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PES (18)
Přátelství, věrnost

Klíčové pojmy:
Přátelství, věrnost, čestnost. 
Důvěra, ochrana, naděje. 
Láska, dobrý a spolehlivý vztah. 
Dobromyslnost, pomoc. 
Pozitivní vývoj věcí a situací. 
Příznivé vyhlídky na dlouhou dobu nebo natrvalo. 
Představitel určité osoby.

Význam:
Symbolem této karty je věrný Pes, který se objevuje  

i v tarotu na osmnácté kartě Velké Arkány vedle Měsíce  
a výstižně vyjadřuje protichůdný význam této karty – věr-
nost, ale i faleš a iluze.

Pes je nejlepší přítel člověka. Je to jeho němý průvod-
ce a neodmyslitelný společník. 

Na základě neobyčejně vyvinutých smyslů, čichu  
a sluchu, a jejich velké citlivosti je pes schopen daleko 
dříve a lépe zavětřit a zaslechnout lidi, zvířata i věci. 
Je spolehlivý, ostražitý a umí svého pána ochránit před 
nepříjemnými situacemi i lidmi. Díky těmto psím vlast-
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nostem se stal ideálním průvodcem lidí a hlídačem ne-
bezpečí, před kterým je umí zavčasu varovat. 

Lidé se naučili tyto schopnosti psů využívat ve svůj 
prospěch a vycvičili je pro různé služby.

Už v egyptské mytologii se bůh Anubis se psí hlavou 
stal prostředníkem mezi světem mrtvých a žijících a prů-
vodcem duší zemřelých. V řecké mytologii pak Kerberos, 
pes podsvětí, dostal úkol hlídače mrtvých.

Černý pes býval zase obvykle průvodcem čaroděj-
nic, mágů nebo démonů. Ten „špinavý pes“ se takto do-
stal i do lidské řeči jako nadávka, protože ztělesňoval 
všechno odpudivé, zlé, nízké a zavrženíhodné. V karet-
ním výkladu tak může poukazovat na nízké pudy lidí či 
jejich animální instinkty.

Svou povahou je dnešní pes už až příliš vzdálený od své- 
ho praotce vlka, protože člověk ho domestikoval a pes ztra-
til prapůvodní instinkty šelmy. Jen proto mohou dnes lidem 
sloužit psi hlídací, lavinoví, slepečtí psi, ale i takoví, kteří 
umí vyhledávat ukryté drogy. A to nemluvě o dnešní módě 
držet si malé rasy jako bytové psy nebo domácí mazlíčky.

Prvořadý je pozitivní význam této karty, protože pes se 
pro svou příznačnou oddanost člověku stal symbolem věr-
nosti i bdělosti. Věci i situace, které Pes v karetním výkladu 
naznačuje, budou trvat dlouho, nebo dokonce navždy. 

Pes je váš věrný přítel a průvodce, pokud se nachází 
v blízkosti osobní karty a daleko od Mraků. Nikdy o něm 
nepochybujte, ani o tom, že by vám snad někdy mohl vpad-
nout do zad. Vždy vám pomůže a u něj najdete bezvýhrad-
nou důvěru, radost a vše, co ji způsobuje. 

Pes vám radí, abyste také vy zůstali věrni svým přá-
telům. S láskou opečovávejte své přátelství, protože je 
opravdové a hluboké. 

Vedle špatných karet se pozitivní význam této karty 
může změnit na varování před falešnými přáteli. Zejména 
pokud je Pes vzdálen od osobní karty, odhaluje falešné 
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přátelství, život v iluzi, a dokonce i možnost zrady. 
Vybírejte si své přátele s rozvahou a bdělostí, protože 

stále platí: v nouzi poznáš přítele.

Osoba, kterou karta představuje:
Jako osobní karta Pes označuje muže, jen výjimečně 

i ženu, věkem docela mladého, který má samé kladné 
vlastnosti – je dobromyslný, laskavý a věrný. Bude ocho-
ten vám pomoci v každé situaci, protože ho k vám váže 
opravdové přátelství.

Typologie:
Nepochybujte o loajalitě člověka ovlivněného Psem. Je 

to on, na koho se můžete bezpodmínečně spolehnout, on 
vás nikdy nezradí. Poznáte ho podle jeho srdečnosti a spo-
lehlivosti, chová se jako opravdový věrný přítel, i pokud 
ho potkáte na pracovišti. Konstitucí nebývá příliš vysoký, 
má světlé až hnědé vlasy, jeho oči jsou upřímné a zračí se 
v nich oddanost a bezelstnost.

Práce:
Aktuální situace v zaměstnání vás vybízí, abyste zavět-

řili, v čem tkví zásadní problém vašich potíží. Je však prav-
děpodobné, že vás podrží nějaký přítel nebo dobrosrdečný 
kolega. Také se může objevit nějaký sponzor, který vás 
podpoří. Anebo ke svému překvapení sami zjistíte, že nové 
směry vaší cesty jsou už předem naznačeny i vytyčeny.

Vztahy:
Nejdůležitější oporou lásky ve vašem vztahu je ote-

vřenost vašich postojů a pravdivost obapolních citů. Pes 
vám bude věrným partnerem/partnerkou, protože je vám 
schopen dát opravdové přátelství, které bude mít dlouhé 
trvání. Také byste mohli s někým prožít mladou lásku. 
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Ovšem bude dobré si rovněž uvědomit, že dobrým 
partnerem nebude ten, kdo vám stále přitakává a je vám 
bezvýhradně odevzdán, i to, že konstruktivní diskuse pro-
čišťují lásku stejně jako přátelství.

Zdraví:
V oblasti fyzické kondice si dávejte pozor na hlasivky. 

Pokud máte nějaké zdravotní problémy a právě je řešíte, 
léčení nepřerušujte, určitě vám pomůže.

Čas:
Jako časová karta Pes znamená vždy, stále, trvale nebo 

dlouhodobá záležitost.

Otázky k zamyšlení:
Jakou úlohu hraje v mém životě přátelství?
Mám opravdové přátele? Je jich hodně?
Jsem schopen přijmout od svých přátel pravdu, i když 

zabolí?
Vedu s přáteli konstruktivní debaty?
Umím být dobrým a spolehlivým přítelem?
Jaký mám vztah k věrnosti a nevěře?

Kombinace:
PES +
1. Jezdec – zpráva od přítele; volný čas trávíte s příte-

lem nebo s přáteli; opakovaná setkání, trvalá setkání
2. Jetel – krátké přátelství; zábava s přáteli; šťastné 

chvíle v kruhu přátel
3. Loď – touha mít přátele; uzavřete nová přátelství; ces-

tování s přítelem; návštěva přítele, vaše návštěva u přítele
4. Dům – klidní přátelé; stabilní okruh přátel; máte 

přítele; bydlíte s přítelem (?)
5. Strom – přátelství na celý život; dlouhodobé přátel-

ství; nebo při diagnóze: chronická nemoc
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6. Mraky – neshody mezi přáteli se opět urovnají 
7. Had – přátelství se ženou; přátelství bokem
8. Rakev – některému z vašich přátel se nevede dobře; 

v přátelském vztahu není něco v pořádku; přátelský vztah 
vázne; nebo: pevné přátelství; také: trvalé zaměstnání

9. Kytice – přátelství se ženou – přítelkyně; srdečné 
přátelství, milí přátelé; večírek s přáteli

10. Kosa – vaše přátelství něco tíží; v nouzi vám po-
může přítel; najednou se objeví dobrý přítel

11. Metla – dlouhé hovory; nebo: hádka s přítelem
12. Ptáci – starosti o přítele; trápí vás problém v přá-

telství; starosti nepominou
13. Dítě – mladý přítel; nová přátelství; krátký přátel-

ský vztah
14. Liška – intriky mají své opodstatnění; nebo: čest-

ný přítel, který otevřeně říká, co si myslí; také: neúpřimný 
přítel; člověk, kterého si lze „koupit“

15. Medvěd – stabilní přátelství, dlouhotrvající přátel-
ství; stabilní a rozumní přátelé

16. Hvězdy – přátelství se prohlubuje; spříznění duší; 
nebo: nejasnosti v přátelském vztahu zmizí; také: spiritualita

17. Čáp – přátelství se změní; změna vyžaduje delší 
dobu; přítel vám bude nápomocen v ... (+ karta vpravo 
za Čápem)

19. Věž – rozchod mezi přáteli; distanc od přátel; 
delší období samoty; žádní přátelé; nebo: člověk toužící  
po přátelství 

20. Zahrada – velmi mnoho přátel
21. Hora – zklame vás přítel; přátelství je zablokováno, 

přátelství s překážkami; nedobré zkušenosti s domnělými 
přáteli; toto přátelství vám ubírá příliš mnoho svobody 

22. Rozcestí – průvodce na cestách; nebo: přátelé roz-
hodnou za vás

23. Myši – ztráta přítele; nebo: máte mnoho přátel
24. Srdce – upřímnost a srdečný vztah v přátelství; 

přátelství se promění v lásku; upřímnost a věrnost v lásce
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25. Prsten – těsné spojení s přítelem; vztah s některým 
z přátel; věrný vztah

26. Kniha – tajné přátelství; vaši přátelé mají tajnosti; 
čekají vás nová přátelství

27. Dopis – zpráva od přátel; stálé kontakty s přáteli; 
nebo: povrchní přátelé; vaše přátelství nebude trvat dlou-
ho

28. Pán – tazatel byl a stále je věrný
29. Dáma – tazatelka byla a je stále věrná; stálý kon-

takt s přáteli
30. Lilie – harmonické přátelství; rodinní přátelé; také: 

erotické vztahy mezi přáteli
31. Slunce – přítel vám dodá sílu; upřímné přátelství; 

hodně radosti a pohody mezi přáteli
32. Měsíc – vzájemné uznání mezi přáteli; rozhovory 

přátel o velmi citlivých záležitostech
33. Klíč – vaši přátelé vám dávají pocit jistoty; jistota 

v přátelství; také vlastnost: naprosto spolehlivý
34. Ryby – mezi vašimi přáteli hrají důležitou roli pe-

níze; peníze budete mít i nadále
35. Kotva – vaši kolegové jsou také vašimi přáteli; 

nebo: jisté pracovní místo; na pracovišti máte loajální po-
stoj

36. Kříž – karmické (= problematické) přátelství; přá-
telské vazby polevují; nebo: ztratíte přítele

Další možné kombinace:
Mraky + Pes: váš přítel nebo dokonce přátelství bude 

ohroženo, přítel má strach, obavy; nebo: trvalé problémy
Kosa + Pes: přítel je v nebezpečí, přátelství je ohro-

ženo
Kříž + Pes: okruh vašich přátel bude získávat na vý-

znamu; kontakt s přáteli bude sílit
Hora + Pes: v přátelství vzniknou spory
Pes + libovolná karta + Věž: karta se týká tchýně


