
DVORNÍ KARTY – KRÁL HOLÍ 
 
Už jsme se zorientovali v názvosloví a základních pravidlech členění charakterů dvorních karet, a teď už 
začneme detailněji probírat jednotlivé karty. 
K OBRAZU 1 
Dnes se budeme věnovat králům. Začneme nejvýraznějším z králů, a tím je: KRÁL HOLÍ   

K OBRAZU 2 

Typově je to hrdina záchranář - oheň podbarvený ohněm a tak se taky projevuje. Nebude se chovat jako 
voda, ani jako země.  

Napadají mně k němu spousty klíčových slov. Některá tady vidíte napsaná, jiná vás napadnou. Zkuste si 
jich pár napsat. Určitě objevíte i další, která tady nejsou prostě proto, že se sem nevešla. 
Další Klíčová slova: sebejistota. dynamičnost, podnikavost, nadšení, temperament, nároky. Autorita. 
Síla vůle. Mít nepřemožitelný postoj. Ego. 

 

K OBRAZU 3 

• Obecně: má hromady energie, navíc velmi nakažlivé, takže ji snadno a rád předává i do okolí 
• rád začíná nové, ale mohou nastat problémy s dokončováním – protože mezitím si klidně všimne 

něčeho, co ho bude momentálně bavit mnohem víc, než to, co už dělá týden – no takovou dobu!! 

• je nebojácný, ale vrhá se do všeho po hlavě a nemusí při tom být zrovna v kontaktu s realitou 

• nenechá nikoho na holičkách, zejména, pokud by mu hrozilo nebezpečí, při dopravní nehodě u vás 
bude první, ale stejně rád zachraňuje dámy v nesnázích. Někdy je problém, že nehledí na to, zda 
se jeho objekty zájmu od  něj nechat zachránit chtějí, nebo to potřebují. 

• utíká všemi způsoby z rutiny všedního dne – nezvládne pobytový zájezd k moři 7 x stejný den 

• Nezkrotný optimista – nepřipustí, že by mohlo něco dopadnout špatně 

• zažijete s ním spoustu dobrodružství – nikdy není nuda, pořád v akci, pořád se něco děje 

• stejně tak s ním enní nuda ani pokud jde o sex, který je vášnivý a možná trochu netradiční, 
• nečekejte od něj žádné závazky a stabilitu, natož citové výlevy a romantiku ☺ 

 
K OBRAZU 4 

Pozitivně:  

• nebojácný,–  klidně se vystaví nebezpečí ať pro vlastní potěšení nebo pro záchranu života jiných 
lidí,  

• v krizových situacích si dokáže zachovat chladnou hlavu – nepanikaří, působí klidně a jako že ví, co 
dělá, což je důvodem k jeho následování. 

•  neohrožený dobyvatel – žene kupředu a nehledí na překážky, úspěšně dobývá pro pocit vzrušení 
z každého prvenství; vášnivý je i při dobývání dívčích srdcí,  

• výkonný a soutěživý sportovec . sporty, kde vyhrává on sám – tedy žádné kolektivní. Miluje pocit 
vítězství 

• k neutahání, má nekonečné zásoby energie 

• bývá průkopníkem nových  cest, hledá způsoby a nové cesty 

• má přirozenou autoritu a vůdcovské schopnosti, miluje život 
• je ochoten podstupovat rizika. Je srdečný, vřelý, s nakažlivým nadšením a optimismem;  

 

K OBRAZU 5 

Negativně:  

• příšerně akční 
• nesnáší stereotyp        

 

• nechce se vázat 
• vyhledává pořád nová dobrodružství,  
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• má sklony k hazardování – nejen se životem  
• je pekelně netrpělivý, rychleji jedná, než myslí 
• ješitný,  
• sebestředný, sobecký 

• panovačný despota, který nestrpí žádný odpor, mohou se objevit sklony k násilí,  
• vzrušení z vlastní moci 

 

VE VÝKLADECH: 
K OBRAZU 6 

JAKO OSOBA:   

• je dominantním a energickým vládcem, který chce být ve všem, co dělá úspěšný 

• Rád se předvádí 
• Miluje obdiv úspěch 

• snadno se nadchne pro nové, je často tím, kdo ostatní vede a inspiruje 
 

K OBRAZU 7 

JAKO SITUACE:  

• Zahrnuje všechno, co je náhlé, rychlé, nečekané a krátkodobé. Například šance, co se víckrát 
neopakují a které jsou něčím velmi přitažlivé  

• Často je to jediná moznost v dobrém i ohrožujícím kontextu. 
• Rychlý a krátkodobý průtok energie  

 

K OBRAZU 8 

VE VZTAZÍCH 
 

• může vás zaujmout velmi přitažlivá, charismatická a vášnivá osoba. 
• V osobních vztazích vyjadřuje tato karta teplo, velkorysost a upřímné zaujetí 
• symbolizuje živost a podnikavost,  
• rád hýčká ostatní a dává tak najevo vlastní šlechetnost 
• Vášnivé, horkokrevné vztahy, dobrodružství, vitalita 

K OBRAZU 9 

V POVOLÁNÍ:  

• sebevědomé, přesvědčivé, rozhodné vystupování,  
• podnikavého ducha a silnou motivaci. Naznačuje velký  
• organizační talent a spojuje nárok na vedoucí roli Také svědčí o  
• dynamičnosti, angažovanosti a radosti z rizika.  
• V pracovním kolektivu je Král holí hnací silou 

• Slabinou Krále holí je nedostatečný smysl pro plynutí času, což vede k chybnému plánování a 
neschopnosti uskutečnit některé dobré záměry. 

K OBRAZU 10 

VE ZDRAVÍ:  

• spoustu energie, a vášnivého nadšení, ale pozor na agresivitu a prchlivost. Svůj vztek vybijte 
nějakým aktivním způsobem – sportem, soutěží apod., nehromaďte jej v sobě.   

• Vaše zdraví bude překypovat energií a budete se cítit nabití a dynamičtí. 
 

K OBRAZU 11 

VE FINANCÍCH A PRÁCI:  
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• v práci a financích na tohoto krále pozor ve smyslu, že mívá někdy potíže dotáhnout věci do konce, 
nebo sklon příliš riskovat.  

• Snadno nabyl, snadno pozbyl – král holí peníze moc neřeší. 

 

K OBRAZU 12 

RADA - CO DĚLAT   

buďte velkorysí 
aktivní a sebevědomí.  
Mějte vlastní názor a nebojte se o něj „poprat“.  
Zkuste se nadchnout, nebojte se toho.  
Buďte upřímní přátelé a šlechetní nepřátelé.  
Nenechte se odvést od záměru  
Staňte se „pánem situace“. 
Nebojte se prosadit, není třeba sklánět hlavu před nikým a ničím. 
Dejte na své schopnosti a na svou intuici. 
 

K OBRAZU 13 

RADA - CO NEDĚLAT:  
 
nebuďte pyšní, zlomyslní a krutí.  
Nezneužívejte svou moc, nebuďte panovační, sobečtí a namyšlení.  
Nebojte se prohrát, občas můžete ustoupit a nemusíte mít vždy pravdu.  
nevzdávejte se sebekontroly, bezhlavost a zbrklost zde není na místě.  
 
K OBRAZU 14 
 
Co říci na závěr – na tohoto krále a setkání s ním se zapomíná jen těžko. Ale zase by byla škoda, 
neseznámit se i s ostatními z téhle party, co myslíte? Přece jen, být trvale s ohněm může být někdy docela 
vyčerpávající.  Takže se pro dnešek s tímto charismatickým mužem rozloučíme. Pokud budete chtít, 
můžete si udělat ještě nějaká praktická cvičení, abyste spolu setrvali o malinko déle.  
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