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V knize byly jako ilustrace použity karty z tarotových sad Rider Waite Tarot, 

Crowleyho Tarot, Tarot magie Druidů, Tarot snů Cira Marchettiho, Osho-zen Tarot, 
78 Doors,  The Fairytale Tarot autorky  Karen Mahony, Gaian Tarot, 

 Thelema Tarot a dalších. 



 

 3 

Obsah 
 

Předmluva 
1. Úvod 

2. Můj příběh 
3. O knize 

4. Co je Tarot 
5. Historie Tarotu 
6. Mýty o Tarotu 

7. Deset užitečných rad 
8. Soubor tarotových karet 

9. Tarotové hry 
Doslov 

Odkazy na web 
 
 
 

 
 

 



 

 4 

Předmluva 
 

S velkou radostí jsem uvítala zprávu o nové knize Sophie Joya. 

S touto výjimečnou kartářkou jsem se seznámila před sedmi lety, kdy 

jsem z internetové nabídky neomylně sáhla po její tarotové škole. 

Oslovila mě svým laskavým, otevřeným a současně střízlivým 

přístupem. Pro Sophii Tarot představuje neocenitelného průvodce 

životem, který v každé chvíli dokáže člověku nastavit zrcadlo pravdy 

a hlubokého poznání. A to byla cesta, pro kterou jsem se rozhodla. 

Tarot se zanedlouho stal její neoddělitelnou součástí.  
 
Sophie mi svým hravým a nenuceným způsobem představila základní 

pojmy se kterými se v Tarotu běžně setkáváme, dala práci s kartami 

hlavu a patu, ukázala možnosti, nasměrovala mne a dala mi svobodu 

kráčet dál dle vlastní volby. V její tarotové škole jsem našla ten 

odrazový můstek, díky kterému dnes vedu vlastní tarotovou poradnu 

s osobitým přístupem.  
 
Jsem moc ráda, že se Sophie rozhodla své dlouholeté zkušenosti 

kartářky a učitelky shrnout do knižní podoby. Na stránkách této knihy 

se seznámíte se základy práce s tarotovými kartami a získáte cenné 

rady, jak rozvíjet vlastní intuici, jak se s pomocí Tarotu naladit na 

studnici moudrosti, ukrytou v každém z nás, jak se nechat vést 

a současně si tvořit svůj vlastní život. Sophie vám představí i několik 

výkladových her, se kterými se můžete rovnou pustit do práce.  
 
Rozhodli jste se vydat na svou jedinečnou pouť do vlastního nitra, 

začíná se vaše osobní dobrodružství, ve kterém poznáte pestrou paletu 

odstínů svého bytí. Sophie vám v této knize na cestu přibalí mnoho rad 

člověka, který kráčel před vámi, velkou porci pozitivní energie, 

tvořivosti, láskyplného vedení a podpory.  
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Zde jste v dobrých rukách, tady můžete s Tarotem budovat své vnitřní 

zázemí, na kterém budete pevně stát ve chvílích životních radostí 

i starostí.  
 
Vítejte ve světě, kde se mystika snoubí s poznáním, kde každé „vím“ 

odhalí nové nekonečno, kde se cesta stává cílem. A na této cestě Tarot 

bude rád vašim věrným průvodcem. 

 

Mnoho šťastných rozhodnutí vám přeje 
 

Mária Zinburgová 
kartářka a překladatelka 
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1. kapitola 
Úvod 

 
Tarot, mystérium, které bylo dříve pečlivě střeženo a jenž si tajně 

předávala skupina „vybraných”, si dnes klestí cestu ke stále většímu 
počtu lidí. Důvod je prostý. V průmyslově vyspělých zemích čím dál víc 
lidí zjišťuje, že pouze majetek jim štěstí a naplnění nepřináší. 
A,tak se začínají otevírat tomu, co je takzvaně „za hmotou“.  
 

Žijeme v době duchovního boomu. V prodejnách s knihami se dnes 
regály prohýbají pod duchovními publikacemi a s tarotovými kartami se 
přímo roztrhl pytel. Jsou jich tisíce různých druhů. Proč je v současnosti 
Tarot tak žádaný? Je totiž zrcadlem duše a existuje mnoho důvodů, 
proč se vyplatí do takového zrcadla nahlížet. Náš mozek denně přijímá 
a zpracovává ohromné množství informací. Skrze příběhy jiných lidí na 
sebe nabalujeme spousty emocí. Také reklamy s námi neustále 
podprahově manipulují. Je toho tolik, že se náš život často zauto-
matizuje a my přestáváme vnímat, kde je hranice naší opravdovosti 
a kde už začíná uměle nainstalovaný program, kdy to už ani nejsme my. 
Pouze nějaký náš vnitřní pocit nám říká, že tady není něco v pořádku. 
To je přesně ten okamžik, kdy je dobré vzít do ruky balíček tarotových 
karet a začít skrze ně se svým nitrem rozmlouvat.  

 

Ptát se a přijímat odpovědi. 
 
Možná jste zaslechli, že komunikovat s tímto mystériem mohou pouze 

takzvaní vyvolení, lidé se zvláštními schopnostmi. Není to pravda a,já 
jsem toho živoucím důkazem!  

 
Čtyřicet let jsem žila naprosto racionálním a materiálním způsobem 

života. Nevěřila jsem v žádnou mystiku, nevyznávala jsem žádné 
duchovní hodnoty. Teprve těžká nemoc mne zastavila a já si konečně 
začala všímat důležitých sdělení svého nitra, toho, kým skutečně jsem. 
Tarotové karty mi jako dílky puzzle ukázaly můj tehdejší život v jeho
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celkové podobě. Odzrcadlily mi moje dosavadní rozhodnutí a také 
současné následky těchto rozhodnutí. A také mi naznačily, jak mohu žít 
lépe, pokud něco změním.  
 
Změnila jsem toho hodně a dnes jsem za to nesmírně vděčná! 
 

Tarot tedy není nástrojem pouze pro „vyvolené”. Slouží nám všem 
a naučit se jeho jazyku může každý. O tom se neustále přesvědčuji ve své 
tarotové škole, kterou vedu od roku 2007.   
 

 
  

Ve svém nitru má každý z nás odpovědi na všechny své otázky. Jsou 
tam ukrytá všechna řešení, je tam přímo databanka vědění. Tarot nám 
ukazuje, jak se do této databanky dostat. Náš vnější život je pouhým 
odrazem života vnitřního. Tyto dva světy spolu velmi úzce souvisí, 
a proto nemůžeme být šťastní, radostní a naplnění, pokud budeme 
zaměření pouze na vnější události. Je potřeba se obrátit do sebe, do 

svého nitra... 
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3. kapitola 

O knize 
 

Jak jsem již psala v úvodu, knih o Tarotu je již dnes nepřeberně. 
Většina z nich je založena na hermetickém řádu Zlatého úsvitu. 
Tato významná magická společnost byla založena roku 1888. Její 
členové byly mnohé významné osobnosti tehdejší doby a kladli důraz na 
klasickou symboliku, numerologii, astrologii a kabalu. Existují 
tarotové knihy a učebnice, které vycházejí z egyptských kultovních míst 
a popisují souvislost tarotových obrazů se zasvěcovacími rituály. Jiné 
knihy o Tarotu jsou inspirovány starořeckými pověstmi nebo po-
hádkami, další mají základ v tradici Druidů, Wicca, či učení 
buddhistickém. V některých knihách se dočtete o věštecké symbolice, 
pak jsou tu příručky, které popisují Tarot jako psychoterapeutickou 
pomůcku.  Tato kniha má za cíl představit Tarot především jako nástroj 
pro hravé a kreativní sebepoznání a osobní růst.  
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Kniha „Tarot jako hra“ má čtyři, na sebe vzájemně navazující,  díly. 
 

TAROT JAKO HRA 
 1. díl „Seznamte se” 

 
je určena především tarotovým začáteč-

níkům nebo těm, kteří se ještě s.Tarotem 
osobně nesetkali. Může však být užitečná 
i pro ty, kteří již s Tarotem rozmlouvají 
a chtějí najít další inspiraci a jiné úhly 
pohledu. Dozvíte se zde, co vlastně Tarot je, 
jaká je jeho historie, jaké mýty Tarot 
obklopují a také tu najdete deset užitečných 
tarotových rad. Představím vám balíček 
78 tarotových karet, vysvětlím vám základní 
symboliku v kartách a jejich rozdělení na 
malá a velká  arkána.  Na závěr vás sezná-
mím s několika jednoduchými společenskými i sebepoznávacími 
tarotovými hrami, u kterých se poučíte a zároveň pobavíte. 
 

TAROT JAKO HRA 
 2. díl „Cestou čtyř poutníků” 

 
navazuje na předchozí díl a zabývá se 
čtyřiceti číselnými kartami malých arkán. 
V tomto dílu knihy najdete návod k tomu, 
jak skrze tarotové karty kreativně a hravě 
poznat sebe sama ve svých každodenních 
životních situacích nebo ve svých vztazích. 
Také se naučíte rozpoznat rady Tarotu, 
abyste se uměli správně rozhodnout na 
křižovatkách svého života. Na příbězích čtyř 
živlových poutníků vám vysvětlím 
jednotlivé významy těchto čtyřiceti karet. 
Po teoretické části vám nabídnu praktické 
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ukázky výkladů modelových situací, představím vám různé druhy 
karetních rozborů a poradím, jak kartám správně položit svou otázku, 
abyste se dozvěděli to, co vás právě zajímá. Také vás upozorním na 
nejčastější chyby ve výkladech. To proto, abyste odpovědím karet ve 
výkladech porozuměli. Součástí dílu Cestou čtyř poutníků je šablona 
na cvičné karty, které si můžete vytisknout a podle mého návodu označit 
a kreativně ztvárnit.  

 

TAROT JAKO HRA 
3. díl „Figurální karty” 

 
Třetí díl knihy se zaměřuje na šestnáct 
figurálních (dvorních) karet, které jsou 
součástí karet malých arkán.  Zde vám 
vysvětlím, jak dojdete k charakteristice 
každé z figur a co mají tyto postavy 
společného nejen se čtyřmi živly, ale také 
s.vámi a vašimi blízkými. Skrze figurální 
karty proniknete hlouběji do svých 

vztahů 5. Naučíte se zjišťovat pravou 

příčinu nesouladu ve vztazích a také skrze 
figurální karty zjistíte, jakým způsobem 
můžete právě váš vztah zharmonizovat. 

V praktické části se naučíte rozpoznávat sebe a své blízké ve svých 
výkladech a dozvíte se, co jsou tarotové figurální konstelace.  
 

TAROT JAKO HRA 
 4. díl „Putování duše” 

 
Ve čtvrtém dílu se seznámíte s dvaadvaceti kartami velkých arkán. 

Tyto karty zrcadlí naši životní pouť. Každý z tarotových obrazů velkých 
arkán je lekcí, zkušeností či uvědoměním, díky kterému se vyvíjí naše 
duše. Úkoly na své cestě máme stejné, každý z nás je však zdolává po 
svém. Seznámíte se s vývojem a posloupností karet velkých arkán,  
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zjistíte svou kartu osobnosti a pomocí 
osobních karet roku pochopíte, proč se 
vám v jednotlivých letech děly události, 
které jste zrovna prožívali. Naučíte se 
rozpoznávat své důležité životní etapy 
a hlouběji porozumět tomu, proč se děly. 
Díky tomu se můžete připravit na témata a 
výzvy, které teprve přijdou. Seznámíte se 
se třemi vývojovými stupni karet velkých 
arkán a v praktické části najdete modelové 
příklady rozborů a karetních výkladů.  
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4. kapitola 

Co je Tarot? 
 

Níže bych se s vámi ráda podělila o to, jak vnímám mystérium zvané 
Tarot.  

 
Tarot je zrcadlem naší duše 

 

Tarotové karty dokáží velmi přesně odhalit, jaké pocity, myšlenky, 
touhy, přání, anebo podvědomá vnitřní přesvědčení v sobě právě 
nosíme.  

 
“Vizuální myšlení je podvědomým procesům bližší než 

verbální. Je totiž starší.” 
Sigmund Freud 

 

 

Tarot je soubor sedmdesáti osmi karet 
 

 Jde o 78 symbolických obrazů, které aktivují naše hluboké podvědomí 
a pomáhají nám navázat kontakt se svým skutečným já. Těmto obrazům 
se říká tarotové karty a obsahují v sobě především symboliku:  

 
• živlovou 

• numerologickou 

• astrologickou 

• kabalistickou 

 
Proč jsou tarotové karty založeny právě na symbolech? Protože 

symboly jsou řečí duše a promlouvají k nám univerzálním jazykem 
z místa, kde se protínají naše vnitřní a vnější světy. S tarotovými kartami  
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6. kapitola 

Mýty o Tarotu 
 

Tarot, stejně jako vše, co je aspoň trochu zahaleno rouškou tajemství, 
provázejí mýty. Sestavila jsem šest nejčastějších: 
 

1. Tarot je pouhý nástroj k věštění budoucnosti  
2. Tarotové karty mohou vykládat pouze lidé se zvláštními 

schopnostmi  
3. Tarot je únikem z reality  
4. Tarotové karty jsou „ďáblovy obrázky”  
5. Výklad tarotových karet je podvod a manipuluje s vůlí tazatele  
6. Nejlepší karty jsou karty darované  

 

1. mýtus: Tarot je pouhý nástroj 
k věštění budoucnosti 

 
Mnoho lidí pomocí tarotových karet předpovídá budoucnost. Položme 

si však otázku: „Jsme skutečně pouhou loutkou osudu? Anebo se na 

vytváření své budoucnosti podílíme svou vůlí a vlastními postoji?”  
 

Pokud jste dočetli až sem, pravděpodobně se přikláníte k druhé 
možnosti. A v tom případě vám Tarot poslouží k tomu, aby vás 
nasměroval k naplněným vizím a šťastnějšímu životu. Neboť Tarot, 
coby zrcadlo duše, dokáže velmi přesně odhalit:  
 

• jaké pocity, myšlenky, touhy, přání, či vnitřní přesvědčení 

v sobě právě nosíme 

• jaké vnitřní bloky nám brání prožívat radost 

• jaké cesty a odbočky jsou pro nás těmi správnými  

 

Existuje jedno rčení, které se mi moc líbí: 
 

“Nevěřím na osud, který člověka ovládne, ať udělá cokoliv. 
Věřím však v osud, jenž člověka ovládne, když neudělá nic.” 
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7. kapitola 

Deset užitečných rad 
 

Jestliže jste se právě rozhodli vplout do tarotových vod nebo na 
vlnách tohoto mystického oceánu již surfujete, určitě vám přijde vhod 
těchto deset užitečných rad, které jsem pro vás sestavila. 
  

1. Důvěřujte svým pocitům! 
2. Dovolte, aby si vás vybral váš balíček karet! 
3. Hrajte si! 
4. Vytvořte si etický kodex! 
5. Vytvořte si své rituály! 

6. Zapomeňte na biflování! 
7. Nespěchejte! 
8. Začněte s jednou kartou! 
9. Pořiďte si tarotový deník! 
10. Rozvíjejte svou intuici a věřte jí! 

 

1. Důvěřujte svým pocitům! 
 

Přitahují vás tarotové vody? Pak neváhejte a vplujte do nich co 
nejdříve! Vaše duše vás volá, aby s vámi mohla rozmlouvat. Je to 
znamení, že toužíte více poznat sebe sama, že jste připravení změnit svůj 
život k lepšímu. Neignorujte podobné pocity! Emoce jsou totiž 
naším nejlepším indikátorem. Skrze ně se můžeme dostat ke svému 
pravému já, k „databance vědění”, kterou má v sobě ukrytou každý 
z nás.  

 
Máte naopak rozporuplné pocity? Nebo dokonce u slova Tarot 

pociťujete strach? Pak je možné, že jste ovlivněni některým z výše 
uvedených mýtů, které toto mystérium obklopují. Zeptejte se tedy sebe 
sama, čeho se konkrétně obáváte a pokuste se racionálně odpovědět. 
Většina „strachů“ běžně mizí už při formulaci otázky. Tyto obavy nemají 
racionální jádro a jakmile svému strachu dáme nějaký konkrétní název, 
nebo ho blíže prozkoumáme, tak zmizí. 
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8. kapitola 

Soubor tarotových karet 

 

 
 

Co je balíček tarotových karet a co všechno obsahuje? 

 

Soubor 78 tarotových listů se skládá ze dvou částí, a to: 
 
• z 56 karet malých arkán 

• z 22 karet velkých arkán 

 

Latinské slovo „arcánum” se často překládá jako „tajemství“. Jde 
tedy o tzv. tajemství malé a tajemství velké. Rozdíl mezi těmito dvěma 
tajemstvími vysvětlím později. Tarotové karty malých arkán se tak 
trochu podobají současným hracím společenským kartám, neboť 
mají základ ve čtyřech barvách a každá z těchto barev obsahuje: 

 
• deset karet značených číslem - eso (nebo taky jedna) až deset 

• čtyři karty figurální, neboli dvorní 
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Karty velkých arkán 
 

Karty velkých arkán jsou souborem 22 univerzálních archetypů 

(slovo pochází z řečtiny, kdy „arché“ znamená počátek a „typos“ je forma 
či vzor, je to tedy jakýsi pravzor). Někdy se těmto kartám také říká 
„trumfy”. 

 
„Tarot by se dal přirovnat k Božské knize obrazů... 

a snad i k nebeské šachové partii, kde trumfy představují 
entity, které se na svých cestách přes šachovnici čtyř živlů 

pohybují, respektujíc zákony, jež samy vytvářejí.” 
 
Lady Frieda Harris (výtvarnice, která ztvárnila 78 tarotových obrazů 

podle pokynů známého okultisty Aleistera Crowleyho) 

 

Výše jsem uvedla, že v malých arkánách má každý ze čtyř živlů 
zastoupení ve 14 kartách (eso až král), které jsou seřazeny podle 
jakéhosi vývoje, a to jak číselného tak figurálního nebo hierarchického. 
Jde tedy o 14 vývojových stupňů v každém živlu. 

 
Náš život se odehrává v neustálých kruzích. A díky tomu, co 

prožíváme ve svém každodenním životě, se vyvíjíme a zrajeme. Tím, že 
procházíme každodenními zkušenostmi, osobně či duchovně rosteme. 
Stále něco nového začínáme a uzavíráme. Díky zkušenosti, kterou 
jsme právě absolvovali, se dostáváme do dalšího a vyššího kruhu. Dá 
se tedy říct, že se nacházíme v jakési škole života, kdy s každým 
ukončeným ročníkem postupujeme do třídy vyšší. Je to jako životní 
spirála, přesněji řečeno jako  „životní šroubovice”. 

 
U karet malých arkán jde tedy o postupný vývoj osobnosti 

v malých kruzích v každodenních a často rutinních událostech. 
 
22 archetypů velkých arkán naopak odráží to, co se děje v našem 

hlubokém nitru a zároveň zobrazuje velký cyklus vývoje naší duše. 
Každá z karet velkých arkán totiž symbolizuje určitý stupeň 

vědomí a zároveň výzvu, s níž je nutné se na cestě životem 
konfrontovat. 
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Velká arkána - Cesta Blázna 
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9. kapitola 

Tarotové hry 
 

Na úplný závěr tohoto dílu knihy jsem pro vás vybrala několik 
společenských a sebepoznávacích tarotových her. Můžete se těmito 
hrami inspirovat a různě je obměňovat. Tyto hry vás pobaví, obohatí a 
zároveň jsou skvělé k tříbení intuice. Možná vás časem napadnou také 
vlastní tarotové hry. 

 
 

Společenské hry 
 

Bylo, nebylo... 
 

Čím více lidí se ke hře „Bylo, nebylo…” sejde, tím je větší zábava. Dá se 
však hrát i ve dvojici. 

 
Vyberte jednu tarotovou sadu karet. Měly by to být karty, kde jsou 

zobrazeny konkrétní postavy a situace (jako např. Rider Waite 
Tarot, Tarot snů, Pohádkový tarot, Tarot magie druidů, atd.) Méně 
vhodné jsou k této hře třeba Crowleyho tarot nebo Tarot moudrosti 
východu - tam jsou jednotlivé karty příliš abstraktní.  

 
Sedněte si do kruhu (pokud jste ve dvojici, tak naproti sobě).  
 
První hráč vezme balíček karet a zamíchá je (další hráči již karty 

nemíchají). První hráč po zamíchání vytáhne naslepo (tj. obrázkem 
dolů) jednu kartu. Podle toho, co vidí na kartě, začne vyprávět příběh 
(např. „Bylo nebylo, byl jeden starý muž, který jednoho dne…”). Svou 
kartu si ponechá a zbývající balíček pošle svému sousedovi 

v kruhu, a to po směru hodinových ručiček. Soused vytáhne z balíčku 
také jednu kartu a podle toho, co na ni vidí, pokračuje v příběhu. 
Vytaženou kartu si rovněž nechá a zbytek karet pošle dalšímu hráči 
v kruhu… 
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Tarotová galerie  
(inspirováno Mary K. Greer) 

 
Představte si, že se nacházíte v obrazové galerii. Na konci kapitoly 

najdete 12 obrazů - jsou to výjevy z tarotových karet. Prohlédněte si 
všechny obrazy a vyberte si jeden z nich. Při výběru se řiďte čistě 
svými pocity. Který z těchto obrazů vás skutečně zaujal? Nezkoumejte, 
proč vás zaujal, pouze se nechte k jednomu z těchto obrazů pocitově 
„přitáhnout”. Potom se prosím postupně pusťte do uvedených úkolů 

a odpovězte na otázky. Pokud má toto cvičení vést nejen k procvičení 
intuice, ale zároveň k pravdivému hlubšímu sebepoznání, je 
důležité, abyste všechny úkoly NEČETLI PŘEDEM A NAJEDNOU, ale 
naopak POSTUPNĚ, po splnění jednotlivého úkolu! Úkolů je pět. Vždy 
si přečtěte jeden z nich, splňte jej a teprve pak udělejte krok dalšímu 
úkolu.  
 

 

1.  úkol: Vyberte si jeden obraz (kartu)! 
 
2. úkol: Prohlédněte si vybraný obraz a popište, co na něm 
vidíte! 
 
Mějte na paměti, že každý z nás má své vlastní a jedinečné 

vnímání a vůbec není důležité, co chtěl autor obrazem sdělit, ale co 
právě vy na tomto obraze vidíte! Je tedy podstatné, jak působí právě 
na vás.  

 

Takže…  Popište obraz! 
 

Vezměte si tužku a papír a napište, co vidíte na obraze! Co se tam 
děje? Jak se postavy cítí v situaci, kterou jste popsali? Jaká je tam 
atmosféra? Popis může být jakkoli dlouhý, napište vše, co považujete 
za důležité!  
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Doslov 

 

Právě jste nahlédli pod pokličku mystéria zvaného Tarot a zkusili se 
projít „Královskou cestou“. Užili jste si svou procházku? Nadchla vás 
stejně, jako před lety mne?  

 
Pokud ano, vězte, že tohle byl pouhý začátek opravdového 

dobrodružství! Sebepoznávání skrze „zrcadlo duše“ je nádherný, 
dlouhodobý proces a věřím, že Tarot, coby oceán poznání, vás do svých 
tajemných a neprobádaných hlubin bude lákat stále víc. Ne nadarmo se 
o něm říká, že je celoživotním studiem. 

 
Budete-li si to přát, velmi ráda vás doprovodím dál. V následujících 

dílech knihy Tarot jako hra si kreativním způsobem osvojíte 

jednotlivé karty a naučíte se pokládat otázky tak, abyste odpovědím 
dobře rozuměli.  Také se dozvíte o nejčastějších chybách, které se 
u výkladů karet dělají.  

 
Každý z jednotlivých dílů knihy vždy obsahuje teoretickou část, za 

níž následují ukázky výkladů karet s modelovými příklady. Abyste 
si význam karet osvojili snadněji, propojila jsem je pomocí příběhů. 
Základní poznatky o Tarotu dostanete tedy „pod kůži“ velmi lehce 

a přirozeně. 
 
Pokud byste se na cestě sebepoznání cítili osamoceně, bude mi ctí, 

když se přidáte k některé ze skupin Tarotové školy. Aktuální akce 
najdete na mém webu. 

 
Doufám, že se kniha stane vašim dobrým průvodcem a přítelem. 

 

Ať to sluší vaší duši! 
 

 

 




