
DVORNÍ KARTY – KRÁL MEČŮ 

 

K OBRAZU 1 
minule jsme se seznámili s prvním z králů, Králem holí, a dnes se budeme věnovat jeho neméně 
zajímavému a charismatickému kolegovi. také poháněnému aktivním živlem, a tím bude KRÁL MEČŮ 

 

K OBRAZU 2 

Typově je tohle hrdina intelektuál, Živlově vzduch podbarvený ohněm. Když si představíte vítr, vánek, 
vichřici, to všechno to může být 

I tady je možné najít řadu dalších klíčových slov kromě těch, která vidíte. Napadají vás nějaká? Napište si 
je! 

Mně napadají třeba slova jako inteligence, autorita, odbornost, objektivita, moc, přehled, 
informace, vzdělání, improvizace, suverenita, nezávislost a určitě vymyslíte ještě spoustu dalších 
 

K OBRAZU 3 

Obecně  

• je král Mečů osoba veskrze racionální. Emoce nejsou jeho silnou stránkou a popsat pocit je pro něj 
neuchopitelná výzva  

• Velice rychle chápe i věci, se kterými se předtím nesetkal a jsou nové – např. učební látka, nějaká 
nová problematika,  

• Jeho myšlení je jako meč – ostré a rychle, a často dochází k tomu, že ho také jako zbraň používá 

• Přesto je to člověk společenský, vtipný a zábavný. Je vyhledávaným společníkem, protože jeho 
humor a vtipné komentáře čehokoli na veřejné scéně jsou zábavné a originální 

• Má dokonalý všeobecný rozhled, orientuje se ve všem, co vás napadne a tedy je možné se s ním 
bavit kdykoli o čemkoli 

• Velmi často se dobře uplatňuje ve veřejné sféře, setkáme se s ním na vysokých úřednických 
pozicích, v roli soudce, advokáta, ale i moderátora či politika. 

• Často navrhuje řešení problémů, která jsou neotřelá, logická a chytrá 

• V tom, co dělá, je důsledný a přesný, ale pokud ho to nebaví, klidně to opustí a začne dělat něco 
jiného 

 
K OBRAZU 4 

Pozitivně:  

• Neváhá se poprat na to, čemu věří 
• Je schopen pohotové argumentace, v diskuzi vyniká a pokud máte nějaký argument proti, okamžitě 

vyloví z rukávu 35 dalších, aby vám ukázal, že pravdu má a mít bude 

• Vůbec se nebojí jít do slovních půtek nejrůznějšího typu. Dohaduje se rád a je lhostejné, jestli ej to 
nad motivem brouka lézt většinou doleva, nebo složitým plánem mise na Mars 

• Komunikace je pro něj vším – dokáže se dorozumět i v jazycích, které neumí, a velké množství jich 
opravdu i umí. Má na to nadání, talent a chuť 

• Pořád se něco učí. Jeho mysl vyžaduje neustálé podněty, motivaci a nové informace 

• Má výtečný smysl pro orientaci, a to nejen v přírodě, ale i ve společnosti . má dokonalý přehled o 
věcech, které ho zajímají, ať jde o politiku, nebo o fotbal 

• Skvěle improvizuje a málokdy se nechá zaskočit  -okamžitě je schopen dodat spoustu důvodů, proč 
například dělá nebo nedělá to a to.  
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K OBRAZU 5 

Negativně:  

• Drzý a ukecaný žvanil 
• múže být prolhaný a vychytralý, se snahou – často úspěšnou vás nachytat, podvést, nebo oklamat 
• je nestálý – jako vzduch, chvíli tady, chvíli tam…jakmile ho zaujme něco jiného, věnuje se raději 

tomu, zejména, pokud je to novinka, kterou ještě nezná – což bohužel u něj často platí i ve vztazích 

• vyhledává pořád nové podněty, nevydrží dlouho u jedné věci 
• pořád a často kritizuje. Všechny a všechno. Rozumí všemu a všechno by dělal líp. Často ano, ale 

kdo to má vydržet že jo 

• je ironický a jízlivý. Takovým tím způsobem, kdy to už není vtipné, ale zlé. 
• Je namyšlený 

• Nemá emocionální účast 
• Do všeho kecá a ví všechno nejlíp 

 

VE VÝKLADECH: 
K OBRAZU 6 

JAKO OSOBA:   
 

• Mužem myšlenky a komunikace – komunikace je klíčovou vlastností mečů a tento král se vyznačuje 
schopností ji mít zvládnutou k dokonalosti. Ví přesně, s kým, kdy a jak je nejlepší způsob 
dorozumění a toto umění je součástí jeho strategie 

• Je ve skvělé duševní formě, pálí mu to, a on si to umí užít. Také se tím vůbec netají, naopak. A 
pokud dokážete projevit hlasitý obdiv nad touto jeho dovedností, jeho Ego má radost 😊 

• Král mečů je někým, za kým si jdete pro rozhodnutí. Rozhodovat umí a jde mu to skvěle. 
• Nevede druhé intuitivně, protože s tímto druhem vnímání nechce mít nic společného, ale vede, a 

dobře ostatní prostřednictvím rozumu. Má vysoké nároky, ale sám je splňuje. 
• Kritizuje a jeho kritika nemusí být vždy konstruktivní, ale bývá pravdivá, takže stojí za zamyšlení, i 

pokud s vám nelíbí. 
• Mění názory, ale důvodem je to, že jeho předvídavost, kdy přehodnocuje situaci daleko dřív, než se 

začne měnit 
 
 

K OBRAZU 7 

JAKO SITUACE:  

• Zahrnuje všechno, co je rychlé 

• Vše, co přináší nové podněty – začne nás to zajímat, zkoumáme, proč k tomu došlo apod 

• něco, s čím jsme nepočítali, jsme tím zaskočeni, překvapeni 
• situace která nás donutí se někam pohnout, být aktivní 
• něco, co nás ovlivní, přemluví, ukecá k něčemu, co bychom třeba vůbec nedělali 
• najednou si něco uvědomíme, pochopíme, přesvědčí nás to 

 

K OBRAZU 8 

VE VZTAZÍCH 
 

• s partnerkou hledá hlavně intelektuální shodu – je pro něj důležité, aby si rozuměli a aby byla na 
stejné duševní úrovni jako on sám 
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• hodně rád flirtuje – naštěstí u toho obvykle zůstává, Král mečů se tím baví, tříbí si své umění 
působit na druhé pohlaví, potažmo pak na kohokoliv, těší ho akce, a odezva. Pokud je Králem mečů 
váš partner, tak jistě chápete, že je to jen hra, která nikam nepokračuje a hraje se jen pro hru 
samotnou. Král si jen málokdy bude komplikovat život city a podobnými taškařicemi. Dělá to, aby se 
zdokonalit, takže je to téměř profesionální úchylka 

• Jako svůdník je velmi rafinovaný a jen málokdo mu odolá (i jí – král mečů může být i žena prosím 
pěkně!) Má fantazii a rád experimentuje. 

• Nevyhledává hluboké city a vášně, kterým nerozumí a v podstatě se jich bojí 
• Nerad se váže – těch možností je přece tolik… 

• Může mu chybět pochopení a empatie, což přináší problémy zejména při soužití s osobami 
náležícími k pasivním živlům – tedy vodě a zemi. Pohárová královna s ním opravdu nevydrží 

• Dokáže být panovačný i ve vztazích – on rozhoduje nejlíp a basta 
 
 
K OBRAZU 9 
 
V POVOLÁNÍ:  

• Měli bychom uplatňovat jakousi čilost, duševní samozřejmě, tedy důvtip a chápavost 
• S králem mečů přichází i navazování kontaktů – je snadné, s lehkostí, žádný problém ani tréma nebo 

ostych – tím mečový král netrpí 
• Mohli bychom, nebo se od nás bude i vyžadovat, abychom projevili obchodního ducha, ukázali, že 

zvládáme dojednat podmínky něčeho, nebo zajistit dodání materiálu či součástek, nebo 
vykomunikovat problém, který se nevyřešen táhne už týdny…a najednou to jde 

• Je to i schopnost řešit úkoly, zvolit správný postup a strategii, abychom dosáhli, čeho potřebujeme 

• Pokud bude mečový král na straně našeho obchodního či pracovního partnera, měli bychom si dát 
pozor na některé aspekty mečového krále, které nemusí být zrovna nejvýhodnější, pokud jsou na 
protější straně, jako jsou rafinovanost, mazanost a někdy také vychytralost až víte co… 

 

K OBRAZU 10 

VE ZDRAVÍ:  

• Může souviset s bolestmi hlavy, některými projevy neuróz nebo žaludečních vředů 

• Pozor na úrazy, obvykle způsobené nepozorností, rychlostí a nesoustředěností 
 

K OBRAZU 11 

VE FINANCÍCH A PRÁCI:  

• král mečů mluví často o podnikání v oblastech, kde se uplatní schopnost komunikace 

• přináší také dobrou schopnost tvořit finanční strategie nebo plány 

• v práci bude vyžadováno nebo se setkáme s racionální a věcným chováním 

• budeme moci uplatnit důvtip a vynalézavost při řešení problémů 

• měli bychom být schopni zvážit obě strany mince a rozhodnou se dobře 
 

K OBRAZU 12 

RADA - CO DĚLAT   

• používat rozum 

• umět uplatnit autoritu 

• měli bychom být objektivní 
• nebojme se rozhodovat 
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• nenechte se zaslepit emocemi. Soucit je dobrá a chvályhodná vlastnost, ale nevyplácí se, pokud 
jde o rozhodnutí, vyžadující racionální přístup 

• seznamte se s fakty. Pokud něčemu nerozumíte, nemusí být vaše rozhodnutí správné 

• rozhodněte se pokud možno rychle. Ničemu nepomůže, vezmete-li si 3 týdny na rozmyšlenou toho, 
zda je domácí násilník opravdu špatný člověk, nebo zda se narozené miminko má jmenovat Pepa, 
nebo radši Franta 
 
 

K OBRAZU 13 

RADA - CO NEDĚLAT:  
 

• nebuďte neústupní a krutí – někdy je potřeba v zájmu věci netrvat na své jediné pravdě 

• nevytahujte se na menší – ano, jsou na světě lidé, kteří nedosahují vašich kvalit, ale nemusíte jim to 
připomínat na každém kroku 

• nechovejte se jako mistr světa – pokud jím tedy nejste, a i tak by vám trocha skromnosti neublížila 

• neurážejte ostatní, zachovejte si svůj majestát 
• netropte si kanadské žertíky, a to ani z přátel 
• nemanipulujte druhými jen proto, že můžete. Ono to svádí, ale fakt to nedělejte 

• nevyužívejte svého postavení ani autority 
 

 

 
K OBRAZU 14 

 
Co říci na závěr – Na setkání s Králem mečů můžete mít navzdory pověrám jen ty nejlepší vzpomínky. Je 
to úžasný, inteligentní, okouzlující muž, se kterým se člověk rád setká znovu a vždy se od něj dozví něco 
zajímavého, vtipného, nebo poučného: 

Pro tento den se ale rozloučíme, ještě na nás čekají dva představitelé královských rodů, kteří nejsou o nic 
méně zajímaví, než tito dva, které už znáte 
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