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2 Horoskopy 
2.1 Znamení zvěrokruhu 

2.1.1 Osobní charakter 

2.1.1.1 Beran [21.03. až 20.04.] 
Beran, patřící mezi tzv. ohnivá znamení, jest plně pod vlivem mocného Marsu. Je snadné ho 
rozhněvat, ale stejně rychle se zase uklidní a jedná pak mírně. Berani jsou známí svým 
uměním říkat pravou věc v pravou chvíli (cítí, že je to tak správně a jednají podle toho). 
Snadno se učí a mají výbornou paměť. Je to jejich nesporné plus, které dokážou využít ve 
svůj prospěch. Rádi se baví a mají cit pro hudbu. Ve společnosti jsou tedy oblíbení, občas to 
ale zaskřípe právě díky jejich vlastnosti říct každému, co si myslí. V podnikání se berani hodí 
zejména pro obchod zejména s nemovitostmi a jejich zápal a nadšení je výhodný i co se týče 
financí. Berani bývají schopnými výtvarníky, umělci, zdatnými právníky i státníky a mívají i 
literární nadání (ale spíše výjimečně). Harmonii a soulad nacházejí Berani v manželství s 
partnery narozenými ve znamení Střelce, Lva nebo v jejich vlastním znamení. Temperamentu 
Beranů svědčí i partnerství s Váhou či Blížencem.  

2.1.1.2 Býk [21.04. až 21.05.] 
Hlavním a dominantním rysem tohoto znamení je síla a energie. Nadbytek síly znamená v 
důsledku tvrdohlavou, neústupnou povahu. Často jdou "přes mrtvoly". Venuše, třímající 
vladařské žezlo, svým vlivem způsobuje emotivní a iracionální jednání. V zaměstnání dokáží 
býci díky daru praktického uvažování uspět ve všech mechanických oborech. Tedy jako 
inženýři, stavitelé a projektanti. Bývají z nich také schopní účetní a pokladní s mimořádným 
citem pro peníze. Jakmile vyjde najevo jejich důvěryhodná povaha a charakter, může jim to 
vynést vysoké postavení v peněžních kruzích. Pokud zabrousí do umělecké oblasti, mají 
tendenci býti praktiky - věnují se filmu, fotografii apod. Ideálními partnery Býků jsou Štíři, 
protože se jejich povahy navzájem skvěle doplňují. Porozumět spletité povaze Býka umožňují 
analytické schopnosti Pannám. Váhy sice přinášejí do soužití pozitiva, nicméně i prvek jakési 
váhavosti a nestability. Relativně výhodnou kombinaci pro manželství tvoří Taurus s 
Kozorohem. 

2.1.1.3 Blíženec [22.05. až 21.06.] 
Velmi zvláštním a psychologicky jistě zajímavým znamením jsou Blíženci. Podvojná a jaksi 
rozštěpená povaha je neoddělitelným rysem znamení Blíženců. Případy rozpolcených 
osobností jsou sice velmi vzácné, ale v protikladech si mysl Blíženců přímo libuje. Dá se u 
nich vypozorovat zajímavý vzorec chování - Blíženci vzplanou a hned ochladnou, aby mohli 
znovu vzplát. Často si to neuvědomují, ale ničí tím hlavně sebe. Nervy máme přece jen jedny 
! Pokud se vyskytnou problémy, může vlídnost rázem vystřídat nedůvěra. Nejednou se z nich 
stávají pesimisté a skeptici. Nejvíc by si Blíženci měli hlídat a vážit to, čeho dosáhli. Každý 
úspěch si totiž představují jako stavbu, postupujíce ke stále vyšším a vyšším poschodím, 
snadno by mohli přehlédnout překážky, které jejich naděje zbortí. Zůstanou jen rozvaliny. V 
podnikání mají Blíženci široké pole působnosti. Jsou to dobří organizátoři, obchodníci a ve 
spekulacích si přímo libují. Úspěšní jsou v reklamní činnosti a ostatních oborech, kde je třeba 
držet krok s dobou a se změnami a novinkami, jež s ní přicházejí. Jako partneři se k sobě 
dobře hodí Blíženci s Váhami, stejně jako s Vodnáři. Vzhledem ke kolísavé povaze 



 

zmíněných znamení to však vyžaduje, aby se mírnili, jinak to občas může slušně zaskřípat. 
Neobyčejně výhodnou kombinací je spojení Blíženců se Střelcem. 

2.1.1.4 Rak [22.06. až 22.07.] 
Tomuto vodnímu znamení vládne oběžnice naší rodné Země Měsíc (odtud tedy pojmenování 
jedinců narozených v tomto znamení - "měsíční lidé (děti)". Měsíční děti jsou smýšlením 
spíše tradicionalisté, však jejich povaha jest proměnlivá (dalo by se říci "jako sama Luna"). 
Panuje spíše představa o Raku jako o znamení domáckém, milujícím teplo rodinného krbu. 
Ale právě Raci bývají na cestách výteční společníci, kterým není dobrodružství a vzrušení z 
neznámého cizí. Díky další "račí" vlastnosti - obrovské nadšení pro věc - bývají Raci velmi 
úspěšnými osobnostmi. Musí se však naučit smýšlet poněkud liberálněji a s určitým 
nadhledem (měli by překonat svou vlastnost citovanou výše - díky tradicionálnějšímu 
smýšlení totiž často tíhnou spíše k minulosti a ověřeným postupům.) Z Raků bývají schopní 
vědci, archiváři, historici i učitelé. Nejeden Rak vynikl i jako právník či politik. Díky jejich 
citlivosti a trpělivosti tíhnou i k umění - hudba, literatura apod. V podnikání jsou úspěšní 
věnují-li se určitému řemeslu nebo působí-li jako kupci. Mají totiž mimořádný cit pro kvalitu 
a poctivost. Spekulace je jim cizí. To by ale mohl být problém (zvláště v dnešní době), měli 
by se naučit jisté zdravé agresivitě a soutěživosti, jinak zůstanou pozadu. Pro manželský život 
zdá se být nejvhodnější kombinací Rak a Kozoroh. Hodí se k sobě i s Rybami, Štírem a 
Váhami. Pozitivem jest domácká povaha Raků. 

2.1.1.5 Lev [23.07. až 22.08.] 
Lev je považován za krále zvířat - je tedy stavěn nad ostatní či do středu. Stejně tak i člověk s 
datem narození od 23. července do 22. srpna má tendence klást důraz na vlastní Já, chovat se 
jako král. Král v tomto případě není ekvivalent negativních vlastností, ale naopak, jako 
synonymum pro sebejistotu, sebevědomí, výraznou osobnost. Synonymum zdravého jáství v 
pozitivním a tvůrčím smyslu. Obdobně můžeme vykládat přirovnání ke Slunci. Lva tedy 
budeme prezentovat jako ohnivé znamení. Idealismus, sny, ambice, velkomyslnost - atributy 
podporované žhnoucí tvůrčí energií, které máji "děti Slunce" dostatek. Avšak pozor, každá 
mince má dvě strany, vše je relativní. Propadne-li Lev vlastním nedostatkům, je-li panovačný 
a pyšný - následky jsou katastrofální. Stejně jako může být energie Slunce tvůrčí, může se 
rázem proměnit ve spalující, ničící a nekontrolovaný živel. Na své pouti vpřed smete vše, co 
stojí v cestě. Stejně jako lev zahyne bez smečky, osobnost "dítěte Slunce" zahyne bez 
společnosti. Jsou blaženi, když se na ně upírají zraky ostatních, zatímco oni stojí ve středu či v 
čele. Pokud se Lev někdy stáhne do ústraní, je to proto, aby nabral sílu a zazářil ještě 
oslnivěji. Do života si nedají mluvit. Oni si jej plánují, oni jej řídí. Svých nedostatků si často 
nejsou ani vědomi, považují je za své, přirozené. Stejně jako by nebyla růže bez světla a tepla, 
"nerozkvete" bez něj ani Lev. Miluje život pod širým nebem, Slunce je nezbytné. Zřejmě 
nejhorší stránkou Lví povahy je pohodlnost. Neznají pro sebe omezení a budou si tak dlouho 
užívat a vychutnávat, až je k činnosti vyburcuje buď nezbytí (třeba finanční), či jejich sny, 
cíle nebo příležitost. Správná je pak představa Lva coby dravého podnikatele a iniciátora. 
Excelují ve všem, co vyžaduje entuziasmus, rozvoj a podporu. Často až nakažlivě dobrá 
nálada a vyloženě vůdčí schopnosti z nich dělá vedoucí pracovníky, majitele restaurací, 
agenty realitních společností, právníky. Prostě se uplatní všude tam, kde je třeba reagovat 
rychle, správně a účinně. Do čela kolektivu je často vymrští krizová situace, kdy si poradí 
právě jen oni a stávají se vůdci. Ne však na dlouho. Po uklidnění a zvládnutí problému 
ustoupí trochu do ústraní a vedení předají někomu jinému. Ne z neschopnosti, ale z chytré 
vypočítavosti a trochu i pohodlnosti. Pokud se jim vývoj situace nezamlouvá, znovu zasáhnou 
a uvedou vše na pravou míru ("pravou míru" určují zase oni). 



 

2.1.1.6 Panna [23.08. až 22.09.] 
Lidé narození v tomto období jsou mimořádně zvídaví a hloubaví. Dívají se na život z 
hlediska rozumu a účelnosti. Zaměřují se na informace praktické, realistické, racionálně 
zhodnotitelné - řád a harmonie se stávají podstatnou složkou jejich myšlení. Slídí tak dlouho, 
dokud o určité věci vědí vše, co potřebují. Jsou při této činnosti obdivuhodně obratní. 
Informace z různých zdrojů dávají dohromady, neznámé si domyslí a sestaví tak neobyčejně 
přesný obraz. Často si však život zbytečně komplikují. Při sběru informací by se měli 
soustředit jen na skutečně podstatné, podrobnosti nechat stranou. Vynechat irelevantní detaily 
a soustředit se na své cíle. Často kritizují dogmatičnost a upozorňují na omyly druhých. 
Bohužel zapomínají, že i oni nejsou bytosti dokonalé. Chyby dělají také - jen si jich nejsou 
vědomi. V zásadě jsou však Panny tolerantní. Rovněž jsou tito jedinci mimořádně citliví k 
utrpení druhých. Zbytečně se tak trápí. Možná by pomohlo poznání, že vše má vyšší smysl a 
řád. Nikdo netrpí bez příčiny. Zákony karmy jsou neúprosné a (možná právě proto) 
spravedlivé. Mysl Panen nejednou podlehne jejich představivosti - vyvolává pak u nich strach 
z potíží, nehod a problémů. Různorodá jsou pak uplatnění v zaměstnání. Úspěch nalézají 
všude tam, kde je potřeba rychlého a správného úsudku - tedy zvláště obchodní sféra. 
Redaktoři, právníci, učitelé, literáti, stejně tak i návrháři, plánovači, architekti. Někdy je 
ovšem překážkou určitá uzavřenost a stydlivost. Je ji třeba překonat. Horší je to s partnerským 
soužitím a manželstvím. Náročná, věčně nespokojená a rýpavá povaha je tomu příčina. Když 
spolu s těmito jde ruku v ruce ještě tvrdohlavost, problém je nasnadě. Partner pak hledá 
pochopení jinde. Zřejmě nejlepším řešením je manželství s jinou Pannou. Vztah je pak 
tolerantní a harmonický. Dále je vhodné uzavřít sňatek Rybou, případně s Býkem nebo 
Kozorohem.  

2.1.1.7 Váhy [23.09. až 23.10.] 
Váhy jsou znamením spravedlnosti a harmonie. Mocnou vladařkou Vah je pak Venuše, 
bohyně lásky. Váhy mají mimořádný cit a intuici na podvod, neupřímnost a lest. Mohou být 
skryty jakkoliv rafinovaně, váhy je spolehlivě demaskují. Tyto jedince je nesnadné zmást, 
natož svést z cesty. Mají rovněž schopnost vcítění a porozumění ke druhým. Vždy vyslyší 
žádosti a potřeby svých druhů. Dokáží naplnit nadějí srdce chronických smolařů a lidí, jenž 
by si ostatní ani nevšimli. I přes riziko extrémů a zacházení do krajnosti pomáhají a podporují 
dobro a přátelství. Znovu vidíme jak důležitou úlohu sehrává v jejich životě soulad, harmonie 
a láska. Je-li potřeba vyřešit spor, Váha nikdy dlouho nepřemýšlí a přispěchá všech urovnat a 
přinést smír. Co se zaměstnání a uplatnění týče, nalézají váhy, díky správnému úsudku a 
intuici, podobná uplatnění jako Panny. Avšak mají ještě větší schopnost vcítit se do situace 
druhých. Mimořádné uplatnění pak nalézají v charitativní činnosti, bývají talentovanými 
vyjednavači a diplomaty. Rovněž mají nadání ke spekulacím. Pozor na jejich hráčskou vášeň 
a sympatie k hazardu, nemuselo by to dobře dopadnout. Jinak se často stávají výzkumníky, 
historiky a vědci obecně. Mají mnohostranný talent - jsou z nich herci, řemeslníci, hudebníci. 
A vhodný partner ? Mohl by to být Beran - vnese do vztahu jiskru a elán. Rovněž tak i Lev. 
Dále by to mohlo vyjít s Vodnářem, Střelcem. Nedoporučuje se spojení Rybou.  

2.1.1.8 Štír [24.10. až 22.11.] 
Štír nápadně připomíná znamení Raka, avšak má jistou odlišnost. Nosí totiž s sebou zbraň, 
což se symbolicky odráží i v jeho povaze, jak si ještě řekneme. Jste-li narozeni v intervalu 24. 
říjen (podzimní rovnodennost) - 22. listopad, pak se jedná právě o Vás! Štíři jsou často 
povahy tiché (ba tajnůstkářské), drží se stranou (avšak ne úplně mimo, jen tak ve stínu, aby 
jim nic neuniklo a byli svědky všeho). Nicméně pozor na ně (Štíři, teď se neurazte, mějte 
nadhled, však sami dobře víte, o čem mluvím), pokud se vyburcují k činnosti, jdou 



 

jednoznačně, nesmlouvavě, s jistou dávkou agresivity a přímočaře za svým. Situace pak 
povětšinou dopadá v jejich prospěch. Pokud se jedná o záležitosti celku, dokáží se za něj 
postavit a okolnosti dopadají pro kolektiv dobře. Tito lidé jsou pak velice váženi, ale je to 
většinou samolibost a panovačnost, jíž se izolují. Vystačí si sami se sebou. Nekompromisnost, 
cit (nejednou i chuť)pro boj, svárlivost - atributy vodního znamení, jenž alchymisté nazývali 
Scorpio. Často se pod jejich ohnivou maskou skrývá chlad a kamenná trpělivost, to může 
jejich vítězství jen prospět. Štíři musí mít prostě vždy navrch. Úspěchu a naplnění dojdou 
snad na všech vedoucích místech. Ředitelé, vyšetřovatelé, právníci, manažeři - skvělé 
uplatnění jejich vlastností a dispozic. Rak a Ryby bývají vhodnými partnery, ale Býka 
nepředčí nikdo. Obecně lze říci, že Štír přináší do vztahu energii a podnikavost. Je-li Štír 
spojen s Pannou či Lvem, soužití může rovněž klapat. 

2.1.1.9 Střelec [23.11. až 21.12.] 
Luk a šíp namířený ke hvězdám nechť jest symbolem touhy a snažení. Mnohdy jest 
vykládáno jako touha člověka po "božském Stvoření", tedy po osvícení. Střelci jsou rození 
pracanti a jsou známí nebývalou pílí. Jiný by spekuloval, oni vše odedřou a je-li v cestě 
nějaký problém, zdvojnásobí svůj výkon a dovedou vše ke zdárnému konci. Když se něco 
nepovede, ostatní rezignují. Ne tak střelec - jeho verva a chuť k dílu je až neuvěřitelná! 
Nejednou dokážou doslova nadchnout a strhnout na svou stranu okolí. Mívají pak celé 
zástupy přívrženců. Ovšem pozor, často přehlíží potenciální nebezpečí a problémy právě díky 
svému entuziasmu a zapálení, navzdory své intuici i přirozené prozíravosti. Zbrklost tak z 
nich často dělá náladové mrzouty. Bohužel věci někdy přivádějí do extrému. Z neúspěchu 
obviňují okolí, ačkoli si za vše mohou sami. Jejich pracovitost pak přichází v niveč, neboť co 
začnou, to nedokončí a skáčou od vědné věci či projektu, zastavujíce se v půli cesty. No tak, 
chce to jen zpomalit, občas si trochu odpočinout a vydechnout. Trpělivost, přátelé, trpělivost! 
Díky pořádkumilovnosti, systematickému přístupu a schopnosti myslet progresivně si vedou v 
zaměstnání skvěle. Uplatňují se v oblasti cestování, import - export, plánování. Mají cit i ve 
finančních sférách - bankéři, manažeři. Jako "ryba ve vodě" se cítí i v mechanických a 
vědeckých oborech. Střelci mají rádi nevázanost, jdou za svobodou a celkem si vystačí sami 
se sebou. Ale pokud dojde ke sňatku, bývají z nich pozorní partneři. Hodí se pak k sobě 
Střelec s jiným Střelcem, s Blížencem. Výhodné je i spojení se Lvem nebo Beranem, možná i 
Váhou. 

2.1.1.10 Kozoroh [22.12. až 20.01.] 
Kozorohové mají výrazné duševní vlastnosti a bystrý rozum, avšak potřebují povzbuzení 
zejména na začátku svého života a rozvoje, aby nabyli potřebnou sebedůvěru. Často propadají 
melancholii a pesimismu, je tedy vhodné, někdy i nutné, mít mnohostranné zájmy, záliby a 
kolektiv stejně zaměřených lidí i přes to, že jsou zvyklí spoléhat se na sebe sama - své cesty si 
chtějí plánovat oni sami. Touha po úspěchu je nepřehlédnutelná, někdy to může v okolí 
vyvolat i závist. Existují dva typy Kozorohů - Kozoroh optimista a Kozoroh pesimista, 
přičemž každý Kozoroh zná oba tyto stavy. Když špatná nálada odezní, jedinec na ni rychle 
zapomene a znovu se pustí do práce. Často jsou motivací k činnosti penízky. Jsou šetrní, ale 
ne lakomí - dokáží se dělit. Spořivost pramení spíše ze strachu z budoucnosti, mají rádi pocit 
zázemí. V zaměstnání jsou tito lidé schopnými ekonomy, managery, organizátory, účetními, 
právníky, učiteli. Přičemž vlastnost organizovat a plánovat vyniká. Přehlédnout nelze ani 
literární talent. Pro manželství a partnerské vztahy je nutné hledat lidi narozené ve znamení 
Panny, Býka nebo Berana. Je totiž třeba najít takové jedince, kteří dokáži pozitivně 
ovlivňovat proměnlivé nálady Kozoroha. 



 

2.1.1.11 Vodnář [21.01. až 20.02.] 
Obrazně řečeno, Vodnář je v konfrontaci se životem kdykoli připraven ke "skoku". Je plný 
nadšení, život a svět neprožívá staticky, nýbrž maximálně dynamicky, pružně. Nejednou se z 
něj stává extremista, milující akci a vzrušení (pěstuje třeba nevšední sporty). "Připravenost ke 
skoku" se rovněž projevuje ve vědecké oblasti a obecně tam, kde se děje nějaký pokrok, nebo 
píšou dějiny. Bývají z nich výrazné osobnosti, které jakoby najednou vyjdou "odnikud" na 
scénu života nebo je naopak čeká brzký pád. K úspěchu přispívá sebejistota, sebedůvěra a 
schopnost využít to, co se díky své píli naučili. Největším záporem Vodnářů je lenost, pokud 
jí propadnou, nedostanou se nikam. Musí na sobě neustále pracovat, jít za svými ambicemi. 
Měli by také pamatovat na skromnost a vždy si zachovat důstojnou tvář - jinak se z nich 
stanou chvastouni a surovci. Uplatnění nalézají v obchodní sféře - stávají se z nich 
byznysmeni (umí dobře smlouvat). Výborně se hodí na posty právníků a mají politické 
nadání. Bez obav je můžeme postavit do čela společnosti, poradí si. Jak jsme již naznačili 
výše, díky technickým vlohám se z nich často stávají konstruktéři, vynálezci či průkopníci. 
Vodnář se hodí ke všem znamením. Avšak Lev, Váhy a Blíženci patří mezi favority. 

2.1.1.12 Ryba [21.02. až 20.03.] 
Ryby mají v porovnání s ostatními jedenácti znameními specifickou povahu. Vynikají zvláště 
svým nesobeckým a citlivým přístupem k ostatním. Agresivita a spekulace je jim španělskou 
vesnicí, jsou až příliš opatrní. Často jsou pochybovační o svých schopnostech a mají 
nedostatek sebevědomí. I malé popichování okolí berou velice vážně a stávají se tak terčem 
posměchu. Přes skutečnost, že jsou to lidé spolehliví, upřímní a důvěryhodní, kolektiv jim 
právě díky jejich vlastnostem vyčítá chyby a problémy, jež nastaly. I ty za které nemohou. 
Spoléhají na sliby ostatních a nejednou naletí. Pozor na intriky ! Možná by bylo vhodné, aby 
si nalezli jakéhosi "obránce", který se za ně postaví. Skuteční přátelé a dobří lidé snad 
dokážou poznat jejich pozitiva a cenné vlastnosti. Na profesionální úrovni a v zaměstnání si 
Ryby dobře vedou v kolektivu lidí, kteří jsou jim nakloněni, kteří dokáží ocenit jejich 
schopnosti a výkon. Hodí se do státní správy a do vědeckého výzkumu (tedy tam, kde se tak 
trochu "ztratí v davu"). Mají zvláštní cit pro přírodu (přírodovědci, chemici, ekologové) a 
historii. Ryba s Rybou k sobě v manželství jde, je to vztah harmonický a vyrovnaný. Chtějí-li 
však něčeho dosáhnout, není to spojení ideální. Jeden druhého totiž nedokážou dost dobře 
podpořit a podnítit. Jako vhodný "ochránce" se hodí Štír, Rak nebo Panna. 

2.2 Čínský horoskop 

2.2.1 Charakter 

2.2.1.1 Krysa 
Krysa má šarm, neobyčejnou útočnost a bojechtivost. Na první pohled se přitom zdá být 
klidná, vyrovnaná a veselá. Nemylme se však. Za tím vším se skrývá neustálý vnitřní pohyb a 
záměrně pěstovaná agresivita. Většina Krys vytváří trvale zmatky a chaos, v maličkostech 
jsou tvrdohlavé. Milují společnost přátel a kochají se každým druhem klepů. Krysa ráda 
pomlouvá druhé, proto má většinou jen více známých než skutečných přátel. Někdy je Krysa 
až hazardním hráčem a velkým labužníkem, nerada by si dala něco ujít. Přitom je trvale 
posedlá panickým strachem, aby něco důležitého nepromeškala. Ačkoliv žije velmi intenzívně 
přítomností, stará se vytrvale a pečlivě i o dny stáří. Často i muž, ale především žena narozená 
v tomto znamení má sklon k tomu, že naplňuje své skříně neužitečnými zásobami, které však 
brzy bez jakýchkoliv rozpaků zase vyhodí nebo zničí. Často bere své poslední peníze a 
nakupuje zcela nerozvážně. Krysa má velký smysl pro fantazii a je i mnohdy nadaná velikou 



 

tvůrčí schopností. Ještě význačnější je u ní sklon ke kritice. Má k tomu talent přímo vrozený. 
U některých Krys se může tato vlastnost projevovat dokonce tak škodlivě, že pak zcela 
svévolně ničí své bližní a to s patřičnou dávkou škodolibosti. Krysa je často šosácká, leč 
počestná. Vyznačuje se schopností dovádět až do konce vše, co si předsevzala, a to dokonce i 
tehdy, když je věc již předem vyloženě odsouzena ke ztroskotání. Krysa se probíjí životem 
raději lstí než prací. V životě může dosáhnout úspěchu v obchodě, politice a uměleckých 
povoláních. Vedle labužnictví i ráda pije, se svým partnerem se nevyhýbá tvrdému alkoholu, 
je smyslná, ale také sentimentální. 

2.2.1.2 Buvol 
Buvol je mlčenlivý, trpělivý a klidný. Těžkopádný a rezervovaný, vyrovnaný, metodický, 
přesný. Za jeho trochu neotesaným zevnějškem se skrývají originální myšlenky a inteligence. 
Má dar budit důvěru a to je hlavní důvod, proč se mu to daří. Je rozvážným typem, milujícím i 
v práci samotu. Buvol je navzdory klidnému chování cholerikem. Jeho výlevy vzteku jsou 
sice velmi řídké, ale zato obzvlášť prudké. Není radno ho dráždit, mohl by se stát 
nebezpečným. Ačkoliv je všeobecně uzavřený, může být velice hovorný, jestliže to situace 
vyžaduje. Buvol nenávidí vše moderní a novomódní. Je nesmírně pilný a schopný, ale ne vždy 
ho to dovede k blahobytu. Neměl by volit stresová zaměstnání, kde by přicházel v kontakt s 
úřady nebo lidmi vůbec. Nehodí se proto pro veřejnou službu. Také cestování mu nesvědčí, 
trpí tím jeho zdraví a rovnováha. Žena narozená ve znamení Buvola lpí na svém domově a je 
nepřekonatelná hospodyně. Často je to také ona, kdo řídí lodičku rodiny vlastními vlnami 
života. Buvol nebývá vždy bohužel dokonale pochopen svými spoluobčany a 
spolupracovníky. Tento nesmiřitelný paličák miluje svou ženu a je pyšný na svoje děti. Leč 
očekává slepou poslušnost a řídí vše s autoritou a veškerou přísností. Flirt stejně jako láska je 
pro něj jen láskyplný žert. Může být obětavý, něžný a smyslný, ale nikdy ne romantický. 

2.2.1.3 Tygr 
Tygr je zpravidla velmi nedisciplinovaný šťoural. Je popudlivé povahy, těžko se přemáhá a 
podřizuje druhým, rád napadá lidi, stojící v pořadí nad ním. Je tesán z materiálu, z něhož se 
rodí vůdcové a revolucionáři. Bohužel nezasluhuje vždy takové důvěry, jaká mu bývá 
poskytována, ať jde již o obchody či výkon jiného povolání nebo politiku, lásku či dokonce 
válku. Na mnohé lidi ve svém okolí tím působí přímo neodolatelně. Neumí poslouchat, ale 
vyžaduje od svého okolí poslušnost téměř slepou, dokonce absolutní. Z obav před následky se 
mu téměř nikdo neodváží říci pravdu přímo do očí. Tygr vždy poněkud předbíhá svou dobu, 
pohrdá vžitými společenskými konvencemi. Přesto se může stát úspěšným důstojníkem, 
generálním ředitelem nebo pověstným gangsterem. Miluje každé povolání spojené s rizikem. 
Totéž platí i pro ženy narozené v jeho znamení. Jsou vždy první, pokud se jedná o nové 
neobyčejné ideje. Tygr nemá přímý zájem o peníze, ale i zde může docílit úspěchy. Tento 
otrlý bojovník je ale schopen velké lásky a je dokonce v těchto věcech velice citlivý. Žena 
narozená v tomto znamení se často pouští do četných dobrodružství, která ale jen zřídka dobře 
dopadnou. Tygr miluje život plný událostí, vášnivý a vzrušující. A tento život, tato láska k 
nebezpečí vedou pak k tomu, že stále vydává svůj život či existenci všanc. Proto umírají 
nepřirozenou, násilnou smrtí. 

2.2.1.4 Zajíc 
Zajíc je většinou opatrný, rozumný, zádumčivý a zdrženlivý. Chce žít v pokoji a pohodlí a 
chránit svůj klidný život. Zajíc je nesmírně jemný tvor,symbolizuje půvab a laskavost. Má 
vybrané způsoby, zdravý úsudek a vztah ke kráse.Tento typ nemá rád spory a nenávidí boj o 
moc. Nicméně co Zajíci schází na ambicích a pohonné hmotě, vynahradí rozvojem své mysli, 



 

je odborníkem v docilování svých záměrů mírumilovně a bez zbytečné námahy. Vůči 
ostatním je snášenlivý, vnímavý a chápavý, takže chápe jejich skryté úmysly. Lidé mu 
důvěřují, protože má jistou auru klidu a dělá filozofický, laskavý a ujišťující dojem. Pod jeho 
zdánlivou družností se ale skrývá obrovská nesmělost, která je výsledkem přirozeného sklonu 
udržovat si odstup. Zajíc je poměrně snadno ovlivnitelný ostatními a je citlivější, než by se 
mohlo na první pohled zdát. Miluje svoji rodinu, domov a svůj soukromý život, které mu 
dodávají pocit bezpečí. Nemluví o nich příliš často a považuje je za soukromou záležitost. 
Úspěch v zaměstnání jej zajímá pouze tehdy, když mu zpohodlní život. O Zajíci se dá říci, že 
má jistý nos na obchody a dokáže využít vhodné příležitosti. Jeho dalším významným 
povahovým rysem je jistá neupřímnost. Dokáže předstírat hněv nebo lhát, když potřebuje o 
něčem zjistit pravdu. Obratně manipuluje ostatními a manévruje, aby dosáhl svého. V lásce je 
stabilní a stálý ,je to něžný, citlivý, romantický a věrný člověk. Stejně tak jako ve 
společenském životě, tak i v lásce nevyhledává dobrodružství nebo vášeň.  

2.2.1.5 Drak 
Drak oplývá silou, zdravím a energií. Je velmi otevřený, nikdy ne malicherný. Nenávidí 
pokrytectví a klepy a zpravidla nemá ani tu nejlepší diplomatickou obratnost. Je důvěřivý a 
nechá si vše namluvit. Jeho snaha po dokonalosti ho nutí stavět vysoké požadavky nejen na 
sebe a své spoluobčany, ale i na celé své okolí. Ale má skrupule. Je dráždivý, někdy 
popudlivý, tvrdohlavý a často říká věci, o nichž mnoho nepřemýšlí. Přesto je možno dát na 
jeho mínění, neboť má pro každého dobrou radu. Je prudký a schopen vznětu, dá se lehce 
strhnout, občas i ke zcela neuváženým nerozvážnostem, čímž však většinou škodí sám sobě. 
Drak je značně inteligentní, bystrý i v perspektivním uvažování, svéhlavý, houževnatý a 
velkorysý. Je velmi pyšný. Dovede být v každém povolání úspěšný zejména pro svoji 
logičnost. Jestliže se věnuje velké věci, dosáhne zpravidla cíle. Bohužel má i stejný úspěch, 
postaví-li sebe a veškerý svůj talent do služeb zla. Zkrátka je vždy vítězem. Pokud jde o lásku, 
je velmi mnoho milován, ač sám doopravdy miluje jen velmi zřídka. Nezná proto hoře lásky, 
své oběti nechává většinou zcela nelítostně v zoufalství. Drak září svou osobností, která je ale 
pouhou fasádou. Je to nádherný exemplář člověka, fantastického zvířete, které však podle 
libosti dští oheň, zlato nebo vodu, ale posléze, jako v pohádce, i sám často uhoří. V Asii je 
symbolem pozemského štěstí a nebeské moci. 

2.2.1.6 Had 
Had má ve většině zemí světa velmi špatnou pověst. Zato v zemích Asie je naproti tomu pro 
svou moudrost a ostrovtip velmi vážen a ceněn. Muž narozený v tomto znamení je citlivý a 
plný humoru. Žena je hezká a klestí si svou cestu životem, nezřídka svou přitažlivou krásou. 
Had je též trochu tlachavý. Přemýšlí velmi mnoho a hluboce, má bystrý rozum, často 
filozofuje, někdy je mudřec. Velmi vyvinutý instinkt mu často umožňuje se vyhnout 
nebezpečným a spletitým situacím, nacházet východiska tam, kde jiní jsou bezradní, a včas se 
protlačit k lidem nebo do míst jemu prospěšným. Spoléhá víc na své vlastní smysly, dojmy, 
pocity než na zkušenosti a rady druhých. Je velmi rozhodný a sebevědomý a nemůže snést, 
aby v nějaké situaci ztroskotal. Ač od přírody rozvážný, činí svá rozhodnutí rychle. Had je 
ochoten pomoci svým přátelům, ne penězi, ale radou i činem. Bohužel obtáčí lidi, kteří jsou 
mu zavázáni, že se sotva mohou hýbat. Sám však, protože je slizký a dokáže být lstivý, 
většině těch, jimž se chce vyhnout, snadno vyklouzne. Když miluje, pak oddaně, horkokrevně 
a žárlivě, i když jeho láska anebo láska jeho protějšku už dávno zanikla. Přilne tak ke svému 
partnerovi, a to jen z rozmaru, že tomu pak nezůstává vůbec žádná možnost pohybu. To vede 
někdy k tomu, že Had anebo jeho partner se toho druhého zbavuje násilným činem. Had je 
lovec, především muž, který má u žen veliké šance. Žena zrozená v tomto znamení vědoma si 
své přitažlivosti, si dá čas vyhlédnutou oběť před ovinutím zkoumat, o to je potom její 



 

připoutání silnější. Lidé zrození v Hadu komplikují svůj život mimomanželským laškováním. 
Udělali by dobře, kdyby svou lásku omezili pouze na vlastní rodinu. 

2.2.1.7 Kůň 
Kůň má dobrý vkus a je mnohostranný. Miluje přehlídky, koncerty a společenské i sportovní 
podniky. Stejně jako na dostizích i v životě snadno zdolává většinu překážek anebo je velmi 
obratně a nepozorovaně obchází. I ve sportu je úspěšný. Kůň dovede všestranně lichotit a 
získávat tak přívržence a obdivovatele. Umí zajímavě hovořit o všem možném a je tím 
sympatický. Rád řeční. V politice má Kůň často úspěch, neboť umí vést a ovlivňovat davy. Je 
čistého ducha. Ví předem, co lidé chtějí slyšet a říkat, neboť se na to dokáže pilně připravit. 
Kůň je spíše obratný než inteligentní, ale právě proto, že to ví, snaží se navenek vystupovat o 
to jistěji. Je velmi horkokrevný, vášnivý, ctižádostivý a egoistický. Lehce ztrácí trpělivost. 
Jedná směle, nedá nic na rady druhých lidí. Kdo mu stojí v cestě, toho prostě ušlape. Tím se 
často připravuje o ovoce svého mnohostranného talentu a to někdy v celém svém okolí, takže 
ztrácí přívržence a obdivovatele i dobré spolupracovníky. Kůň je velmi pilný a umí zacházet s 
penězi. Je ale nestálý a mnohdy zanedbává, co již jednou sám začal. Ale brzy začne se stejnou 
chytrostí znovu. Je úspěšný v každém povolání, kde má co činit s lidmi a není odkázán sám na 
sebe. Druzí, pokud je nekope, na něj pracují obětavě. Žena narozená ve znamení Koně, 
zvláště obdařená hezkou tváří a postavou, dokáže uplatňováním svých vlastností dosáhnout 
téměř všech cílů, jež si vytyčí. Pro lásku Kůň obětuje vše. Zamilovaný je tak vášnivý, že 
zapomene na celý svět, povolání i rodinu tak při tom trestuhodně zanedbává. Proto tak často 
selhává v životě přes všechny své ostatní kvality. 

2.2.1.8 Koza 
Ovce si potrpí na elegantní zevnějšek a ráda se předvádí, je umělecky nadaná, miluje přírodu. 
Mohla by být nejšarmantnější bytostí, kdyby nebyla tak nestálá a pesimistická. Nikdy není 
spokojena se svým osudem a přivádí své spoluobčany až k zoufalství svými vrtochy. Své 
slabé stránky a vnitřní nejistoty zakrývá mečivou arogancí. Je dotěrná, aniž si toho byla 
vědoma. Je neovladatelná zmatkařka a nemá vůbec pojem o čase, má stálé zpoždění anebo na 
hodiny nehledí a žádá to od jiných i partnera, a tím je nesnesitelná. Přesto se umí zalíbit, je-li 
to v jejím zájmu. Ovce se přizpůsobuje s neobyčejnou lehkostí každému, i způsobu života, 
pokud to poskytuje aspoň to nejskrovnější bezpečí. Je ráda, když se o ní mluví a sama ráda 
radí. Ale nevzdá se svých věčných vytáček a žalostných litanií. Vydává se za skromnou a 
mírnou, ač je založena rozmarně a to hýří vtipem. Ovce se dá lehce připoutat, leč trhá sebou 
na provaze. Chová se, jako by osud nezávisel od ní samotné, ale na druhých. Ráda předstírá 
zvyk udílet rozkazy, ale ve skutečnosti je to ona sama, kdo je stvořen pro poslouchání. Je-li 
vedena dobře, může dosáhnout úspěchu a dokonce zazářit v kulturním povolání. Má vkus. 
Ovce touží žít v bezpečí, sní o bohatém sňatku, velkorysém příteli či výnosném džobu. Je 
tesána z materiálu kurtizán, parazitů, ale i velkých umělců. 

2.2.1.9 Opice 
Opice je potměšilý šibal, je často veselá, někdy má i esprit. Je prohnaná, ale družná a budí 
dojem, jako by se snášela se všemi zvířaty. To je ovšem pouze její taktika. Za ní obratně 
skrývá své zištné cíle, rafinovaně získává úsluhy a výhody, o něž jakoby vůbec nestojí a které 
přijímá jako samozřejmost. Je láskyplná a dokonce ochotná vždy nějak pomoci. Své nevalné 
mínění o druhých skrývá za svoji laskavost a vlídnost. Opice je inteligentní a intelektuální 
povahy, čte vše a velmi mnoho. Je kultivovaná, dokonce učená. Má výbornou paměť na 
detaily všeho, co viděla, slyšela a prožila. Je krajně vynalézavá a originální. Většinou sama 
řeší i ty nejobtížnější životní situace a problémy. Opice má zdravý lidský rozum a umí si 



 

nenapodobitelně získat své spoluobčany, dokonce i silného, houževnatého, obratného a 
odolného draka. Mohla by být nejideálnější sekretářkou. Opice se dokáže vymanit i z 
přitažlivosti Tygra, z něhož si nakonec dělá jen legraci. Opice má stěží skrupule. Nestydí se 
být nepoctivá, ani lhát, jestliže se to zdá pro její prospěch užitečné nebo nutné. Je lstivá, když 
má jistotu, že vyvázne bez nebezpečí. Ať dělá cokoliv nelze se na ni prostě zlobit. Má šarm a 
dokáže se zalíbit všem lidem. V lásce má Opice zřídkakdy štěstí. Velmi rychle vzplane, ale 
právě tak rychle opovrhne milovanou bytostí a najde si novou lásku. Ačkoliv je vášnivě 
založena, zchladne velice brzy, má přece kritický rozum. Ten ji nakonec uchrání zoufalství. 

2.2.1.10 Kohout 
Kohout je krajně dobrosrdečný, ale někdy i brutální a agresivní. Tím může lidi, kteří to 
nechápou, hluboce ranit a dotknout se jich. Kohout říká vždy, co si myslí, jak mu to projde 
hlavou, bez zastírání. Leč tato prostoduchost prozrazuje jeho egoismus. Pocity a názory 
druhých jsou mu zcela lhostejné. Přesto ale chce být Kohout vážen, ctěn a uznáván. Má 
například sklon k nápadnému oblékání, leč v jádru povahy je hluboce konzervativní. Domnívá 
se, že je vždy v právu, nikomu nedůvěřuje a spoléhá vždy jen na sebe. Kohout se může někdy 
zdát dobrodružný a opovážlivý, ale není tomu tak. Je vychloubačný a velice často se blýská 
příhodami, které sám prožil. To se mu daří ve větší společnosti lépe než v uzavřeném kruhu 
blízkých známých. Kohout je velice pilný. Chce dokázat vždy více, než na kolik jeho síly 
stačí, ale má důvod být pilný, protože peníze mu nepadají lehce do klína. Přesto se mu ale daří 
i v sebenejvděčnějších záležitostech, z nichž dovede vždy vyzískat něco pro sebe. Kohout se 
hodí pro zemědělství a funkce související s lidmi. Protože Kohout je většinou marnotratný, 
ujde zpravidla jen o vlásek úpadku, případně totální finanční zkáze. Také v lásce se musí 
Kohout namáhat víc než jiní, aby dosáhl příchylnosti milovaného člověka. Často svého 
partnera podvádí. Ve své nevěře je však upřímný. 

2.2.1.11 Pes 
Pes je uzavřený, bdělý, k neznámým a novým lidem vrcholně nedůvěřivý. Je krajně 
tvrdohlavý. Má sklon utápět se ve zcela nedůležitých drobnostech. Je trochu blazeovaný, ale 
jeho dobrý čich a kritický duch, jeho smysl pro směšné a jistá duševní velikost ho chrání před 
nejhorším. Povrchně pozorován, jeví se Pes chladnokrevným, ale tento dojem většinou klame. 
Je jenom velmi nejistý a bez ustání pochybuje o vlastních pocitech i pocitech ostatních. Přes 
tyto vady má Pes skutečně nejušlechtilejší vlastnosti lidské povahy. Je loajální, věrný, čestný, 
poctivý a vědom si svých povinností. Jako přítel je absolutně spolehlivý. Ve společnosti se 
pohybuje a vyjadřuje většinou nemotorně, vypráví banality. Zřídkakdy se skutečně zaskví, ale 
je inteligentní a pozorný posluchač, čímž získává oblibu a přátele. Dělá vše pro druhé, svou 
obětavostí, která jde až do sebezapření, se často poškozuje. Pes nevisí na penězích, je pokorný 
a velkorysý, materiální výhody ho nezajímají a snadno se jich zříká ve prospěch druhých. Pes, 
ať si zvolí jakékoliv povolání, věnuje se mu s idealismem a veškerou svou energií. Také v 
lásce je Pes otevřený, silný a zejména čestný. Má s ní ale velké trampoty. 

2.2.1.12 Vepř 
Vepř je dobromyslný, galantní, kavalír, ochotný vždycky pomoci. Můžeme mu důvěřovat, on 
nás nikdy nezradí a ani se nikdy nepokusí, aby nás oklamal. Je naivní, důvěřivý a potřebný 
ochrany. Dá se lehce oklamat. Pak se snaží své vlastní neúspěchy a chyby druhých vesele a 
shovívavě omlouvat. Vepř je beznadějně upřímný, skoro až k vlastní sebezáhubě a 
neupřímnost svého okolí přijímá zaraženě. Jestliže někdy lže, pak jen v nejvyšší nouzi, aby se 
sám ochránil. Je inteligentní, ale není dost obratný ani zlomyslný. Ve společnosti je Vepř 
dobrým kamarádem, dokonce malým zhýralcem. Jeho touha po vědění je ohromná, čte 



 

všechno, co mu přijde do ruky. Jeví se velice vzdělaným, ale to je pouhé zdání, protože jeho 
znalosti bývají většinou povrchní. Za tichým zjevem Vepře se skrývá síla a často dokonce 
autorita. Ať již jsou jeho úkoly a povinnosti jakékoliv, koná je s neobyčejnou vehemencí. 
Jestliže se Vepř k něčemu či pro něco rozhodl, pak ho od toho nic na světě neodradí. K 
dosažení vytyčeného cíle vydá Vepř veškerou svoji energii. Vepř má jen velmi málo přátel, 
ale zato na celý život. Pro ně je ochoten podstoupit i neuvěřitelné oběti. Vepř může zastávat 
všechna povolání, je svědomitý a pilný. Na základě citů může být také velmi úspěšný na 
uměleckém poli. Vepř nachází vždy to, co potřebuje k životu. Dostane práci nebo peníze, aniž 
by se musel nějak zvlášť exponovat. Lidé mají často sklon využívat jeho naivity. To platí také 
pro jeho citový život. Bývá často klamán, podváděn, ale i milován. Jakmile se začne válet ve 
špíně, skončí špatně. 

2.3 Živly 

2.3.1 Dřevo  
má zelenou barvu a symbolizuje jaro a plodnost. Potřebuje vodu a disponuje dvěma 
rovnocennými sílami, což jsou hněv a trpělivost. Někdy může bojovat dřevěný člověk s 
těžkopádností, jindy je příliš hodný. Dřevo činí člověka i rozpínavým, společenským a 
uvědomělým. Dřevo vytváří oheň.  

2.3.2 Oheň  
má červenou barvu a odpovídá horkému počasí, létu žádosti a jejímu uspokojení, suchu a 
popelu. Oheň hřeje nebo spálí. Ohnivý člověk musí vyhledávat rovnováhu mezi sklonem k 
destruktivní výbušnosti a konstruktivní tvořivosti. Je vášnivý, vznětlivý a výbušný. Z popela 
ohně vzniká země.  

2.3.3 Země  
je žluté barvy, která tvoří rovnováhu a symbolizuje střed mezi počátkem a koncem. Souvisí s 
podzimem. Je mírná a může živit nebo dusit. První umožňuje růst, druhá je dusí starostlivostí. 
Zemský člověk je spravedlivý a výkonný bez zvláštní námahy. V zemi vznikají žíly rud kovů.  

2.3.4 Kov  
je bílý a chladný, souvisí s počátkem zimy. Člověk tohoto živlu je hovorný a má 
obdivuhodnou schopnost vyvolávat neshody. Jeho druhým darem je vytváření souladu. Tento 
prvek může dát smutek, jeho dvěma silami jsou melancholie a romantika. Kov umožňuje 
vodě, aby protékala skulinami země.  

2.3.5 Voda  
je modrá a odpovídá ledové zimě. Je v neustálém pohybu, tekoucí a proměnlivá. Vodní člověk 
je vnímavý a často má hudební nadání. Nic mu neujde, je citlivý, křehký a nervózní. 
Nedůtklivost musí být vyvážena účastností. Voda je někdy příliš propustná a člověk se nesmí 
zabývat cizími problémy. Voda dává život dřevu. 



 

3 Tabulka stanovení znamení zvěrokruhu 

Beran (21.3. až 20.4.) 

Býk (21.4. až 21.5.) 

Blíženci (22.5. až 21.6.) 

Rak (22.6. až 22.7.) 

Lev (23.7. až 22.8.) 

Panna (23.8. až 22.9.) 

Váhy (23.9. až 23.10.) 

Štír (24.10. až 22.11.) 

Střelec (23.11. až 21.12.) 

Kozoroh (22.12. až 20.1.) 

Vodnář (21.1. až 20.2.) 

Ryby (21.2. až 20.3.) 

4 Přehled čínských znamení a živlů 
MYŠ 01.2.1900 – 19.2.1901 kov 
BUVOL 20.2.1901 – 08.2.1902  voda 
TYGR 09.2.1902 – 29.1.1903  voda 
KOČKA  30.1.1903 – 16.2.1904 dřevo 
DRAK 17.2.1904 – 04.2.1905  dřevo 
HAD 05.2.1905 – 25.1.1906 oheň 
KŮŇ 26.1.1906 – 13.2.1907 oheň 
KOZA 14.2.1907 – 02.2.1908 země 
OPICE  03.2.1908 – 02.1.1909 země 
KOHOUT 23.1.1909 – 10.2.1910 kov 
PES 11.2.1910 – 30.1.1911 kov 
VEPŘ 31.1.1911 – 18.2.1912 voda 
MYŠ 19.2.1912 – 06.2.1913 voda 
BUVOL 07.2.1913 – 26.1.1914 dřevo 
TYGR 27.1.1914 – 14.2.1915 dřevo 
KOČKA 15.2.1915 – 03.2.1916 oheň 
DRAK 04.2.1916 – 23.1.1917 oheň 
HAD 24.1.1917 – 11.2.1918 země 



 

KŮŇ 12.2.1918 – 01.2.1919 země 
KOZA 02.2.1919 – 20.2.1920 kov 
OPICE 21.1.1920 – 08.2.1921 kov 
KOHOUT 09.2.1921 – 28.1.1922 voda 
PES 29.2.1922 – 16.2.1923 voda 
VEPŘ 17.2.1923 – 05.2.1924 dřevo 
MYŠ 06.2.1924 – 25.1.1925 dřevo 
BUVOL 26.1.1925 – 13.2.1926 oheň 
TYGR 14.2.1926 – 02.2.1927 oheň 
KOČKA 03.2.1927 – 23.1.1928 země 
DRAK 24.1.1928 – 10.1.1929 země 
HAD 11.1.1929 – 30.1.1930 kov 
KŮŇ 31.1.1930 – 17.2.1931 kov 
KOZA 18.2.1931 – 06.2.1932 voda 
OPICE 07.2.1932 – 26.1.1933 voda 
KOHOUT 27.1.1933 – 14.2.1934 dřevo 
PES 15.2.1934 – 04.2.1935 dřevo 
VEPŘ 05.2.1935 – 24.1.1936 oheň 
MYŠ 25.1.1936 – 11.2.1937 oheň 
BUVOL 12.2.1937 – 31.1.1938 země 
TYGR 01.1.1938 – 19.2.1939 země 
KOČKA 20.2.1939 – 08.2.1940 kov 
DRAK 09.2.1940 – 27.1.1941 kov 
HAD 28.1.1941 – 15.2.1942 voda 
KŮŇ 16.2.1942 – 05.2.1943 voda 
KOZA 06.2.1943 – 25.1.1944 dřevo 
OPICE 26.1.1944 – 13.2.1945 dřevo 
KOHOUT 14.2.1945 – 02.2.1946 oheň 
PES 03.2.1946 – 22.1.1947 oheň 
VEPŘ 23.1.1947 – 10.2.1948 země 
MYŠ 11.2.1948 – 29.1.1949 země 
BUVOL 30.1.1949 – 17.2.1950 kov 
TYGR 18.2.1950 – 06.2.1951 kov 
KOČKA 07.2.1951 – 27.2.1952 voda 
DRAK 28.2.1952 – 14.2.1953 voda 
HAD 15.2.1953 – 03.2.1954 dřevo 
KŮŇ 04.2.1954 – 24.1.1955 dřevo 
KOZA 25.1.1955 -12.2.1956 oheň 
OPICE 13.2.1956 – 31.1.1957 oheň 
KOHOUT 01.2.1957 – 16.2.1958 země 
PES 17.2.1958 – 08.2.1959 země 
VEPŘ 09.2.1959 – 28.1.1960 kov 
MYŠ 29.1.1960 – 15.2.1961 kov 
BUVOL 16.2.1961 – 05.2.1962 voda 
TYGR 06.2.1962 – 25.1.1963 voda 
KOČKA 26.1.1963 – 13.2.1964 dřevo 
DRAK 14.2.1964 – 02.2.1965 dřevo 
HAD 03.2.1965 – 21.1.1966 oheň 
KŮŇ 22.1.1966 – 09.2.1967 oheň 
KOZA 10.2.1967 – 29.1.1968 země 



 

OPICE 30.1.1968 – 11.2.1969 země 
KOHOUT 12.2.1969 – 31.1.1970 kov 
PES 01.2.1970 – 19.2.1971 kov 
VEPŘ 20.2.1971 – 08.2.1972 voda 
MYŠ 09.2.1972 – 29.1.1973 voda 
BUVOL 31.1.1973 – 16.2.1974 dřevo 
TYGR 17.2.1974 – 04.2.1975 dřevo 
KOČKA 05.2.1975 – 25.1.1976 oheň 
DRAK 26.1.1976 – 13.2.1977 oheň 
HAD 14.2.1977 – 02.2.1978 země 
KŮŇ 03.2.1978 – 22.1.1979 země 
KOZA 23.1.1979 – 10.2.1980 kov 
OPICE 11.2.1980 – 30.1.1981 kov 
KOHOUT 31.1.1981 – 18.2.1982 voda 
PES 19.2.1982 – 06.2.1983 voda 
VEPŘ 07.2.1983 – 26.1.1984 dřevo 
MYŠ 27.1.1984 – 14.2.1985 dřevo 
BUVOL 15.2.1985 – 03.2.1986 oheň 
TYGR 04.2.1986 – 23.1.1987 oheň 
KOČKA 24.1.1987 – 15.2.1988 země 
DRAK 16.2.1988 - 05.2.1989 země 
HAD 06.2.1989 - 26.1.1990 kov 
KŮŇ 27.1.1990 - 14.2.1991 kov 
KOZA 15.2.1991 - 03.2.1992 voda 
OPICE 04.2.1992 - 22.1.1993 voda 
KOHOUT 23.1.1993 - 09.2.1994 dřevo 
PES 10.2.1994 - 30.1.1995 dřevo 
VEPŘ 31.1.1995 - 18.2.1996 oheň 
MYŠ 19.2.1996 - 06.2.1997 oheň 
BUVOL 07.2.1997 - 27.1.1998 země 
TYGR 28.1.1998 - 15.2.1999 země 
KOČKA 16.2.1999 - 04.2.2000 kov 
DRAK 05.2.2000 - 24.1.2001 kov 
HAD 25.1.2001 - 11.2.2002 voda 
KŮŇ 12.2.2002 - 31.1.2003 voda 
KOZA 01.2.2003 - 21.1.2004 dřevo 
OPICE 22.1.2004 - 15.2.2005 dřevo 
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