závěr 

O znamení zvěrokruhu, aspekty a elementy jsem se zajímala už dávno předtím, než jsem začala 

psát tuto práci. Díky této práci jsem se však dozvěděla o důvodech, které ukazují, proč se lidé 

chovají tak, jak se chovají. Dozvěděla jsem se také více o postavení planet a jejich vlivu na naši 

osobu a o historii astrologie, která je velmi obsáhlá. Nejvíce mě bavilo rozdávat a následně 

vyhodnocovat dotazníky, které jsem dělala jako první. Bavilo mě pozorovat, jak se lidé v určitých 

vlastnostech hodí na svá sluneční znamení a jak jeví zájem o to se o sobě více dozvědět. Tato práce 

mě bavila po všech stránkách a jsem ráda za téma, které jsem si vybrala.   
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