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HOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barva holí odpovídá živlu ohně a představuje tak naši vůli, energii, sílu, odvahu, 
odhodlání a dynamiku. Když se ve výklad převládají hole, půjde o něco 

aktivního, rychlého a netradičního. Proto je třeba tohoto aktivního vlivu využít a 
získat tak, co nejvíce pro sebe sama a další vývoj. Nepůjde zde ale o nic trvalého 

a pevného, ale o poznání, že vše se může změnit. 
Oheň je prvek základní a aktivní a symbolizuje vše, co přichází prudce. Je 

horký, šíří teplo a světlo. Je v neustálém pohybu, je rychlý. Plameny se pohybují 
směrem nahoru, jakoby vzpínají – jakoby chtěly něčeho dosáhnout. Aby se však 
mohl rozvinout potřebuje hořlavou látku, jíž se bude živit a kterou bude zároveň 

ničit.  
 

 



OHEŇ 
Přírodní fenomény: požár, sopečná činnost, horká poušť 
Barva: červená (oranžová, zlatá)  
Světová strana: jih  
Denní doba: poledne  
Roční období: léto, letní slunovrat  
Období života: mládí  
Přírodní symbol: křišťál, svíce  
Kov: železo, zlato 
Totemová zvířata: lev, ještěrka, kůň, liška 
Astrologická znamení: beran, střelec, lev  
Magické nástroje: lucerna, svíce, hůl, vidle, koště, důtky  
Runy: Thurisaz, Kenaz, Nauthiz, Sowilo, Ehwaz  
Elementálové: salamandři  
Archanděl: Michael 
Bohyně: Vesta, Sekhmet, Brighid, Scathah 
Bohové: Hefaistos, Prometheus, Perun, Dažbog, Lugh 
Pán větru: Notus  
Psychická funkce: intuice 
Pozitivní aspekty: odvaha, sebevědomí, vášeň, kreativita  
Negativní aspekty: podrážděnost, vznětlivost, bezohlednost  
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ESO HOLÍ 
 

 ENERGIE 
 ODVAHA 
 NADŠENÍ 
 VITALITA 
 POTENCE  
 AKTIVITA 
 MUŽNOST 
 ČAS ZAČÍT 
 VKROČENÍ 
 OBNOVENÍ  
 SEXUALITA 
 KREATIVITA 
 TVŮRČÍ ÚSILÍ  
 VLASTNÍ SÍLA 
 PODNIKAVOST  
 SRŠENÍ NÁPADY  
 NUTKÁNÍ K ČINŮM  Rider-Waite tarot 

 NUTNOST RISKOVAT 
 NUTNOST PODNIKAT 
 POZNAT NEPOZNANÉ  
 ROZVÍJENÍ SAMA SEBE 
 VZÍT VĚC SÁM DO RUKY  
 UNIVERZÁLNÍ POČÁTEK  
 PŘÍLEŽITOST K ÚSPĚCHU 
 PŘICHÁZEJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ 
 MOCNÝ VÝBUCH ENERGIE 
 ZAMĚSTNÁVAT SE NOVÝM  
 NĚCO VYROBIT, VYMYSLET 
 VNITŘNÍ NUTKÁNÍ TVOŘIT  
 VŮLE K NOVÉMU ZAČÁTKU  
 PŘÍLEŽITOST SEBEREALIZACE  
 NÁHLÉ NEPLÁNOVANÉ CESTY 
 NUTNOST VYUŽÍT PŘÍLEŽITOST 
 POČÁTEK SKVĚLÉ TVŮRČÍ FÁZE 
 PŘÍLIV INSPIRACE A OPTIMISMU  
 VEŠKERÁ SÍLA A ENERGIE OHNĚ  
 NAŠE VNITŘNÍ KREATIVNÍ ENERGIE 
 VYKROČIT Z VEJCE A OBJEVIT NOVÉ  
 KDO KDYŽ NE JÁ, KDY KDYŽ NE TEĎ? 
 DOSUD NEUSKUTEČNĚNÁ MOŽNOST  



 NENÍ ČAS NA ODPOČINEK A ROZMÝŠLENÍ  
 PŘÍLEŽITOST DOKÁZAT, ZÍSKAT, VYVÍJET SE 
 POZITIVNÍ ČINNOST VEDOUCÍ K NOVÉMU RŮSTU  
 TAZATEL SE OTEVŘEL UMĚLECKÉ INSPIRACI A TVŮRČÍM 
INOVACÍM  
 TAZATEL SE OPROSTIL OD MINULÝCH OMEZENÍ A JE SCHOPEN 
ÚSPĚŠNÉHO SEBEVYJÁDŘENÍ  
 PODMÍNKY, DOVEDNOSTI TAZATELE I MENTÁLNÍ ROZPOLOŽENÍ 
JSOU VHODNÉ  
 NUTNOST PŘISTOUPIT NA VĚC, KE KTERÉ NÁM DOSUD CHYBĚLA 
ODVAHA A ENERGIE  
 PŘIČIŇTE SE, ABY ODCIZENÍ, CHLAD, NEVÝRAZNOST A FÁDNÍ 
NUDNOST BYLY VYKÁZÁNY DO SVÝCH HRANIC  
 BUĎTE PŘIPRAVENI NA PŘÍCHOD VAŠEHO SLUNCE, OHNĚ A 
BLESKU, NASTAL ČAS, KDY ZAČNOU PROJEVOVAT SVOJI SÍLU 
 ZAČÍNÁ SE V NÁS PROJEVOVAT TOUHA DOSTAT SE DO VLASTNÍHO 
ŽIVOTNÍHO CENTRA, DO STŘEDU NAŠÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE 

 
VZTAHY: oživení, nadšení, prudkost, přistupte na věc, ke které vám do teď chyběla 
energie, předběhnout partnera, začátek bouřlivého vztahu, porod, ohnivý vztah, který 
má velký potenciál, vášnivá sexualita, puzení k činnosti, intenzivní vztah, plameny 
roztržky, které mezi vámi plápolají, sežehnou  všechno nepravé a nečisté, takové 
konflikty v sobě nosí velký potenciál, slouží k očistě a osvobození, nenechávej, ale 
svou sexuální energii vybuchnout a zacházej s ní stále více uvědoměleji, oba si 
ujasněte do jakých oblastí života chcete energie investovat, probuzení novách energií, 
sexuální láska provázená magnetickou přitažlivostí, nové impulsy a nebo nové síly, 
kterými je vztah očištěn, nová láska přichází jako blesk 
Rada: učinit vzrušující zkušenost 
Chyba: neschopnost vyrovnat se se silnými energiemi či náhlými změnami  

 
PRÁCE: ctižádost, motivace, šance, kterou si nenechte ujít, smělost, bystrost, 
podnětné informace, vynikající podmínky pro začátek nových, někdy absolutně 
převratných projektů, vhodná doba změnit práci, také hazardování se zdroji a riskantní 
investice 
Povolání: organizátor volebních kampaní, náborář, zaměstnanec organizace zabývající 
se ochranou životního prostředí 
Pracovní výkony: rychlé, překvapivé, inovátorské  
Rada: více opatrnosti by neškodilo, mírnost v mezilidských vztazích, neváhat a 
neodkládat nabízenou příležitost  
 
STÍN: prudkost, ukvapenost, všechno začínat a nic nedokončit, vznětlivost, 
netrpělivost, horečná činnost, nadměrná aktivita, výstřednost, nevyužití celého svého 
potenciálu, Tazatel nevyužívá všechny možnosti své síly a energie, nedostatek 
inspirace  
 



POTŘEBA: Začít! Podnikat! Riskovat! Využít příležitosti! Chopit se výzvy! Mít oči 
otevřené dokořán, protože těsně před vámi leží šance, kterou byste měli využít. vyřešit 
novým rozmachem staré problémy, vzít život do vlastních rukou  
Rada: Udělejte něco dobrodružného a napínavého! 
 
Stav:  připraven k odchodu  
Karma: nová hra, nové štěstí  
Bud.: oheň vášně, chuť k tvoření  
Vlivy: vnuknutí, dopis 
 
POVAHA:  
Pozitiva: je pro každé dobrodružství, snadno se nadchne,  hledá  vzrušující úkoly, plný 
elánu, zapálený, vášnivý, dynamický, schopný prosadit se, nadprůměrně zručný, 
vynalézavý a originální, důvěryhodný, vysoká míra osobního nasazení, nakažlivě 
entuziastický, vášnivě zaujatý pro věc, bdělý a nebojácný  
Negativa: výbušný, neschopný se ovládat, prudký, temperamentní, mívá neurotické 
reakce, používá kousavou ironii, nedotahuje úkoly do konce 
Signifikátor: začátečník, mladíček, něco dělá poprvé  
Postoj: věnující se životu  
 
ZDRAVÍ: hromada energie, vztek, horkokrevnost, horečka 
Prostředek: sport, příležitost uzdravit se vlastními silami 
Poselství nemoci: nedůvěřujete vlastnímu úsudku, ignorujete tvořivou inspiraci, máte 
příliš mnoho nesouměrné ohnivé energie  
Rada: zkuste novou léčbu nebo nového lékaře, zabývejte se mimosmyslovým 
vnímáním, teď máte dost energie na tvořivé procesy  
 
FINANCE: nové zdroje příjmů  
 
OTÁZKY: Jsem dostatečně bdělý? Jsem ochoten riskovat a využít při tom šanci, 
abych se dále rozvíjel?  
 
CITÁT: „A nadešel den, kdy riziko zůstat v ukrytý v poupěti bylo bolestivější než 
riziko vykvést.“ Anäis Nin  
 
Výsledek: vzít věc sám do ruky  

 
VÝZNAM PODLE ŽIVLU  
V esu je to oheň, který právě vzplál a způsobil mocný výbuch. Je to výbuch nadšení, 
elánu, životní síly a energie i k činům, kterých bychom se jinak neodvážili. Tímto 
výbuchem se nabízí příležitost něco dokázat, získat, vyvíjet se. Příležitost k úspěchu, 
bude-li dobře využita. Především tím máme možnost rozvinout sami sebe a vyrůst na 
zkušenostech, které se nám tím nabídnou. S tímto výbuchem se na nás doslova řítí 
nová fáze, která je nesmírně tvůrčí a plná inspirace a optimismu. S ohněm v této kartě 
přichází teplo až horko, především oživení a prudkost ve vztazích.  



Udělejte to, k čemu byste jinak neměli odvahu, přistupte na věc, ke které vám dosud 
chyběla energie. Určitě se vám to vyplatí. Protože je eso holí první karta malé Arkány 
znamená také počátek a s tím i věci, které děláte poprvé.  
 
OBECNÉ SYMBOLY 

 
 Ruka – impuls zvenčí 
 Hůl – síla vůle, růst 
 Svěží krajina – plodnost vitalita 
 Červená barva – oheň a aktivita 

 
 
DALŠÍ SYMBOLY  

Witchy tarot   
RIDER WAITE TAROT  

 Deset rašících lístků – v esu spočívají možnosti všech deseti dalších karet 
 Osm padajících lístků – odkaz na osm holí – nejvitálnější kartu série  
 Hora – vrcholný prožitek  

 
KLIMT TAROT 

 Těhotenství ženy – nový počátek  
 Plášť ženy  - kreativní výbuch energie  
 Plod, na který žena hledí – příležitost něco dokázat  
 Zelená barva pozadí – růst a plodnost  
 Žena se dívá na své těhotné břicho – přitakání životu  

 Klimt tarot  
BOSCH TAROT  

 Vejce – příležitost se rozvinout  
 Velké bosé nohy – nutnost vykročit  
 Zavřená kniha – dosud neuskutečněná možnost  

 
 
TAROT ZE ZEMĚ FANTASIE 

 Dračí hlava, která roste do stromu – počáteční jiskra, 
dynamika  

 
TAROT KELTSKÝCH DRAKŮ  

 Malí dráčci, kteří se líhnou v křišťálovém hnízdě – nový 
počátek  

Universal 
Fantasy tarot  

 
TAROT MARIE BROŽOVÉ  

 Otevřené možnosti – paleta s barvami  
 
GOTHICKÝ TAROT  

 Kamenné dveře s lebkou a žezlem – možnost odhalit něco cenného  
 
 
 

http://taroteca.multiply.com/photos/photo/398/65


PŘÍKLADY ZAJÍMAVÝCH SYMBOLŮ V DALŠÍCH 
SADÁCH 

 Tarot fantastické menažérie: čerstvě narozené kuřátko – nový 
život 

 Tarot grálu: Vycházející slunce v pozadí – začátek nového dne  
 Čarodějnický tarot:  čarodějnice nese zapálenou pochodeň a 

chce s ní zapálit oheň – zapálení  
 Tarot z tajemného lesa: salamandr – životodárnost  
 Breugel tarot: muž, který mlátí cepem obilí – práce  
 Dante tarot: kniha, ze které vyrůstá strom – živé studium  

 Dante tarot 

 
MYTOLOGIE  
Karta Eso holí znázorňuje statného vousatého muže 
zralého věku, jehož kaštanové vlasy zdobí zlatá 
koruna. Je oděn do královského purpuru a zaujímá 
vznešený postoj. Stojí v horské krajině, která za jeho 
zády přechází v zasněžené vrcholky hor. Přes rameno 
má přehozeno zlaté beraní rouno, které sahá až na 
zem. V jeho pravé dlani leží zeměkoule, zatímco 
levice drží hořící hůl. U Esa holí se setkáváme s 
nejvyšším bohem Diem, jenž nejenže stojí na počátku 
Iásónovy výpravy za zlatým rounem, ale současně je i 
hybnou silou celého příběhu. Právě Diovo posvátné 
zlaté rouno si musí hrdina této báje vydobýt. Zlaté 
rouno zde symbolizuje tvůrčí vizi nespoutaného 
ducha, která uniká z bezpečného, konvenčního světa a 
vydává se po neznámých cestách vstříc svému 
vysněnému cíli.  
   Zeus je nejvyšším a tedy nejmocnějším bohem 
starých Řeků. Jeho božství bývalo zpodobňováno 
různě. Jednou z jeho symbolických podob byla hlava 
berana, která ztělesňovala neviditelný tvůrčí potenciál 
ducha, jehož prostřednictvím se člověku vyjevuje 
tajemství celého vesmíru. Proto je Zeus ztělesněním 
této duchovní, životní a tvůrčí síly, jež je obdařena 
mocí vytvářet nové konkrétní formy a struktury. Ačkoli je nepostižitelná a neuchopitelná, 
přesto ovládá a řídí celý náš život, neboť naši duši naplňuje touhou po něčem vyšším a 
vznešenějším. Tím je zodpovědná i za každý jednotlivý konkrétní krok a produkt, který je 
jeho následkem. Nejen umělci využívají tvůrčí imaginace neboli představivosti, jak tuto 
schopnost lidského ducha moderní psychologie dneška nazývá, ale je pravda, že její ohromná 
moc se nejzřetelněji projevuje právě u nich. Umělci také více než jiní trpí její nesnesitelnou 
neuchopitelností, neboť tvůrčí inspiraci, která je jedním z projevů tohoto duchovního 
potenciálu, se nedá poručit, ale přichází sama, bez vyzvání. U karty Císaře, náležející do 
Velkých Arkán, jsme se seznámili s Diem jako Velkým Otcem lidstva, zosobňujícím archetyp 
patriarchálních hodnot. Zde, u Esa holí, se setkáváme s Diem jako představitelem svobody a 
nespoutanosti ducha. V každém z nás tento bezedný potenciál dřímá. Zeus tedy představuje 
schopnost člověka vytvořit v duchovním světě myšlení a představ potenciální formu 

Mýtický tarot  



budoucnosti, která se bude lišit od stavu přítomnosti, v níž se nacházíme, a bude jej kvalitou a 
významem převyšovat, ať už se jedná o plány na rekonstrukci bytu či o vypracování 
podnikatelského záměru. Lidé často této své schopnosti nedůvěřují, neboť se obávají, že 
budou svému okolí na posměch. Vždyť v dnešním světě se považuje přinejmenším za 
dětinské a pošetilé, jestliže někdo svým vizím nebo chcete-li tvůrčí inspiraci důvěřuje. Bojíme 
se, že budeme příliš riskovat, pokusíme-li se nějakou svou novou ideu uskutečnit. Bojíme se 
neúspěchu. Avšak mocný Zeus není ani dětinský, ani pošetilý. A Eso holí, jež ztělesňuje 
počáteční uvolnění doposud nekultivované a neusměrněné duchovní energie, je kartou, která 
je nabita mohutnou energií. Nová idea prozatím nemá přesné obrysy, doposud nebyla jasně 
zformulována, avšak nitro naplňuje hluboký nepokoj a současně pocit, že se v nás něco 
nového rodí, že se začínáme otvírat životu. To je hnací síla, která Iásóna žene k cíli. Jistěže 
mohl jednoduše svého strýce Pélia sesadit z trůnu a tak se vyhnout nebezpečím, která ho na 
cestě za zlatým rounem čekala. Z toho vyplývá, že Eso holí mimo jiné označuje také začátek 
velké cesty, jež bude výpravou do říše duchovní vize a představivosti, kde budou nejen 
zpochybněna, ale i překonána všechna omezení každodenního života. Po návratu již nikdy 
nebude náš život stejný jako dřív. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESO HOLÍ V RŮZNÝCH TAROTOVÝCH 
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Durer tarot Etruscan taro  Antichi Bolognese  
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	Barva holí odpovídá živlu ohně a představuje tak naši vůli, energii, sílu, odvahu, odhodlání a dynamiku. Když se ve výklad převládají hole, půjde o něco aktivního, rychlého a netradičního. Proto je třeba tohoto aktivního vlivu využít a získat tak, co nejvíce pro sebe sama a další vývoj. Nepůjde zde ale o nic trvalého a pevného, ale o poznání, že vše se může změnit. 
	Oheň je prvek základní a aktivní a symbolizuje vše, co přichází prudce. Je horký, šíří teplo a světlo. Je v neustálém pohybu, je rychlý. Plameny se pohybují směrem nahoru, jakoby vzpínají – jakoby chtěly něčeho dosáhnout. Aby se však mohl rozvinout potřebuje hořlavou látku, jíž se bude živit a kterou bude zároveň ničit.   
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	Postoj: věnující se životu  
	 
	 
	 
	 





