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ASTROLOGIE 

SYSTÉMY ASTROLOGICKÝCH  DOMŮ 

 A SYMBOLICKÉ DIREKCE 

Jaroslav Popelka 

(přednáška v OM Café Ostrava 5.5.2018) 

(k dispozici je také zvukový záznam či videozáznam celé přednášky) 

      Poslední dobu jsem astrologii dával mírně stranou, avšak náhle do mě vstoupil nový 

impuls, který ve mně vyvolal zájem se opět vrátit k některým astrologickým tématům. Když 

jsem se podíval do svého horoskopu, zjistil jsem, že planeta Uran mi svým tranzitem 

vstoupila do 5. domu. Pátý dům ukazuje na aktivity, které máme rádi, ukazuje na náš tvůrčí 

potenciál, naše záliby. Klasická astrologie říká, že Uran souvisí s astrologií. Já navíc vnímám, 

že Uran a Vodnář je tvůrčí myšlení. Když mi tr. Uran vstoupil do 5. domu, začal jsem mít 

niterné nutkání se opět věnovat ve větší míře astrologii a současně jsem byl tlačen k tomu, 

abych se vrátil k problematice astrologických domů.   

      Když jsem vedl semináře astrotheologie, 11.3.2006 jsem měl přednášku o systému domů 

Regiomontanus, kde jsem vysvětloval, proč by tento systém měl být správný.  Mnozí pod 

vlivem této přednášky začali pracovat s tímto systémem. Nyní jsem měl nutkání se znovu 

vrátit k této problematice. Začal jsem nad tím přemýšlet a nyní bych se chtěl s vámi podělit, 

k čemu jsem dospěl.  

      Když jsem se v r. 1987 začal zabývat astrologií, v té době jsme skoro všichni používali 

Placidův systém domů. Později jsem se dozvěděl, že existuje až 20 systémů domů, z čehož 

jsem byl zděšen, protože nemám rád, když věci nejsou jednoznačné. Proto jsem chtěl vyřešit, 

který ze systémů je nejsprávnější. Asi ¾ astrologů používá systém domů dle Placida, někteří 

používají Campanův systém, další používají Regiomontana atd.   

      Na internetu jsem si přečetl, že nějaký Holanďan používal nejdříve Meridián systém, poté 

na základě praktických zkušeností začal používat systém podle Porphyria. K tomuto závěru 

dospěl tak, že si udělal svůj horoskop v několika systémech astrologických domů a sledoval 

tranzity na hroty domů na základě konkrétních událostí. Zjistil, že vždy, když nastala nějaká 

událost, se vyskytovaly nějaké tranzity na hroty domů v každém použitém systému. S tím se 

však nespokojil a říkal si: pokud jsou nějaké aspekty tranzitujících planet na hroty domů, musí 

odpovídat charakter planety a charakter domu charakteru této události. Zjistil, že když mu 

třeba ukradli auto, musí být nějaký tranzit na hrot třetího domu atd. Na základě několika 

události došel k závěru, že mu nejlépe fungoval systém dle Porphyria. Nějaké tranzity se 

projevily i u Campana či Placida, ale pouze Porphyrius odpovídal charakteristikou události 

charakteristice příslušného domu a charakteru tranzitující planety. Svůj článek nazval: Proč 

používám Porphyriův systém domů.  
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      Ukažme si, jak vypadá problematika astrologických domů na nebeské sféře. Chápu, že 

mnoho lidí nebude chtít řešit sférickou trigonometrii, ani já nebudu ztrácet čas tím, abych 

studoval tangenty, kotangenty, kosiny a siny, ale základní představa v této záležitosti je 

nezbytná. Proto si uděláme několik jednoduchých náčrtků:  

      Pokud počítáme horoskop, nejdříve si ukážeme postavení planet na ekliptice. Jak víme, 

všechny planety obíhají kolem Sluníčka přibližně ve stejné rovině. Rovina, ve které Země 

obíhá kolem Slunce, když protne nebeskou sféru, nám vytváří kružnici ekliptiky.  

 

 

             ekliptika 

                                          Slunce    

 

                           Země 

 

 

 

   

    Pozorovateli na zemi však připadá, že Slunce opisuje kruh okolo Země.  

     Pokud máme kružnici – ekliptiku, potřebujeme mít počátek. Počátek je v bodě, kde se 

ekliptika protíná se světovým rovníkem.  
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      Zeměkoule vykonává dva základní pohyby. Obíhá kolem Slunce, kdy oběhne kolem 

Slunce za 1 rok (ekliptika), ale Země také rotuje kolem vlastní osy, což dává den a noc, a 

hlavní kružnice tohoto pohybu na Zemi je rovník. Rovník potřebujeme protáhnout na 

nebeskou sféru. Na Zemi je to rovník, ale když vyprojektujeme tuto kružnici na nebeskou 

sféru, je to světový rovník.  

 

 

                                                                                                         Země rotuje kolem své osy                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

      Když rovník promítneme na oblohu, dostaneme dvě kružnice. Máme světový rovník  - SR  

a potom máme ekliptiku, a tyto dvě kružnice se protínají ve dvou bodech:  

 

rovník 
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      Tyto dvě kružnice svírají úhel přibližně 23,5 stupně, a díky tomu, že zemská osa je 

vychýlena vůči rovině ekliptiky, nám způsobuje, že máme čtyři období. Dva body, ve kterých 

se protínají ekliptika a světový rovník, se jmenují: jarní bod, na kterém se Slunce nachází 

kolem 21. Března, druhý bod se jmenuje podzimní, kde se Sluce nachází kolem 23. září. Od 

jarního bodu si rozdělíme ekliptiku na dvanáct stejných dílů po třiceti stupních, což jsou 

jednotlivá znamení.  

       Při výpočtu horoskopu nás v prvé řadě zajímá postavení planet ve znameních. Máme 

ekliptiku, a někde poblíž roviny ekliptiky jsou jednotlivé planety. Pouze Slunce se nachází 

vždy přesně v rovině ekliptiky.  

 

 

      Abyste mohli určit postavení nějaké planety ve znamení, potřebujete vědět, kde se nachází 

jarní bod. Prvních třicet stupňů od jarního bodu je znamení Berana, za ním začíná znamení 

Býka atd. Slunce je vždycky v rovině ekliptiky, ale ostatní planety nejsou přímo v této rovině. 

Proto se u každé planety uvádí i její šířka. Abyste určili postavení planety přímo na ekliptice, 

musíte vést polokružnici ze severního pólu ekliptiky směrem k jižnímu pólu ekliptiky, která 

prochází bodem příslušné planety. Kde nám tato kružnice protne ekliptiku, tam je pozice této 
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planety v příslušném znamení. Musíte tedy vést spojnice mezi severním pólem ekliptiky a 

jižním pólem ekliptiky a vždycky musíte planetu vyprojektovat na ekliptiku. 

      Postavení planet ve zvěrokruhu je, doufám, jasné.  Více problematické je však, pokud 

chceme dát postavení planet do nějakého vztahu s konkrétním místem na zeměkouli. Na úvod 

si uvedeme dva extrémy: jeden extrém je, když se někdo narodí někde v Africe (buď na 

rovníku či poblíž něho), druhý extrém je narození někoho na jižním nebo severním pólu.  

Skutečnost, kdy máte světový rovník a ekliptiku, což jsou dvě kružnice, které svírají přibližně 

úhel 23,5 stupně, je něco, co je dáno.  

                        

Nyní si ukážeme tyto  dva extrémní případy:  

      Když se někdo narodí na rovníku, třeba někde v Africe, tak světový rovník je přímo 

kolmý k rovině horizontu (tedy k místu, kde došlo ke zrození). Protože víme, že ekliptika 

svírá s rovníkem úhel 23,5 stupně, může být ekliptika vůči rovině horizontu znázorněna takto:  

 

      Druhý extrémní případ: Pokud se někdo narodí na severním pólu, rovina horizontu je 

totožná se světovým rovníkem, a ekliptika svírá s horizontem úhel 23,5 stupně:  
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      To je právě ten případ, že v extrémních šířkách, kdy se někdo narodí poblíž zemských 

pólů, se stává, že ekliptika je na východní straně pod horizontem.  

      Takže ještě jednou. Jestliže se někdo narodí v Africe, světový rovník je kolmo 

k horizontu, a když se někdo narodí na severním pólu, světový rovník je přímo totožný 

s horizontem.  

      Nyní si nakreslíme zeměkouli: Máme severní pól a jižní pól. Postavení planet na ekliptice 

souvisí s ročním oběhem Země kolem Slunce. Kdežto když řešíme astrologické domy, 

bavíme se o rotaci Země kolem vlastní osy a měříme to tak, že jeden den má 24 hodin. Co 

nám ukazuje čas? Jak se měří čas? Máme rovník, zde je Londýn:  

 

      Lidstvo se domluvilo, že přes Londýn vede nultý poledník, to znamená, že vůči tomuto 

nultému poledníku se určuje světový čas (GMT) – Greenwich. Kolik má obvod kruhu?   360°. 

Protože den má 24 hodin, 360:24=15, to znamená, že každý další poledník, který je vzdálen 

15 stupňů od nultého poledníku, má změněný čas o jednu hodinu. Jestliže přes Londýn vede 

nultý poledník (světový čas), přes ČR prochází 15 poledník východní délky, proto máme už o 

hodinu více. V rámci České republiky je to světový čas plus jedna hodina. Pokud půjdeme 

dále na východ, na Ukrajinu, prochází tam 30 poledník východní délky, mají tam světový čas 

plus 2 hodiny. Kreslím vám to proto, že prvek, který určuje čas, je poledník. Nultý poledník 

(Londýn) = světový čas. Patnáctý poledník východní délky (ČR a jiné země) = 

středoevropský čas. Třicátý poledník východní délky má zase plus další hodinu navíc atd.  

      Protože astrologické domy souvisí s rotací země kolem vlastní osy, s určitou hodinou 

narození, čas je dán poledníkem. Místo tak musíte vztáhnout k určitému poledníku.  

      Pokud máme v Ostravě 12 hodin SEČ, to znamená, že Slunce stojí přesně nad 15. 

poledníkem. Patnáctý poledník prochází poblíž Jidřichova Hradce, takže my v Ostravě už 

máme ve skutečnosti o cca 13 minut navíc, protože Ostrava leží poblíž 18. poledníku 

východní délky. Chci zde zdůraznit, že čas se vždycky určuje vůči nějakému poledníku.  
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      Máme severní pól, jižní pól. Poledník je polokružnice, která vychází ze severního 

zemského pólu a směřuje k jižnímu zemskému pólu. Rovník je základní kružnice, která je 

vytvořena rotací Země kolem vlastní osy. Když řešíte problém astrologických domů, je to 

vždy otázka času zrození. Pokud chcete zjistit pouze postavení planet (kromě Luny) ve 

znameních, nepotřebujete k tomu znát hodinu narození, stačí vám vědět den, měsíc a rok.   

Pokud však chcete znát i své astrologické domy, musíte znát i hodinu a minutu svého 

narození. Pokud chcete měřit čas, je důležitý poledník. Hlavní kružnice je rovník. Z toho 

vyplývá, že pokud chcete řešit podstatu astrologických domů, musíte brát v prvé řadě 

v potaz poledníky a rovník. V tomto případě je to zemský rovník, ale když tuto kružnici 

promítnete na oblohu, máte světový rovník.  

      Jestliže víte, že Campanův systém domů je systém, který vůbec nebere v potaz 

rovník ani poledníky (pouze Meridián, čili místní poledník), pak víte, že tento systém 

domů nedává vůbec žádný smysl.  

      Nakreslíme si poměry pro místo České republiky: Ostrava se nachází na cca na 50 

rovnoběžce. Když se někdo narodí na rovníku, světový rovník je kolmý k horizontu, ekliptika 

je na jednu či druhou stranu vychýlena o 23,5 stupně. Pokud se někdo narodí na severním 

pólu, světový rovník je přímo totožný s horizontem (obzorem). Pokud se někdo narodí 

v Ostravě, kde je cca 50 rovnoběžka, rovník je pod určitým úhlem.   

      Modelová situace:  

 

      Máme konkrétní místo, kde se někdo narodí (postava na obrázku).  
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      Rozhodující je rovník a příslušný poledník. Když jsem v roce 2006 razil myšlenku, že 

Regiomontanův systém domů by měl být nejsprávnější systém, zaujala mne myšlenka, že 

Regiomontanův systém světový rovník rozděluje na dvanáct stejných dílů, kdy počátek je 

východní bod horizontu.  

 

      Rovník je hlavní kružnice rotace Země kolem vlastní osy, a Regiomontanus pracuje se 

světovým rovníkem rozděleným na dvanáct stejných dílů. Problém je, že když chtěl tyto body 

na rovníku vyprojektovat na ekliptiku, použil polokružnice, které vycházely ze severního 

bodu horizontu a směřovaly k jižnímu bodu horizontu. Máte světový rovník, rovinu horizontu 

a on světový rovník od východního bodu rozdělil po třiceti stupních a přes tyto body vedl 

polokružnice ze severního bodu na horizontu k jižnímu bodu na horizontu.  

      Poznámka posluchačky: To jsou poledníky? 

      J.P.: To nejsou poledníky. Jestliže mám rovník, mám někde severní zemský pól a jižní 

zemský pól. Nepleťme si jižní bod horizontu a severní bod horizontu, ale tady máme severní 

zemský pól a jižní zemský pól. To nejsou poledníky. Jak jsem říkal: Čas se měří poledníky. 

Pro měření času je důležitý rovník, na rovníku čas plyne konstantní rychlostí, ale poledník 

nám určuje, o jaký čas se jedná. Na rovníku čas plyne konstantní rychlostí a poledník nám 

ukazuje, jaký je čas. Právě u Regiomontanova systému tyto časové body na rovníku jsou 

projektovány přes polokružnice, které vycházejí ze severního bodu horizontu k jižnímu bodu, 

ale na horizontu. Toto nejsou poledníky. Takže těmito kružnicemi, které jsou vztaženy 

k horizontu, nemůžete měřit čas. Jestliže chcete tyto body na světovém rovníku časově někde 

vyprojektovat, musíte použít poledníky. Poledník je kružnice, která vychází  ze severního 

zemského pólu směrem k jižnímu zemskému pólu. U Regiomontana nejsou poledníky ve hře.  
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Další případ je Campanus:  

 

      První vertikála je kružnice, která prochází východním bodem horizontu, zenitem, 

západním bodem horizontu a nadirem. Campanus rozděluje první vertikálu na stejné díly po 

30 stupních a přes těchto 12 bodů na 1. vertikále vede polokružnice mezi jižním bodem 

horizontu a severní bodem horizontu. Tyto polokružnice ale zase nejsou poledníky. Tím 

pádem tyto polokružnice nic neříkají o čase. A navíc protože Campanus nepracuje ani se 

světovým rovníkem, nemůže být ani řeč o čase, který plyne s konstantní rychlostí. Jestliže 

astrologům, kteří používají Campanův systém domů, jeho extremně nerovnoměrná 

velikost jednotlivých domů něco nenaznačuje, tak mám dojem, že jejich astrologické 

cítění je silně narušené.  

      Pokud chcete mít v horoskopu astrologické domy, je to otázka rotace Země kolem vlastní 

osy, potřebujete znát čas, který je stanoven rovníkem, protože na rovníku běží čas konstantní 

rychlostí a konkrétním poledníkem. Bez poledníků nemůžete měřit čas. Když vezmu extrém 

jako je Campanus, který rozdělil 1. vertikálu na třicet stupňů a potom vedl kružnice mezi 

severním a jižním bodem horizontu, tyto polokružnice nejsou poledníky! Taktéž u 

Regiomontana – nejsou to poledníkové polokružnice, takže nic neříkají o čase!  

      Nesprávný je také systém Placidův:    

 

      Víte vůbec, jak je konstruován Placidův systém? A Placidův systém používá odhadem 

75% astrologů!  
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      V našich podmínkách je světový rovník cca pod úhlem 40° ve vztahu k horizontu. 

Kdybychom byli v Africe, světový rovník by byl kolmo. Kdybychom byli na severním pólu, 

světový rovník by byl totožný s horizontem. Znovu říkám: Jedině Slunce je trvale v rovině 

ekliptiky. Víme, že ekliptika svírá s rovníkem úhel cca 23,5 stupně, víme, že kde ekliptika 

protíná horizont na východní straně, tam je Ascendent. Tam, kde místní poledník protíná 

ekliptiku, tam je MC. Představte si, že planeta nebo nějaký nebeský objekt neleží přímo 

v rovině rovníku nebo v rovině ekliptiky (pouze Slunce), ale Saturn může být někde (viz obr.) 

mezi rovinou světového rovníku a mezi rovinou ekliptiky. Proto je u každé planety uvedena 

šířka (jak je vzdálená od roviny ekliptiky) anebo deklinace (vzdálenost od roviny rovníku). 

Víme, že Saturn se za jeden den posune ve zvěrokruhu minimálně, jen o několik obloukových 

minut.  Ale tím, jak zeměkoule rotuje kolem vlastní osy (za 24hodin), díky tomu každé těleso 

oběhne přesně za 24hodin dokola. A jak se pohybuje Saturn v rámci těchto 24 hodin? 

Pohybuje se po kružnici, která je rovnoběžná se světovým rovníkem. Těmto kružnicím se říká 

diurnální kružnice. 

 

      Máme zde rozhozené planety, třeba Saturn, Jupiter, planety jsou rozmístěny v různých 

vzdálenostech, pod či nad rovníkem. Tím, jak zeměkoule rotuje kolem vlastní osy, se 

samozřejmě hýbou přes oblohu během dne. Jejich pohyb je rovnoběžný se 

světovým rovníkem, a vytvářejí tak jednotlivé diurnální oblouky. A tak každá planeta opisuje 

svoji kružnici, která je rovnoběžná s rovníkem.  Z tohoto vycházel právě Placidus.  

      Vysvětlíme si Placidův systém:  

 

      V našich podmínkách je světový rovník pod úhlem 40 stupňů, pokud jsme na 50 

rovnoběžce, tak 40 a 50 = 90. Od světového rovníku je každá planeta nějak vzdálena. Zde 

máme někde Saturn, dále třeba Jupiter, Merkur, a tím, jak se zeměkoule točí kolem vlastní 
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osy, každá planeta dělá kružnici. Tyto kružnice jsou rovnoběžné s rovinou rovníku. A co 

udělal Placidus?  

 

      Placidus udělal to, že vždy každý diurnální oblouk rozdělil na tři stejně velké části mezi 

horní části místního poledníku a horizontem na východní straně a na tři stejně velké části mezi 

spodní části místního poledníku a východním horizontem. 

       Regiomontanus rozdělil světový rovník po 30 stupních.  U Campana je to 1. vertikála, 

kterou rozdělil po 30 stupních. Kdežto u Placida máme spoustu diurnálních kružnic, které 

rozdělil ne po 30 stupních, ale na tři stejné úseky mezi východním horizontem a horní části 

místního poledníku, a mezi spodní části místního poledníku a východním horizontem. U 

diurnálních kružnic to není 30 stupňů, ale tři stejné úseky.  Takto vznikla soustava bodů na 

vedle sebe ležících diurnálních kružnicích. Když bychom tyto body ležících na sousedních 

diurnálních kružnicích pospojovali, dostali bychom dvě klikaté čáry, které vycházejí z jižního 

bodu na horizontu. Kde by tyto 2 čáry protly ekliptiku, tam by byl hrot 11. a 12. domu dle 

Placida: 

 

Pozn. posluchačky: To bylo nepřesné, že?  

J.P.: On používal klikaté křivky, které vycházejí z jižního bodu horizontu směrem 

k severnímu bodu horizontu, což nemá nic společného s poledníkem, takže to neměří čas. U 

Campana či Regiomontana to jsou aspoň polokružnice, ale u Placida to jsou nějaké klikaté 

křivky! 

Dotaz posluchačky: A proč se tedy tento systém tak často používá?  

 J.P.: Používá se proto, neboť když se někdo začne zabývat astrologií, zjistí, že skoro každý 

astrolog používá Placida, tak už neřeší, proč by ho neměl také používat a prostě ho přijme 

jako daný systém.  
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      Když na přelomu 19. a 20. století začaly vycházet Raphaelovy efemeridy, nebyly počítače 

a vše se počítalo z tabulek. Raphaelovy efemeridy měly i tabulky domů, ale pouze jeden 

systém: Placidus. Pokud chtěl někdo udělat horoskop, koupil si Rafaelovy efemeridy, které 

byly nejrozšířenější, měl hned postavení planet ve zvěrokruhu a současně měl i hroty domů 

podle Placida. Málokdo byl tak zběhlý ve sférické geometrii, aby si vypočítal hroty domů 

sám.  

      Pokud tedy budete vysvětlovat někomu, že Placidus je nesmysl, musíte to umět obhájit.  

      Jelikož tyto klikaté křivky, které vznikly spojením bodů ležících na dvou sousedních 

diurnálních kružnicích, nesouvisí s poledníky, můžeme říci, že Placidův systém domů 

neodměřuje čas.  Protože pouze pomocí poledníků se měří čas.  Proto je Placidův systém  

stejně nesmyslný jako Campanův. Systém, který má alespoň trochu logiku, je 

Regiomontanův, protože pracuje s body na světovém rovníku. Ale protože tyto body na 

světovém rovníku neprojektuje na ekliptiku pomocí poledníků, nemůže být ani 

Regiomontanův systém správný.  

 

      SHRNUTÍ: 

      Máme horizont (místo na Zemi), každé místo má východ, západ, jih a sever. To, co máme 

nad hlavou je zenit, to, co máme přímo pod nohama, je nadir.  

      Campanův systém:   

 

      Kružnice, která jde z východního bodu k zenitu, a k západnímu bodu přes nadir zpět, se 

jmenuje 1. vertikála. Campanus 1. vertikálu rozdělil po 30 stupních (nakreslil jsem jen 

čtvrtinu), a přes body na 1 vertikále vedl polokružnice, které probíhají mezi severním a jižním 

bodem horizontu, a kde tyto kružnice protly ekliptiku, dostal hroty domů. Vidíte, že vůbec 

není ve hře ani světový rovník, ani poledníky, což jsou polokružnice, které určují čas. 

Campanus je (podle mě) maximálně nelogický systém.    
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      Regiomontanus:  

 

      Rovník už souvisí s časem. Rovník je jediná kružnice, kde čas běží rovnoměrně, 

konstantní rychlostí. Regiomontanus rozdělil rovník po 30 stupních (bavíme se o světovém 

rovníku, kdy se zemský rovník protáhne až na nebeskou sféru), tedy ho rozdělil na dvanáct 

úseků po 30 stupních, což je dobré, protože rovník už souvisí s časem. Ale on tyto body 

projektoval na ekliptiku přes polokružnice, které vycházely ze severního bodu horizontu 

k severnímu bodu horizontu, ale tyto polokružnice nejsou poledníky. To zase nemá logiku.  

      Placidus (nejznámější systém):  

 

      Máme množství diurnálních kružnic. Placidus každý diurnální oblouk rozdělil na tři stejné 

úseky, všechny body pospojoval nějakými klikatými čarami, které vycházely z jižního bodu 

horizontu, a tam, kde tyto čáry protly ekliptiku, dostal hroty vnitřních domů. To je úplný 

nesmysl.  

      Vysvětlím vám, co dává podle mne smysl.  

      Znovu zopakuji, co jsem říkal úvodem. Je zeměkoule, severní a jižní pól, máme rovník, 

kde běží čas konstantní rychlostí. Pokud chcete měřit čas, musíte mít poledník. Poledník je 

spojnice mezi severním a jižním zemským pólem. Poledníky určují čas.  
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      Každé místo na Zemi má jiný čas, což je dáno příslušným poledníkem. Nyní vám sdělím, 

který systém astrologických domů dává největší smysl. Nakreslíme si nebeskou sféru, 

horizont, východní a západní bod, rovník (světový rovník). Na rovníku běží čas rovnoměrně.  

      Existuje tzv. Meridian systém domů, kdy rozdělíte světový rovník od východního bodu 

přesně na dvanáct dílů po 30 stupních (což je logické) a na měření času potřebujete poledník.   

Poledník je polokružnice, která vychází ze severního pólu k jižnímu. Tedy máme Severní 

světový pól a Jižní světový pól (světový, což je promítnuto na nebeskou sféru). Nyní tyto 

body na rovníku protínáte příslušnými poledníky, to znamená, že máte přesně měřeno co dvě 

hodiny. A kde tyto poledníky protnou ekliptiku, tak dostáváte hroty domů v Meridián 

systému. To je nejčistší způsob měření času ve vztahu k nějakému místu.  

 

      Ale když si nakreslíte ekliptiku a říkali jsme, že ekliptika a rovník svírají cca 23,5 stupně, 

ekliptika může být např. v tomto postavení:  
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      Máte zde (na ekliptice)  hroty domů, akorát zde nastal zásadní problém: Protože všichni 

z astrologické praxe víme, že MC je důležitý bod horoskopu (tam je to jasné) a Ascendent 

(vycházející stupeň) je průsečík horizontu s ekliptikou. U Meridián systému, který je 

nejlogičtější, se ASC nekryje s hrotem prvního domu. Když u Meridián systému přes body, 

které máte na rovníku co 30 stupňů, vedete příslušné poledníky a tam, kde vám tyto 

polokružnice protnou ekliptiku,dostanete jednotlivé hroty domů. Ale v tomto systému se hrot 

prvního domu nekryje s Ascendentem. MC – průsečík místního poledníku s ekliptikou je hrot 

desátého domu, který je důležitý a ASC je také přece důležitý. Tento systém, který je 

z časového hlediska nejčistší, byl na začátku 20. století navržen astrologem Davidem Copem 

a používán Uranskou školou astrologie. Ale bohužel v tomto systému ASC není hrotem 

prvního domu.  

      Další nevýhoda tohoto systému: Jestliže se v danou chvíli narodí ve stejný čas lidi na 

stejném poledníku, mají všichni stejné hroty domů.  

 

      Pokud se někdo narodí např. v Anglii, Itálii anebo někde v Africe na stejném poledníku 

v daný čas, všichni mají podle tohoto systému stejné domy.   Tito uranští astrologové si 

potom samozřejmě zakreslí, kde se ve zvěrokruhu nachází Ascendent a počítají s  ním. My 

jsme ale zvyklí, že ASC je hrot prvního domu a MC je hrot desátého domu.  

      Řekl jsem si: Chci mít ASC jako počátek prvního domu, a chci MC jako začátek desátého 

domu. Současně musí být splněna podmínka, že čas se měří na rovníku pomocí poledníků. 

Pokud se nad tím takto zamyslíte, nemůžete dojít k jinému závěru, než jsem došel já:  Máme 

horizont, rovník. Na světovém rovníku čas běží neustále rovnoměrně. Je to jediná kružnice. U 

ostatních diurnálních kružnic toto neplatí, jen na rovníku. Máme Severní světový pól (SSP) a 

Jižní světový pól (JJP): 
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Výchozí situace:  

 

       

 

 

Můj konečný závěr je následující: 

 

 

      Průsečík místního poledníku s ekliptikou je hrot desátého domu – MC a průsečík ekliptiky 

s východním horizontem je Ascendent – ASC. To je jasné. Jak dostaneme zbývající hroty 

domů? Kde měříme čas? Na rovníku, protože na rovníku čas běží neustále rovnoměrně a 

měříme ho pomocí poledníků. MC je průsečík místního poledníku a ekliptiky, to znamená, že 

místní poledník je to, co nám jde nad hlavou, od severu k jihu. A teď uděláme důležitou věc: 

Přes průsečík východního horizontu a ekliptiky, což je Ascendent, necháme projít příslušný 

poledník. Takže nyní máme dva poledníky. Jeden prochází přes MC a druhý přes ASC. Na 

které kružnici běží čas neustále rovnoměrně? Na světovém rovníku. Takže tam, kde nám tyto 

2 poledníky protnou světový rovník, dostaneme 2 body na světovém rovníku. Čas se měří na 

rovníku a pomocí poledníku. Dostali jsme dva body, jeden souvisí s MC, druhý s ASC. Mezi 

těmito dvěma body je určitá vzdálenost, jinými slovy určitý čas. Na rovníku čas běží neustále 

rovnoměrně, takže si vzdálenost mezi těmito dvěma body ležícími na rovníku rozdělíme na tři 
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stejně velké úseky. Tím dostaneme na světovém rovníku další 2 body. Přes tyto 2 nové body 

na světovém rovníku necháme projít 2 příslušné poledníky. Tam, kde nám tyto 2 poledníky 

protnou ekliptiku, tam dostaneme hrot 11 a 12 domu. Stejný postup bude mezi ASC a IC. 

      Když jsem si to takto, co se týče principu, myšlenkově vyřešil, teprve potom jsem 

začal pátrat, jestli některý ze stávajících systémů domů již tento princip nemá 

matematicky ošetřen. Zjistil jsem, že je to systém podle Alcabitia.   

      Z časového hlediska je nejryzejší systém Meridián. Světový rovník je od východního bodu 

rozdělený po 30 stupních, vedete přes 12 bodů na světovém rovníku příslušné poledníky, a 

kde protínají ekliptiku, tam máte jednotlivé hroty domů. V Meridián systému se ale 

Ascendent se nekryje s hrotem prvního domu. Navíc všichni lidé narozeni na stejném 

poledníku ve stejný čas mají stejné domy.  

      Porphyrius systém:  

      Když mám horoskop a znám ASC, DESC, MC a IC, Porphyrius nic nepočítal, ale přímo 

na ekliptice vzdálenost mezi ASC a MC rozdělil na tři stejné díly.  Tato metoda se hodně 

používala v helénské astrologii:  

                                                     MC 

  

 

 

                  ASC                                                                            DESC 

 

 

 

                                                                              IC    

      Kdežto Alcabitius rozdělil vzdálenost mezi ASC a MC na tři stejné úseky na světovém 

rovníku. Hroty vnitřních domů podle Alcabitia a Porphyria se o mnoho neliší. 

Alcabitiův systém je ale principiálně správnější a dává lepší výsledky. 

Dotaz posluchačky: Který astrol. program počítá systém Alcabitius?  

J.P. Program SOLAR FIRE určitě.  

Další odpovědi:  Starší Astrolog 32 ho také počítá.   

J.P:: Dočetl jsem se, že všichni moderní astrologové zde řeší Campana, Placida, Kocha, 

Regiomontana, nikdo se vůbec nebaví o Alcabitiovi. Také jsem četl, že systém Porphyriův 
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používala nejdříve helénská astrologie. Potom nějaký arabský astrolog udělal systém, který se 

dnus nazývá Alcabitiův, a tento systém se používal od roku 500 n.l. do roku 1500 n.l.! Tento 

systém se používal 1000 let! Právě proto se mu začalo říkat, že je to standartní systém 

astrologických domů. Kolem roku 1500 přišel Regiomontanus, jeho domy nahradily systém 

Alcabitius, a později přišel Placidus, jehož začal propagovat Raphael ve svých efemeridách.  

      Když jsem měl dojem v roce 2006, že je asi správný Regiomontanův systém domů, 

protože rozděloval rovník po 30 stupních, v tu chvíli mi nedošlo, že Regiomontanus 

projektuje body z rovníku na ekliptiku pomocí polokružnic, které vycházejí z jižního 

k severnímu bodu horizontu, což nejsou poledníky, to znamená, že poledníky měří čas a ne 

tyto kružnice.  Samozřejmě, když něco vymyslím, potom si ověřuji hroty domů pomocí 

tranzitů a direkcí.  Když jsem si udělal horoskop v systému Regiomontanus, a začal jsem si 

dělat nějaké důležité události a sledoval tranzity a direkce, šlapalo to. Vysvětlím vám, proč. 

Nestačí mi jen si něco teoreticky zdůvodnit,  ale musí to také fungovat.  

Domy v horoskopu J.Popelky:  

                                MC              11               12               ASC              2                     3 

Regiomontanus   3,41 Vah   28,52 Vah  17,44 Štír   7,42 Střel.   7,04 Koz.    22,43 Vodn. 

Alcabitius            3,41 Vah   26,07 Vah  17,32 Štír   7,42 Střel.  13,53 Koz    21,51 Vodn. 

 

      Když jsem si ověřoval Regiomontana, díval jsem se, kdy jsem byl na operaci. Je dvanáctý 

dům a protilehlý dům je šestý (dům nemoci). V té době mi Saturn stál na hrotu šestého domu.  

Saturn stál na 18 stupni Býka a já měl operaci.  

      Když byly problémy s bratrem, seděly vlivy na hrot třetího domu. Proto jsem si říkal, že 

systém Regiomontanův je správný. Jenomže když jsem si udělal systém Alcabitiův,  šestý a 

dvanáctý dům je 17,32 Štíra, což je skoro stejné. Tranzit Saturna šestým domem funguje i u 

Alcabitia, a shodou okolností se Regiomontanus v tomto případě kryje.  

      Hrot třetího domu je 21,51 Vodnáře, což je necelý stupeň rozdíl. Když mi seděly direkce a 

tranzity v Regiomontanovi, stejně tak seděly i zde. To byla ta smůla, protože když jsem začal 

zkoušet Regiomontana, tak z dvanácti domů se osm domů překrývá s Alcabitiem. Pouze 

dvojice druhý a jedenácty dům se rozcházejí, u druhého domu je rozdíl 6 stupňů.  

      Samozřejmě jsem byl nadšený, že jsem objevil systém, který je správný. Volal jsem 

kamarádce. Ta měla čas narození z porodnice 22:12. Když jsem se zabýval Hermovou váhou, 

která hlásá, že je spojitost s Lunou a Ascendentem a Descendentem a nic jiného, tak jsem jí 

zkorigoval čas na 22:00:17. Kamarádka používala tento čas, a když jsem Hermovu váhu 

zdokonalil, tím, že jsem tam zavedl ještě MC, IC, znovu jsem zkorigoval její čas a vyšel mi 

čas 22:12:29.  Což si myslím, že sedí přesně. Problém u Hermovy váhy je ten, že dává 

výsledné časy co deset minut. To se pak musí ověřit skrze tranzity a direkce. Takže pokud mi 
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někdo nahlásí čas z porodnice 22:12 a skrze Hermovy váhy mi vyjde čas 22:12:29, neváhám, 

je to tak.  

      Jedna věc je, že si něco teoreticky zdůvodníte, a druhá věc je, že systém musí v praxi 

fungovat.  

 

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY:  

      V horoskopu kamarádky jsem si ověřil platnost Alcabitius systému skrze data jejich 

událostí:   

9.1.1988 svatba – přesně stál tr. Pluto na ASC.  

20.7.2001 stěhování (po rozvodu) do nového bytu – dir IC přesná konj. Saturn (v 5 domě). 

Saturn dává osamocení. IC jsou podmínky v domově a rodině. Jestliže se IC (domov, rodina) 

dostane do konjunkce se Saturnem, nastává osamocení. Po rozvodu se přestěhovala do bytu, 

kde začala žít samostatně.  

V r. 1993 jí otec koupil k narozeninám knihu o astrologii (aktivovala zájem o astrologii a 

začala studovat astrologii u J.Oršulíka), zač. roku 1994 jí astrolog K.Tichý vytvořil první 

horoskop, posléze docházela na  přednášky J.Popelky (ASO), ale stále cítila, že je to málo, že 

chybí něco vyššího (duchovnějšího). V roce 1994 začala nakupovat větší množství duch. 

literatury. – Když  jsem se podívat na horoskop v systému Alcabitius, když měla narozeniny  

15.3.1993, v systému Alcabitius stál tranzitující Uran  přesně na hrotu třetího domu (dům 

literatury, knih a písemností), ale současně jí tam stál i Neptun. Uran je rychlejší než Neptun, 

takže trochu jakoby vyšuměl a pokračoval dál, ale   tr. Neptun tam stále stál i po celý rok 

1994, což způsobovalo zájem o něco vyššího, duchovnějšího. Tedy zde je to jednoznačné.  

1.11.2010 skvělá práce – direktivní Merkur se dostal přesně na hrot šestého domu 

V květnu 2015  jí nečekaně oznámili, že  ta práce končí. – Tranzitující Uran se dostal přesně 

na hrot šestého domu.  

 

Další horoskopy:  

Marylin Monroe: nar. 1.6.1926 v 9h 31 min 44 vt. místního času v Los Angeles  = + 8h 

(GMT). Zemřela 5.8.1962. Díval jsem se na tranzity, jestli tam bylo něco zajímavého. 

Tranzitující Chiron jí stál přesně na hrotu osmého domu (v systému Alcabitius).  

Dotaz posluchačky: Odkud jsi vzal její čas?  

J.P.: Její čas je všeobecně známý, je to 9h 30 minut, dělám si ale svoji korekci, tedy mi to 

vyšlo 9:31:44, takže to sedělo přesně.  



20 
 

Václav Havel: 5.10.1936 (veřejně uvedený čas je kolem 15h), dle mé korekce 14h 57min 47 

vt. Praha:  U V. Havla uváděli, že měl ASC na začátku Vodnáře, ale mi vyšlo dle času mé 

korekce  ASC na posledním stupni Kozoroha, kde je zvláštní Sabiánský symbol:  

9 - 30 Kozoroha  

  (sabian) Tajné setkání mužů zodpovědných za rozhodnutí v záležitostech světa.  

  Klíčová poznámka: Ti, kteří sdílejí moc, se poradí a rozhodnou po zralé úvaze  

  o klíčových situacích. Klíčové slovo: Výkonná moc. Výklad: Kozoroh představuje  

  jako symbol 10.domu vládnoucí moc. Ta sahá od konkrétní světské moci až po  

  představu tzv."Bílých lóží". 
 

      Vždy se říkalo, že je V. Havel v nějakém tajném společenství a je jasné, že to byl 

americký agent. Byly i spekulace, že byl zednář (krátké kalhoty). Zemřel 18.12.2011 v 9h 46 

minut. Tak jako u Marylin Monroe, kdy jí stál v tranzitech Chiron  na hrotu osmého domu, 

v případě V. Havla direktivní Chiron (1st = 1 rok) stál přesně na hrotu osmého domu. Vidíte, 

že ve dvou případech stojí Chiron na hrotu osmého domu.  

John Lennon: nar. 9.10.1940 v 18h 31 min 29 vt (JP korekce) v Liverpoolu. Na internetu je 

uveden čas 18:30. Zemřel 8.12.1980. Direktivní Pluto (1 st = 1 rok)  stálo na hrotu šestého 

domu a direktivní Luna stála na hrotu dvanáctého domu.   

John Kennedy: nar. 29.5.1917 v 15h 10 min 56 vt (internet uvádí v 15h) v Brooklynu 

(Massachusetts). Atentát byl na něj spáchán 22.11.1963. Použil jsem systém direkcí, který 

není nikde publikován (o kterém si řekneme v další části přednášky), kdy táhnete všechny 

prvky horoskopu rychlostí 1 stupeň 42 minut 51 vteřin za rok, je to  systém založený na čísle 

12:7. V tomto systému direkcí se Neptun  dostal do konjunkce s ASC. Neptun je planeta 

mysteriózní, zahalující a zamlžující, a dodneška nikdo přesně neví, za jakých okolností 

zemřel. V tom samém stupni direkcí se Pluto dostal do konj. s hrotem dvanáctého domu.  

Horoskop Československa a České republiky: Tohle je velice zajímavé. Astrologové se 

přou, který čas je správný. Je smutné, že se čeští astrologové nemohou dostat k horoskopu 

státu, ve kterém žijí. Za první republiky, když vzniklo Československo, ti prvorepublikoví 

astrologové pracovali s časem kolem 11 hodiny. Když jsem začal dělat astrologii, také jsem 

automaticky přebíral tento čas, ale u tohoto dopoledního času mělo Československo ASC ve 

Střelci. Máte pocit, že Češi jsou nějací ohniváci či nějací filozofové? V žádném případě. To 

mi nikdy nehrálo. Když si čtete historii vzniku Československa, P. Turnovský uvedl, že D. 

Rudhyar přišel s večerním časem kolem 19 hodiny. Dne 28.10.1918 hned ráno nějaká parta 

obsadila nějaký obilný sklad, aby se neposílalo obilí armádě, na Václavském náměstí se 

shromáždil dav, který začal vykřikovat: Ať žije samostatné Československo! Potom nějaký 

kněz vystoupil kolem 12hodiny pod sochou sv. Václava. Ale jestliže někde někdo huláká, to 

nic neznamená. Důležitý je nějaký právní akt. Opravdu kolem 19hodiny se sešel Národní 

výbor (tehdejší provizorní vláda), který vydal první zákon o vyhlášení samostatného 

Československa. To je právní akt. V tom měl D. Rudhyar pravdu. Někteří naši astrologové se 

toho chytli a začali tento čas korigovat. P. Baudyš st.  zkorigoval tento čas na 18:59. Také 

jsem se chopil tohoto úkolu a zkorigoval jsem tento čas (pro vznik Československa) na 19h  

09 min 51 vteřin. Vznik Česloslovenska tedy je 28.10.1918 v 19:09:51 Praha. Astrologové 



21 
 

se stále přou, zda platí dopolední či večerní čas. Pro čas 19:09 vyjde ASC v Blížencích. 

Blíženci jsou podvojné znamení. Byly jsme dva národy? Česko-Slovensko. To, že Blíženci 

jsou takoví kličkaři, kteří chtějí ze všeho nějak vykličkovat, na to jsme velmistři, že? Čech se 

nikdy k ničemu nepostaví přímo, ale chce jen kličkovat, že. Chci zdůraznit jednu věc: Tento 

horoskop platí pořád.  Když Národní výbor vyhlásil vznik samostatného Československa, 

horoskop začal pro nás fungovat, a 30.10. (dva dny potom) se sešla v Martině skupina asi 200 

slovenských politických vůdců, vydali Martinovskou deklaraci, že se připojují k Českému 

národu.  To znamená, že když ten horoskop už dva dny fungoval, Slováci se teprve k nám 

připojili. A jestliže se od nás odpojili, tak se odpojili. Jestliže 1.1.1993  vznikla Česká 

republika a Slovensko, tak ať si tento čas pro svou republiku vezmou Slováci. Pro nás ale 

platí pořád čas z 28.10.1918, kdy horoskop začal fungovat a Slováci se připojili teprve dva 

dny poté a o sedmdesát pět let později se zase odpojili.  V horoskopu ve čtvrtém domě (což 

ukazuje na nějaké vnitřní založení) máme Saturna v přesné konjunkci s Lunou. To jsou 

zablokované emoce. Cizinci říkají, že se Češi moc neprojevují, teprve až se trochu otrkají, a 

až po nějakém čase jsou kamarádští atd. Myslím si, že je to pravda. A jestliže Luna 

v mundánní astrologii představuje všeobecný lid, tak český národ (Saturn na Luně) vždycky 

bude držený „pod krkem“. Jakoby si Češi ani svobodu nezasloužili. No, možná zaslouží, 

protože na tu konjunkci je opozice od Urana z desátého domu. Uran je svobodomyslný, 

nesnáší nějaké omezení či hranice, a desátý dům je status ve světě,  to říká jednu věc: Kde by 

se měla Česká republika ubírat, na východ nebo na západ?   Měli bychom být nezávislí, 

neměli bychom se orientovat ani na východ, ani na západ, měli bychom být svoji a dělat si vše 

podle sebe.  

30.9.1938 Mnichovská dohoda:  Naši západní kamarádi Francie, Itálie  a Anglie nás hodili 

do chřtánu Hitlerovi.  V horoskopu ČR je v systému Alcabitius hrot třetího domu 1.16 Lev. 

V den 30.9.1938, kdy nás zradili naši západní spojenci, stál tranzitující Pluto na 1,16 lev.  To 

je na minutu přesná konjunkce s hrotem třetího domu. Jestliže třetí dům představuje 

písemnosti, smlouvy, dokumenty, a Pluto je nátlak, tak  jsme pod určitým nátlakem museli 

akceptovat nějakou dohodu.  

5.7.1997 – záplavy na Moravě:  V direkcích 1 st = 1 rok MC (hrot 10 domu) dělal přesnou 

kvadraturu na Neptuna (o Neptunu se říkalo, že je to král moří), a současně Luna (vládce 

Raka – vodní znamení) se v direkcích 1 st = 1 rok dostala do přesné konjunkce s hrotem 

šestého domu.   Šestý dům také znamená krize.  

1.6.1996 bouračka na kole – JP: Vůbec nechápu, jak jsem to přežil, je jasné, že to byl 

nějaký zásah vyšších sil. Když se v 60 km rychlosti zapíchnete hlavou (bez helmy) do země, 

tak nevím. Nechápal jsem to, protože mi v direkcích 1st = 1 rok stál Jupiter přesně na ASC. 

Astrologové berou Jupitera jako ochranu či štěstí, tak jsem si říkal, aha, tak proto mne to 

ochránilo.  Ale při smrti hraje Jupiter také velkou roli. Když jsem nyní použil systém 

Alcabitius, v direkcích se Luna (vládce 8 domu) dostala přímo do konjunkce s hrotem osmého 

domu.  Vládce domu smrti přímo vstoupil na stupeň domu smrti.  

Bratr JP – vystřelení oka vzduchovkou v mládí: Stál mi tranzitující Mars v konjunkci 

s hrotem devátého domu a víme, že devátý dům je opoziční na hrot třetího domu, který ovládá 
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sourozence. Současně v direkcích 1st = 1 rok direktivní Mars (což jsou mimo jiné střelné 

zbraně a úrazy) se přímo dostal do konjunkce s hrotem třetího domu.  

Pracovní tíže JP: Když jsem porovnával hroty domů v Regiomontanově systému a 

Alcabitiově systému, byla největší odchylka u hrotu druhého domu. Když jsem se nyní 

podíval na Alcabitius, měl jsem pekelné období  od poloviny roku 2014 do konce roku 2015, 

kdy ve Vítkovicích zavedli šílené podmínky a navíc jsme měli velkého zákazníka z Německa, 

který tam trvale seděl v kanceláři a mě tam dali k nim do kanceláře (bylo jich 5), velmi mne 

úkolovali a současně mě úkolovaly ještě Vítkovice.  Po celé toto období mi přecházel tranzitní 

Pluto přes hrot druhého domu.  

Poznámka posluchačky: K tématu Jupitera při smrti mě napadla taková myšlenka, že smrt 

k nám přichází za odměnu.  

J.P.: Četl jsem knihu Dr. Charlese E.O. Cartera: Symbolické direkce v moderní astrologii. Má 

tam kapitolu, týkající se smrti, výpočtu smrti apod. Píše, že první šokující zjištění bylo, 

protože klasická astrologie tvrdí, že smrt se vypočítává dle hylegu,  jsou nějaká pravidla, kdy 

je hyleg Slunce, Luna či ASC,  ale on zjistil, že co se týče smrti, hraje velkou roli Jupiter a 

Neptun. Každý si řekne, že se Jupiter považuje za šťastnou planetu, Neptun se také 

nepovažuje za věštitele nějakých tragických událostí, ale z jiného hlediska, když se duše 

osvobodí od těla, z duševně duchovního hlediska to může být bráno jako pozitivní událost.  

Poznámka posluchačky: Ano, takto jsem to pocítila.  

Další posluchačka: Na přednášce V.Poltikoviče bylo řečeno, že lidé, kteří se dostali do 

blízkosti smrti, kdy jejich duše opustila tělo, v první chvíli nebyli rádi, že se musí vrátit (zpět 

do těla).  

J.P.: To cítí více lidí, ale většinou je přinutí rodina či závazky, které mají a pochopili, že musí 

ještě něco splnit.  

      Takže nejenom osmý dům, ale Neptun vládne domu dvanáctému, tedy i dvanáctý dům 

hraje u smrti velkou roli. U Kennedyho byl Pluto v konj. s hrotem 12 domu, u Lennona bylo 

Pluto v konj. s hrotem šestého domu (opozice na 12 dům) a Luna byla přímo v konj. s hrotem 

12 domu. Neptun, Ryby a dvanáctý dům je rozpuštění (co se týče materiální roviny).  

 

 

PROGNOSTICKÉ METODY   

        Pokud chceme určovat události, které nás čekají, či pokud se chceme vrátit do minulosti, 

kdy chceme řešit, proč se nám v minulosti něco odehrálo, používají se tranzity (aktuální 

postavení planet na obloze ve vztahu k našemu natálnímu horoskopu) nebo se používají tzv. 

sekundární direkce, což je metoda, kdy třeba postavení planet v dvacátý den po narození 

ukazuje, co se nám bude odehrávat ve dvacátém roce života. Nejvíce jsou astrology chváleny 

primární direkce.  
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Primární direkce:  

 

      V astrologii používáme postavení planet na ekliptice. Máme třeba Saturn. Pokud chceme 

Saturn vyprojektovat přesně na ekliptiku, ekliptika má svůj severní a jižní pól, musíte vést 

„ekliptikální“ poledník, který prochází Saturnem a tím vyprojektujete polohu na ekliptiku. To 

najdeme v efemeridách  či v pc. Protože primární direkce jsou dány rotací Země kolem vlastní 

osy, (hlavní kružnice je na rovníku), tak pokud chcete dělat primární direkce, musíte tuto 

polohu vyprojektovat na rovník:   

 

      Saturnem musíte vést příslušný poledník, který vám vyprojektuje polohu na rovník. Když 

chcete dělat primární direkce, musíte polohy všech těles přes příslušné poledníky 

vyprojektovat na rovník a potom na rovníku počítáte 1 stupeň = 1 rok. Používají se dva 

systémy: Někdo používá přímo 1st = 1 rok, někdo používá, protože rychlost Slunce se mění 

v průběhu roku (někdy se pohybuje rychleji, jindy pomaleji), průměrná rychlost Slunce je 59 

obloukových minut a 8 vteřin. Tomu se říká Naibodův klíč, kdy se táhnou veškeré prvky 

rychlostí 59 minut 08 vteřin (necelý stupeň). Všichni se zase dohadují, který systém je lepší. 

Astrologové primární direkce velmi chválí, myslí, že je to to nejpřesnější, co může být, ale 

protože je to složité na výpočet, tak většinou je málokdo používá. Primární nebo sekundární 

direkce jsou založeny na nějakých skutečných astronomických pohybech. 

     Sekundární direkce jsou úplně nepoužitelné. Mají sice nějaký vliv, ale tam moc událostí 

nenajdete. Protože se v sekundárních direkcích pohybuje nejrychleji Luna a potom Slunce,  

pomalejší planety jako je Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto jsou skoro mimo hru. Pokud 
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se tyto planety pohybují jen několik minut za den, nic to neznamená v sekundárních 

direkcích.  

SYMBOLICKÉ DIREKCE 

      Symbolické direkce jsou nazývány symbolickými proto, jelikož nejsou založeny na 

nějakém astronomickém pohybu. Někdo by řekl, že to je kalkulace. Je to kalkulace, ale pro 

mne je podstatné, jestli funguje nebo nefunguje. Vymyslel jsem některé systémy 

symbolických direkcí. Také jiní astrologové vymysleli některé systémy symbol. direkcí. Bez 

symbolických direkcí nemůžete kvalitně předvídat.  

      Vysvětlím symbolické direkce, které jsou doposud známé a které se používají:  

      Nejzákladnější symbolické direkce  1 st = 1 rok (které jsou taženy přímo na ekliptice) 

se vypočítají tak, že když znáte svůj horoskop, stupně a minuty prvků, tak táhnete všechny 

prvky o určitý počet stupňů ve směru zvěrokruhu.      

      Dále se používají symbolické direkce 2,5 st. (když kruh rozdělíte na dvanáct stejných 

dílů, dostanete dvanáctku), kdy vezmete jedno znamení, které má 30 stupňů, a 30:12 = 2,5. 

Velice důležité symbolické direkce, kdy si všechny prvky posunete za 1 každý rok o 2,5 

stupňů. Zvláště při úmrtí mají tyto direkce velký význam, většinou se objeví direkce Neptuna 

či Jupitera na Lunu nebo Slunce.  Pokud tam jsou disharmonické aspekty, může být smrt 

dramatická, pokud tam budou harmonické aspekty, může mít smrt hladký a bezbolestný 

průběh.  

      Víte, že každé znamení můžete znovu rozdělit po 2,5 stupně, protože máte dvanáct kvalit 

v jednom znamení, tedy máte jedno základní znamení a je podbarveno tím dva a půl 

palcovým stupněm. Když 2,5 stupně podělíte ještě jednou dvanácti, dostáváte systém 12 

minut 30 vteřin. Někdo si řekne, že je to velmi pomalé. 2,5 stupně je 150 obloukových minut 

a když je podělíte dvanácti, vychází 12,5 minut. Je to také velice důležitý systém.  

      Dále se používá systém, kdy jedno znamení podělíte sedmi, to je sedmičkový systém a 

dostáváte rychlost 30:7 = 4 stupně 17 minut 9 vteřin.  

      Dále je devítkový systém, kdy znamení podělíte devíti, tedy 30:9= 3 stupně a 20 minut.  

      Systém, který jsem vymyslel já osobně:  Když jsem četl knihu Symbolické direkce 

v moderní astrologii, p. Carter tam uváděl, že Sepharial vymyslel systém direkcí 4/7, tedy 

čtverka a sedmička, čtverka je číslo materiálna, sedmička je spíše mystická. Když dáte čtyři 

sedminy za rok, vychází rychlost za 34 minut a 17 vt. Sephariel se odvolával na to, že to 

souvisí s tzv. Naros cyklem, který trvá 600 let.  Carter říkal: Ale 600 let? To musí být 3:5. To 

je rychlost 36 obloukových minut za rok, tedy vám proběhnou prvky zodiakem přesně za 600 

let. Říkal: sami si rozhodněte, která ta rychlost vám v horoskopu sedí, jestli ta 4/7 nebo 3/5. 

Když jsem si to aplikoval na svůj horoskop, zjistil jsem, že to vychází někde mezi tím. Zvolil 

jsem rychlost 35 minut za rok. To by odpovídalo poměru 7:12. Kdysi bylo dvanáct znamení 

a sedm planet.  Co je to Naros cyklus? Když máte nov, spadne vám na nějaký stupeň 

ekliptiky. Naros cyklus je to, když za 600 let bude nov, tak on spadne na stejný stupeň 
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ekliptiky. Začal jsem to zkoušet, našel jsem si nějaký nov, podíval jsem se, na jakém stupni 

ekliptiky je a jel jsem 600 let zpět,  a když jsem se díval na nov, nebylo to na stejném stupni, 

bylo to kousek od toho, třeba jeden či dva stupně, ale nebylo to přesně. Naros cyklus prý je 

(31x19) + 11 = 600. Zjistil jsem, že když máte nov, tak ne za 600 let, ale za 611 let vám další 

nov spadne na stejný stupeň ekliptiky. Takže (31x19) + 2x 11 = 611. Takže když to táhnete 

rychlostí 4:7, trvá vám to 630 let, když táhnete rychlostí 3:5, tak vám to 600 let, ale když to 

táhnete rychlostí 7:12, trvá to 617 let. Těchto 617 je nejblíž k 611.  

      Direkce 7:12 nejvíce odpovídá Naros cyklu, tedy používám systém direkcí 35 minut za 

rok. S tím souvisí inverzní funkce: Jestliže 7:12 = 35 minut, můžete to udělat naopak: 12:7  a 

dostanete klíč 1 stupeň 42 minut 51 vteřin. To je další systém direkcí.  

      Ještě jsem zavedl další dva systémy direkcí:   1 oblouková minuta = 1 rok. Planeta se 

vám posune o 1 stupeň za 60 let.  

      Další systém direkcí: 5 minut = 1 rok.  

      Dále je ještě takový speciální druh direkcí, které zavedl p. Carter, a ty mají speciální úkol, 

používají se na výpočet smrti. Protože číslo 4 je číslem materializace (4 symbolizuje 

materiální rovinu), p. Carter zjistil, když dělal horoskopy úmrtí (asi 100 případů), funguje 

systém direkcí 1 stupeň : 4 = 15 obloukových minut za rok.   

      Inverzní funkce: 4 stupně = 1 rok.  

      Systémy direkcí 1 st : 4 = 15 min za rok anebo 4 stupně = 1 rok používal speciálně při 

datech úmrtí.   

 

Zopakujeme si:  

1 minuta = 1 rok 

5 minut = 1 rok 

12,5 minuty = 1 rok 

15 minut = 1 rok 

35 minut = 1 rok 

1 stupeň = 1 rok 

1 st 42 min 51 vteřin = 1 rok 

2,5 st = 1 rok 

3 st 20 minut = 1 rok 

4 st = 1 rok 



26 
 

4 st 17 min 09 vt = 1 rok 

12 st = 1 rok  

- kdysi od starověku se používaly tzv. profekce, kdy 1 rok byl jedno znamení, to znamená, že 

30st = 1 rok. 

 

      Dnes máme výborné výpočetní možnosti, ne jako kdysi, kdy např. p. Kepler a jiní museli 

počítat s nějakou nepřesností, ale dnes jsme schopni opravdu počítat na minuty a vteřiny.  

 

 

Příklady:  

Direkce (J.Popelky) 1 minuta = 1 rok:  

      Tyto direkce mají speciální úkol. Představte si, že máte v horoskopu nějakou kvadraturu, 

opozici, která je s přesností 1 stupeň nebo půl stupně. Právě pomocí těchto direkcí, kdy je 1 

minuta = 1 rok, si můžete vypočítat, kdy přesně v roce se má tendenci se ten aspekt vybíjet.   

      John Kennedy: Atentát spáchán 22.11.1963. V radixu měl poblíž MC Saturna. Když 

jsem si udělal tyto direkce, MC se dostalo do konjunkce se Saturnem s přesností jedné 

minuty. Direktivní ASC se dostal do seskvikvadratury (135°) na Slunce (s přesností 2 

minuty),  které je umístěno v osmém domě. Direktivní Jupiter, který hraje velkou roli při 

úmrtích, dělal kvadraturu na Uran, je zde trošičku větší orbis 6 minut. Tady si můžete říct, že 

plus mínus je 6 let odchylka, ale musíte si to potom už doladit těmi rychlejšími direkcemi.  

      Marylin Monroe: úmrtí 5.8.1962. Direktivní ASC má seskvikvadrát na Uran, který je 

v natále v osmém domě. Orbis je dvě minuty.  

      Václav Havel: Úmrtí 18.12.2011. Václav Havel má v horoskopu velký kvadrát mezi 

Lunou, Jupiterem, Saturnem a Neptunem. Opozice Luna-Jupiter, Saturn-Neptun. Když 

zemřel, direktivní  Luna  zpřesnila natální opozici na Jupiter na 7 obloukových minut. To je 

přesnost sedmi let.  

      John Lennon: V natále měl přesnou opozici Luna-Pluto. Luna byla 3,33 Vodnář, Pluto 

bylo 4,11 Lev. Tam je orbis necelý stupeň, tedy skoro přesná opozice.  Když došlo k úmrtí, 

opozice byla s orbisem 0 st 2 minuty. Tam je rozdíl 38 obloukových minut, aby to byla přesná 

opozice. A ve 40 zemřel.   

      Ukázkový příklad u mého bratra: V radixu měl Venuši 15,24 Kozoroha v konj. se 

Saturnem 15,50.  Jaká je vzdálenost do přesné konjunkce: 26. A bratr zemřel v 25 letech. Tato 

konjunkce měla opozici na Mars, který byl 18,30 Raka.   
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      Tyto direkce 1 minuta = 1 rok, když máte nějaké přesné aspekty v natálním horoskopu, 

vám ukazují, kdy se aspekt může přesně vybít. Musíte samozřejmě pracovat s nějakým 

orbisem plus mínus 7 obloukových minut, může tak být období třeba nějakých 12-14 let, které 

je kritické, ale musí to být samozřejmě potvrzeno rychlejšími direkcemi.  

      Když máte program SOLAR FIRE, dáte si Míru (RATE), dáte si 0,01, nebo 12,30 

minut, nebo 1:42:51, to vám krásně vypočítá a hned vyhodí i aspekty. Nějaká událost pak 

musí být vidět ve všech těch systémech. Pokud někdo používá na prognózu jen tranzity či 

sekundární direkce, k ničemu se nedopracuje. Bez těchto symbolických direkcí nemáte šanci.  

      Doufám také, že po dnešní přednášce si vyzkoušíte systém domů Alcabitius, já 

nepochybuji, že je to správný systém.   

 

 


