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Když vstupujeme do nového roku,

má každý z nás své naděje, cíle  a sny.

Někdy nám pomůže osud a náhoda,

někdy budeme zoufale zápasit,

přesto však musíme jít dál.

Neboť ti, kteří kráčejí dál

a kteří své sny udržují při životě,

mají největší šanci, že získají to, oč usilují.

Vstupte do nového roku rozhodně

a vaše rozhodnost bude jistě nějakým způsobem

odměněna.

Neil Somerville
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PODĚKOVÁNÍ

Při psaní Čínského horoskopu na rok 2013 bych rád vy-

jádřil své díky za pomoc a neocenitelnou podporu ze

strany všech mých blízkých.

Chtěl bych rovněž poděkovat za knížku Theodory

Lau: The Handbook of Chinese Horoscopes (Harper &

Row, 1979; Arrow, 1981), která mi při mém výzkumu

obzvlášť pomohla.

Kromě práce paní Lau doporučuji těm, kteří si přejí

zjistit víc o čínských horoskopech, následující knížky:

Kristyna Arcarti, Chinese Horoscopes for Beginners
(Headway, 1995); Catherine Aubier, Chinese Zodiac
Signs (Arrow, 1984), soubor 12 knih; E. A. Crawford

a Teresa Kennedy, Chinese Elemental Astrology (Piat-

kus Books, 1992); Paula Delsol, Chinese Horoscopes
(Pan, 1973); Barry Fantoni, Barry Fantoni’s Chinese
Horoscopes (Warner, 1994); Bridget Giles and the Dia-

gram Group, Chinese Astrology (HarperCollins, 1996);

Kwok Man-Ho, Complete Chinese Horoscopes (Sun-

burst Books, 1995); Lori Reid, The Complete Book of
Chinese Horoscopes (Element Books, 1997); Paul Rig-

by and Harvey Bean, Chinese Astrologies (Publication

Division, South China Morning Post Ltd., 1981); Ruth

Q. Sun, The Asian Animal Zodiac (Charles E. Tuttle

Company, Inc., 1996); Derek Walters, Ming Shu (Pago-

da Books, 1987) a The Chinese Astrology Workbook
(The Aquarian Press, 1988); Suzanne White, The New
Astrology (Pan, 1987) a The New Chinese Astrology
(Pan, 1994) a Chinese Astrology Plain and Simple (Eden

Grove Editions, 1998).

Cinsky_h_2013.qxd  22.8.2012 10:52  Stránka 9



ÚVOD

����
Počátky čínských horoskopů se ztrácejí v šeru dávných

časů. Je známo, že orientální astrologové předváděli své

umění již před mnoha tisíci let, avšak i v současnosti na-

dále mnohé lidi okouzluje a láká.

V čínské astrologii nacházíme dvanáct znamení po-

jmenovaných po dvanácti různých zvířatech. Nikdo už

neví, jak tato znamení přišla ke svým názvům; jedna le-

genda však nabízí možné vysvětlení.

Podle ní pozval jednou na Nový rok Buddha všechna

zvířata žijící v jeho království, aby před něj předstoupila.

Naneštěstí, z důvodů známých pouze jim, se jich však

dostavilo pouze dvanáct. První přišla krysa, za ní pak bu-

vol, tygr, zajíc, drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes

a nakonec vepř.

Buddha se z vděčnosti rozhodl pojmenovat po kaž-

dém z nich jeden rok a určil, aby lidé v tomto roce naro-

zení zdědili určitou část osobnosti a vlastnosti tohoto

zvířete. Z toho důvodu jsou lidé narození v roce Buvola

pracovití, rozhodní a tvrdohlaví stejně jako buvol, za-

tímco ti, kteří se narodili v roce Psa, budou loajální a věr-

ní jako pes. Ačkoliv všichni nemohou zdědit veškeré

vlastnosti svého znamení, je až neuvěřitelné, v kolika

věcech jsou si se svým znamením podobní, a možná

právě v tom spočívá kouzlo čínských horoskopů.

Kromě dvanácti znamení čínského zvěrokruhu rozlišu-

jeme také pět živlů, které mají na znamení zesilující nebo

zmírňující vliv. Podrobnosti o vlivu těchto živlů jsou uve-

deny v jednotlivých kapitolách dvanácti znamení.

11
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Chcete-li zjistit, ve kterém znamení jste se narodili,

nahlédněte do tabulek na následujících stránkách. Vzhle-

dem k tomu, že čínský rok odpovídá roku lunárnímu

a začíná až koncem ledna či začátkem února, je zejména

u lidí narozených v těchto dvou měsících důležité, aby

pečlivě zkontrolovali data čínského roku, v němž se na-

rodili.

V dodatku jsou rovněž zahrnuty dvě tabulky ukazující

kompatibilitu mezi jednotlivými znameními jak ve sféře

osobních, tak i pracovních vztahů. Podrobně se také do-

zvíte, které znamení vládne určité hodině dne. Z toho je

možné určit váš ascendent, který – podobně jako v zá-

padní astrologii – významně ovlivňuje vaši osobnost.

Při psaní této knihy jsem učinil neobvyklý krok a spo-

jil tajuplnou povahu čínských horoskopů s touhou Zápa-

du dozvědět se, co chystá budoucnost. Z toho důvodu

jsem svůj výklad založil na různých faktorech, které se

vztahují ke každému znamení. Těší mne, že za ta léta,

kdy vychází Čínský horoskop, se tolik z vás začalo zají-

mat o to, co přinese následující rok, a doufám, že i tento

horoskop bude konstruktivní a užitečný. Přesto však si

uvědomte, že po celý čas zůstáváte pány svého osudu vy

sami. Upřímně věřím, že vás Čínský horoskop na rok
2013 zaujme a stane se vaším praktickým pomocníkem

pro příští rok.

12
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ČÍNSKÉ ROKY

����
Krysa 18. únor 1912 až 5. únor 1913

Buvol 6. únor 1913 až 25. leden 1914

Tygr 26. leden 1914 až 13. únor 1915

Zajíc 14. únor 1915 až 2. únor 1916

Drak 3. únor 1916 až 22. leden 1917

Had 23. leden 1917 až 10. únor 1918

Kůň 11. únor 1918 až 31. leden 1919

Koza 1. únor 1919 až 19. únor 1920

Opice 20. únor 1920 až 7. únor 1921

Kohout 8. únor 1921 až 27. leden 1922

Pes 28. leden 1922 až 15. únor 1923

Vepř 16. únor 1923 až 4. únor 1924

Krysa 5. únor 1924 až 23. leden 1925

Buvol 24. leden 1925 až 12. únor 1926

Tygr 13. únor 1926 až 1. únor 1927

Zajíc 2. únor 1927 až 22. leden 1928

Drak 23. leden 1928 až 9. únor 1929

Had 10. únor 1929 až 29. leden 1930

Kůň 30. leden 1930 až 16. únor 1931

Koza 17. únor 1931 až 5. únor 1932

Opice 6. únor 1932 až 25. leden 1933

Kohout 26. leden 1933 až 13. únor 1934

Pes 14. únor 1934 až 3. únor 1935

Vepř 4. únor 1935 až 23. leden 1936

Krysa 24. leden 1936 až 10. únor 1937

Buvol 11. únor 1937 až 30. leden 1938

Tygr 31. leden 1938 až 18. únor 1939

Zajíc 19. únor 1939 až 7. únor 1940

Drak 8. únor 1940 až 26. leden 1941

Had 27. leden 1941 až 14. únor 1942

13
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Kůň 15. únor 1942 až 4. únor 1943

Koza 5. únor 1943 až 24. leden 1944

Opice 25. leden 1944 až 12. únor 1945

Kohout 13. únor 1945 až 1. únor 1946

Pes 2. únor 1946 až 21. leden 1947

Vepř 22. leden 1947 až 9. únor 1948

Krysa 10. únor 1948 až 28. leden 1949

Buvol 29. leden 1949 až 16. únor 1950

Tygr 17. únor 1950 až 5. únor 1951

Zajíc 6. únor 1951 až 26. leden 1952

Drak 27. leden 1952 až 13. únor 1953

Had 14. únor 1953 až 2. únor 1954

Kůň 3. únor 1954 až 23. leden 1955

Koza 24. leden 1955 až 11. únor 1956

Opice 12. únor 1956 až 30. leden 1957

Kohout 31. leden 1957 až 17. únor 1958

Pes 18. únor 1958 až 7. únor 1959

Vepř 8. únor 1959 až 27. leden 1960

Krysa 28. leden 1960 až 14. únor 1961

Buvol 15. únor 1961 až 4. únor 1962

Tygr 5. únor 1962 až 24. leden 1963

Zajíc 25. leden 1963 až 12. únor 1964

Drak 13. únor 1964 až 1. únor 1965

Had 2. únor 1965 až 20. leden 1966

Kůň 21. leden 1966 až 8. únor 1967

Koza 9. únor 1967 až 29. leden 1968

Opice 30. leden 1968 až 16. únor 1969

Kohout 17. únor 1969 až 5. únor 1970

Pes 6. únor 1970 až 26. leden 1971

Vepř 27. leden 1971 až 14. únor 1972

Krysa 15. únor 1972 až 2. únor 1973

Buvol 3. únor 1973 až 22. leden 1974

Tygr 23. leden 1974 až 10. únor 1975

Zajíc 11. únor 1975 až 30. leden 1976

Drak 31. leden 1976 až 17. únor 1977

Had 18. únor 1977 až 6. únor 1978

Kůň 7. únor 1978 až 27. leden 1979

14
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Koza 28. leden 1979 až 15. únor 1980

Opice 16. únor 1980 až 4. únor 1981

Kohout 5. únor 1981 až 24. leden 1982

Pes 25. leden 1982 až 12. únor 1983

Vepř 13. únor 1983 až 1. únor 1984

Krysa 2. únor 1984 až 19. únor 1985

Buvol 20. únor 1985 až 8. únor 1986

Tygr 9. únor 1986 až 28. leden 1987

Zajíc 29. leden 1987 až 16. únor 1988

Drak 17. únor 1988 až 5. únor 1989

Had 6. únor 1989 až 26. leden 1990

Kůň 27. leden 1990 až 14. únor 1991

Koza 15. únor 1991 až 3. únor 1992

Opice 4. únor 1992 až 22. leden 1993

Kohout 23. leden 1993 až 9. únor 1994

Pes 10. únor 1994 až 30. leden 1995

Vepř 31. leden 1995 až 18. únor 1996

Krysa 19. únor 1996 až 6. únor 1997

Buvol 7. únor 1997 až 27. leden 1998

Tygr 28. leden 1998 až 15. únor 1999

Zajíc 16. únor 1999 až 4. únor 2000

Drak 5. únor 2000 až 23. leden 2001

Had 24. leden 2001 až 11. únor 2002

Kůň 12. únor 2002 až 31. leden 2003

Koza 1. únor 2003 až 21. leden 2004

Opice 22. leden 2004 až 8. únor 2005

Kohout 9. únor 2005 až 28. leden 2006

Pes 29. leden 2006 až 17. únor 2007

Vepř 18. únor 2007 až 6. únor 2008

Krysa 7. únor 2008 až 25. leden 2009

Buvol 26. leden 2009 až 13. únor 2010

Tygr 14. únor 2010 až 2. únor 2011

Zajíc 3. únor 2011 až 22. leden 2012

Drak 23. leden 2012 až 9. únor 2013

Had 10. únor 2013 až 30. leden 2014

15
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NEIL SOMERVILLE

Poznámka: Jména jednotlivých znamení čínského ho-

roskopu se v různých knihách o čínské astrologii liší,

vlastnosti samotných znamení nicméně zůstávají stej-

né. V některých knihách je Buvol nazýván Volem nebo

Býkem, místo Zajíce bývá Králík nebo Kočka, místo

Kozy najdeme znamení Ovce a místo Vepře je někdy

Prase.

Pro srozumitelnost se v každé kapitole shoduje rod

s rodem zvířete. Není-li řečeno jinak, platí vlastnosti

jednotlivých znamení pro obě pohlaví.

16
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VÍTEJTE V ROCE HADA

����
Tiše a klidně
může had ležet nehybně
velmi dlouhou dobu.
Ale jakmile je připraven, zaútočí.

Trpělivý, nebezpečný a stále bdělý Had oplývá silou,

kterou by bylo bláhové podceňovat. A totéž platí i pro

rok Hada. Je to doba mocných spodních proudů a dale-

kosáhlých účinků.

Léta Hada bývají dobou dramatických událostí, které

mohou změnit běh dějin. Říjnová revoluce, která v roce

1917 zcela smetla carskou tradici, zbourání Berlínské

zdi a zhroucení mnoha východoevropských režimů v ro-

ce 1989 a útok na newyorské obchodní centrum a na

Pentagon v posledním roce Hada, všechny tyto události

měly hluboké důsledky.

Je zcela možné, že se v roce 2013 opět vynoří podob-

né mocné síly, a ti, kteří jsou utiskováni, povstanou proti

těm, kteří je ovládají. Tyto změny mohou být dramatic-

ké a mohou narušit stabilitu některých oblastí.

Světoví představitelé a mezinárodní organizace budou

v tomto roce muset být ve střehu. Nicméně, přes veškeré

hrozící tlaky, dojde také k uzavření významných dohod,

které by mohly přinést pozitivní změny. Bylo to právě

v roce Hada, když prezidenti Bush a Gorbačov uspořá-

dali první schůzku na nejvyšší úrovni a oznámili ukon-

17

Cinsky_h_2013.qxd  22.8.2012 10:52  Stránka 17



čení studené války a když se také setkal Nelson Mande-

la s prezidentem Bothou na schůzce, která ukončila nad-

vládu bílých v Jihoafrické republice. Tento rok Hada bu-

de opět svědkem historických událostí.

Dalším charakteristickým rysem roků Hada je, že to

bývají léta vyznačující se spřádáním intrik, v nichž se to

jen hemží nejrůznějšími fámami. Význačné osobnosti se

mohou ocitnout pod drobnohledem a jsou nuceny čelit

škodlivým nepodloženým obviněním. Podezřelá jedná-

ní, úplatkářství či špionáž by mohly zdiskreditovat ně-

které země, průmyslová odvětví a organizace a rok Hada

bude nepochybně poznamenán nějakými skandály.

Třebaže rok Hada pocítí působení mocných sil, bude

rovněž dobou významného pokroku. Ačkoliv finanční

trhy zůstanou i nadále značně proměnlivé a budou rych-

le reagovat na pověsti a spekulace, bude tento rok svěd-

kem pomalého, ale konkrétního hospodářského zvratu

v mnoha oblastech. Četné vlády také přijmou aktivní

opatření na podporu ekonomického růstu a sníží úroveň

nezaměstnanosti.

Léta Hada podporují inovace a rok 2013 patrně zažije

nějaké triumfální okamžiky při uvádění nových výrob-

ků a výrobních postupů na trh. Právě v posledním roce

Hada uvedla firma Apple na trh svůj kultovní iPod

a rovněž ostatní léta Hada zaznamenala vynález CD

a televizi s vysokým rozlišením. V letech Hada také do-

šlo k významnému pokroku v oblasti medicíny včetně

objevení DNA a první chirurgické implantace umělého

srdce AbioCor do lidské bytosti a vynálezu umělých ja-

ter doktorem Kennethem Matsumurou v posledním ro-

ce Hada. I v tomto roce nepochybně dojde k novým zá-

sadním objevům, které ovlivní léčbu některých nemocí.

Také mezinárodní organizace budou letos aktivní při

poskytování pomoci a lékařské péče v zaostalých a po-

tížemi zmítaných oblastech. Značný důraz bude kladen

na humanitární pomoc a otázky životního prostředí.

18
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Umělecké a kulturní úspěchy v předcházejících le-

tech Hada budou pokračovat i v tomto roce a význam-

né události a výstavy lépe zpřístupní různé formy umě-

ní. Na divadelních jevištích i na filmových plátnech

uchvátí obecenstvo široká škála představení, z nichž

některá je přimějí k hlubokému zamyšlení. Povaha ro-

ku Hada zpravidla nutí k zahloubání. Svět módy nepo-

chybně předvede významné styly s důrazem spíše na

vytříbené a diskrétní než přehnaně křiklavé či barevně

provokující. Pro ty, kteří drží krok s módou, to může

být vzrušující rok, v němž nové trendy (včetně účesů)

vyvolají spousty připomínek.

Britská královská rodina bude rovněž letos středem

zpráv díky událostem, které přinesou jak radosti, tak

i starosti.

Mnohem hrozivější je, že extrémní výstřelky počasí,

kterých jsme v posledních letech byli svědky, budou pa-

trně pokračovat i nadále. Předchozí rok Hada přinesl

tropickou bouři Allison, která způsobila škody ve výši

5,5 miliardy dolarů a stala se tak nejdražší tropickou

bouří v amerických dějinách. Přestože se doufá, že vý-

střelky přírody nebudou letos tak prudké a ničivé, před-

povědi bohužel nejsou dobré.

Letošní rok Hada nicméně zaznamená nějaké vý-

znamné lidské úspěchy, a ať už to bude na zemi či na

moři, ve vzduchu či v kosmu nebo ve sportovních aré-

nách, bude překonána řada rekordů a dosažené výsledky

budou inspirující. Pro zajímavost: bylo to právě v roce

Hada, kdy sir Edmund Hillary dobyl Mount Everest.

Jednotlivcům nabízí rok Hada značný potenciál. Pod-

poruje učení a osobní růst a ať už prostřednictvím četby,

nebo důkladnějším studiem, výukou nových dovedností

či stanovením osobního cíle, spousta lidí bude dovedena

k tomu, aby se nějakým způsobem zlepšila. Je to rok

vhodný pro činy a mnozí budou uspokojeni svým čino-

rodým jednáním.

19
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Jak už to obvykle bývá, povedou si v roce Hada ně-

která znamení lépe než ostatní, ale všichni dostanou pří-

ležitost udělat něco osobně konstruktivního. Jak říká

čínské přísloví: „Jste-li předvídaví, jste požehnaní, ale

máte-li dobrou intuici, jste tisíckrát požehnaní.“ Toto je

vynikající rok k tomu, abyste získali nové podněty, spo-

jili se se svým skutečným „já“ a dopřáli si dostatek času

k doplnění svých znalostí a schopností. Využijte co nej-

lépe svého času k tomu, aby se vám dobře vedlo.

Přeju vám hodně štěstí v novém roce, který vás čeká.
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18. únor 1912 až 5. únor 1913 Vodní krysa

5. únor 1924 až 23. leden 1925 Dřevěná krysa

24. leden 1936 až 10. únor 1937 Ohnivá krysa

10. únor 1948 až 28. leden 1949 Zemní krysa

28. leden 1960 až 14. únor 1961 Kovová krysa

15. únor 1972 až 2. únor 1973 Vodní krysa

2. únor 1984 až 19. únor 1985 Dřevěná krysa

19. únor 1996 až 6. únor 1997 Ohnivá krysa

7. únor 2008 až 25. leden 2009 Zemní krysa

����
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OSOBNOST KRYSY

Vidět, a vidět to, co ostatní nevidí.
To je ta pravá vize.

Krysa je narozena ve znamení šarmu. Je inteligentní,

oblíbená a miluje návštěvy večírků a velkých společen-

ských akcí. Dokáže se lehce spřátelit a lidé se v její spo-

lečnosti cítí nenuceně. Je velmi společenská a upřímně

se zajímá o blaho a činnost ostatních. Bývá obdařena

tolerancí a lidé se na ni často obracejí se žádostí o radu

nebo názor.

Krysa je pilná a pracovitá. Má velkou představivost

a oplývá nápady. Někdy jí chybí odvaha své názory pro-

sazovat, a to jí obvykle brání dosáhnout uznání a váž-

nosti, které často zasluhuje.

Je velmi všímavá a mnohé Krysy se staly vynikají-

cími spisovateli nebo novináři. Krysa si také skvěle po-

vede jako zaměstnanec personálního nebo tiskového od-

dělení a bude se jí všeobecně dařit v každé profesi, která

jí přinese styk s lidmi nebo médii. Její vlastnosti jsou

ceněny zejména v dobách krize, protože Krysa má ne-

uvěřitelně silný pud sebezáchovy. Když je třeba najít

východisko z nebezpečné situace, je to právě Krysa, kdo

přijde s řešením.

Krysa je ráda tam, kde se něco děje, ale pokud bude

v byrokratickém nebo omezeném prostředí, dokáže trvat

na disciplíně a předem daném postupu.

Je také trochu oportunistická a stále hledá způsob, jak

se stát bohatší a jak si zlepšit životní styl. Jen málokdy

nevyužije nabídnuté příležitosti, a proto se někdy zapo-

juje do mnoha projektů a plánů najednou, takže dosáhne

jen chabých výsledků. Krysa je také velmi důvěřivá a li-
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dé, kteří jsou méně zásadoví než ona, ji mohou snadno

oklamat.

Dalším rysem Krysy je její vztah k penězům. Krysa

je velmi šetrná a někomu může připadat až lakomá.

Ale příčina je v tom, že ráda drží peníze v rodině. Ke

svému partnerovi, dětem, blízkým přátelům a příbuz-

ným dokáže být velmi štědrá. Umí být také štědrá

sama k sobě, protože se často nedokáže vzdát luxusu

nebo předmětů, které se jí líbí. Krysa je rovněž velmi

chamtivá a může se stát notoricky hrabivá. Nenávidí

utrácení a jen výjimečně vyhazuje věci. Může být také

nenasytná a prakticky neodmítne pozvání ke stolu ne-

bo bezplatnou vstupenku na nějaký opulentní spole-

čenský podnik.

Krysa je dobrý společník, ačkoli občas bývá trochu

indiskrétní. K ostatním umí být vysoce kritická – díky

své čestnosti a objektivnosti bývá rovněž skvělým kriti-

kem – a někdy může využít důvěrnou informaci ve svůj

prospěch. Protože Krysa má tak veselou a neodolatel-

nou povahu, většina lidí jí její lehkou indiskrétnost od-

pustí.

Během svého dlouhého a rušného života si Krysa

udělá mnoho přátel a zjistí, že si obzvlášť dobře rozu-

mí s lidmi, kteří se narodili v jejím znamení nebo ve

znamení Buvola, Draka a Opice. Dobře vychází také

s Tygrem, Hadem, Kohoutem, Psem a Vepřem, velmi

citlivému Zajíci a Koze však bude Krysa připadat po-

někud kritická a neomalená, než aby ji mohli mít rádi.

Také s Koněm se Krysa snese jen s velkými obtížemi –

potřebuje totiž jistotu, a proto na ni jeho náladovost

a velmi nezávislá povaha působí zneklidňujícím do-

jmem.

Krysa je velmi silně rodinně založená a udělá cokoli,

aby potěšila své nejbližší a nejdražší. Je neobyčejně loa-

jální ke svým rodičům a sama může být velmi starostli-

vým a milujícím rodičem. Zajímá se o všechny aktivity
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svých dětí a zabezpečí, aby neměly nedostatek. Krysa

obvykle mívá velkou rodinu.

Žena-Krysa má laskavou, společenskou povahu a za-

bývá se velkým množstvím činností. Má široký okruh

přátel, ráda se baví a je pozorná hostitelka. Je velmi po-

řádná a má vynikající vkus, pokud se jedná o zařízení

bytu. Pro ostatní členy rodiny je velkou oporou a díky

své vynalézavé, přátelské a vytrvalé povaze se jí daří

prakticky v každé profesi, kterou si vybere.

Ačkoli je Krysa v zásadě otevřená a poněkud extro-

vertní, vyžaduje také právo na soukromí. Má sklon ne-

chávat si své pocity pro sebe, a i když se zajímá o druhé

lidi, sama nemá ráda, když se někdo stará o její záleži-

tosti. Nemá ráda samotu, a když je delší dobu sama,

snadno propadá depresi.

Krysa je nepochybně velmi talentovaná, ale při využí-

vání svých schopností se mnohem častěji setkává s ne-

úspěchem. Má tendenci zapojovat se do příliš mnoha

aktivit a sledovat mnoho záležitostí najednou. Kdyby

zpomalila a soustředila se na jednu věc, mohla by být

velmi úspěšná. Jestliže tak neučiní, úspěch a bohatství

by se jí mohly vyhnout. Krysa díky svému obrovskému

šarmu však jen zřídka, pokud vůbec někdy, trpí nedo-

statkem přátel.

PĚT RŮZNÝCH TYPŮ KRYSY

V čínském zvěrokruhu najdeme kromě dvanácti znamení

ještě pět elementů, které umocňují nebo zmírňují jejich

vliv. Níže jsou popsány účinky těchto látek na Krysu

spolu s roky, ve kterých tyto elementy uplatňují svůj vliv.

Proto všechny Krysy narozené v roce 1900 a 1960 jsou

Kovové krysy, ti, kteří se narodili v roce 1912 a 1972,

jsou Vodní krysy apod.
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