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Otázka – Jak vykládat horoskop? 

Astrologická alfa a omega 

Jak z jednotlivých prvků, abecedy a základů 
gramatiky sestavíme pravdivý obrázek o člověku, 
jak přečteme jeho příběh? 

Téma celoživotní astrologické praxe, zkušeností, 
otázka charakteru člověka ošidná… 

Ambiciózní téma – zkusíme si ukázat postup, jak 
na věc 



Původ metody 

Systém výkladu horoskopu podle dominant 
rozpracoval Ing. Antonín Baudyš s Josefem 
Danzerem; 

zohledněna pravidla podle Kefera;  

základ tvoří Johannes Morinus (Jean Baptiste 
Morin de Villefranche) a jeho Astrologia Gallica; 

důležitá práce s vládci domů 



Dominanty 

Dominantou je vše, co vyčnívá, co horoskop 
odlišuje od průměru 

Tam, kde se dominanty spojují a ukazují jedním 
směrem, tam je horoskop silný – a v návaznosti 
na něj jeho nositel 

Nejsilnější horoskopy a osobnosti vykazují 
několik dominant podobného významu 

Samozřejmě některé odlišnosti jsou „žádoucí“ a 
některé méně, patologie se pozná divnými 
dominantami 

 



Co může být dominantou 

Dělení na dva – hemisféry )den/noc, východ/západ) 
       – polarity  (mužská / ženská) 

Dělení na tři – kvality (základní – ambice, akce,  
   začátek; pevná – vůle, vytrvalost, 
   dokončování; pohyblivá –   
   přizpůsobivost, mentalita)  

     – dekany (tělo, hmota; duše, emoce; 
    duch, myšlení) 

Dělení na čtyři – živly  

 



Co může být dominantou 

Planetární obrazce – uzavřený trigon, uzavřená 
(„velká“) kvadratura, T-kvadratura, bisextil, miska, 
ranec, vědro, houpačka, rozptyl 

Grafické znázornění vládců – „stromeček vládců“ 

Dominanta tří/čtyř nejsilnějších prvků horoskopu 
(Slunce, Luna, ascendent / vládce ascendentu) 

Vícenásobné konjunkce nebo stélia 

Vazby planet na osy horoskopu, zejména 
konjunkce s osami  



Co může být dominantou 

Obsazení domů 

Harmonické a disharmonické aspekty (sledovat i 
paralely) 

Provázání vládců a domů (Merkur a Venuše) 

Poloviční vzdálenosti - midpointy 

Zapojení stálic 

Dominantou je i chybějící kvalita, živel 

 



Příklady – denní hemisféra 



Ženská polarita, vodní živel, velký trigon 

Merkur jako vládce Asc i Mc 
poškozen Uranem a Plutem 
(vládci šestého a třetího 
domu) 
Společně poškozují obě osy 



Pohyblivá znamení, T- kvadratura, 
druhý dekan, disharmonické aspekty 

Pohyblivá znamení a 
padající domy 



Pohyblivá znamení, třetí dekany, 
dominanta 4, disharmonické aspekty 

Pohyblivá znamení a 
padající domy  



Živly – voda, dominanta 4, trigon 

Kombinace vodního živlu a 
ohnivých domů 



Živly – oheň,  vědro, stelia, dominanta 3 

Vazby konjunkcí planet na osy, 
ohnivé planety na obě osy 



Uranské vědro, poloviční vzdálenosti 

profese a  
 a  
Uranské vědro také Jan Pavel II. a 
Jacques Yves Cousteau 



Konjunkce a stélia, harmonické aspekty 



Dominanta čtyř, čtyřkonjunkce na Asc 

Čtyřkonjunkce na ascendentu 
je v sextilu na MC 



Obsazení domů, dominanta tří 

V pátém domě Slunce, 
Luna, Merkur vládce Asc, 
vládce V. a druhý vládce X. 



Provázání domů a jejich vládců 

Dominanta čtyř – oheň, 
dominanta tří pevná 
znamení a následné domy 
bisextil 
obsazení domů 



Poloviční vzdálenosti 



Grafický diagram vládců 

Zřetězení planet podle vládcovství ve znameních 

Každá planeta si buď vládne sama, nebo má svého 
vládce  

Pokud jedna planeta ovládá celý horoskop, pak je 
určující pro život člověka 

Pokud si vládnou dvě planety navzájem a společně 
ovládají horoskop, podobné a doplňují se 

Cyklus tří a více planet – stabilita a cykličnost 
života 



Grafický diagram vládců 

Více samostatných větví – potřeba propojovat 
dané oblasti života 

Když více než dva až tři okruhy, hrozí roztříštěnost 

Planeta vládne více prvkům – důležité, odvíjí se 
odsud mnoho věcí, možnost volby, jak dál 

Řetězec dlouhý a málo větvený – věci v životě 
„nalajnované“, málo odvahy a chuti ke změnám, 
málo možností volby 
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