
Velkoobsažný příruční snář

v uspořádání úspěšné kartomantky

Věry

Kubištové – Škochové



Předmluva

Sny patří  odedávna v existenci  lidského rodu mezi ty nejnevysvětlitelnější
záhady lidské  duše.  Naše  vědomí v  té  době  ztrácí  schopnost  sebekontroly  a
přesný rozbor všech podílejících se vlivů a dějů za tohoto stavu v centru našeho
nitra zatím nikdo přesněji vyzkoumat nedovedl. Dějovou osnovu snů tvoří však
vždy naším podvědomím z vnějšku přijímané podněty. Tím si však jen částečné
můžeme vysvětlit  původ  a  zdroj  inspirace  snu.  Takové  sny,  s  jejichž  ději  a
událostmi se spící osoba nikdy předtím v životě doposud nemohla seznámit, a
byly tedy mimo hranice jejího vědomí, dělíme potom do tří skupin: první z nich
tvoří  sny,  které  předpovídají  budoucnost,  dále  jsou  to  sny,  které  přenášejí
určitou situaci, která se může odehrávat i na velmi vzdálených místech a dále
sny, jejichž obsahem může být samotné domýšlení jistých nevyřešených věcí a
zejména pak sporných bodů, například z vědeckého bádání, oblastí  vynálezů,
objevů atd.

Vykládání  snů  bylo  již  odedávna  jednou  z  nejstarších  věšteckých  profesí.
Existovaly pro tuto činnost i celé věštírny. Sen se tedy již zdál v životě každému
z nás. Za účelem vyložení jeho významů pak vzniklo i mnoho knih, kterým se
podle  jejich  obsahu  začalo  říkat  prostě  snáře.  Z nich  pak ty nejstarší  vůbec
dochované nenesou navíc ani trošku známé historické datum. Proto se také dnes
neví, kdy první snář na světě vznikl. Vzniklo jich však velmi mnoho.

Snář však byl vždy odrazem doby svého vzniku, jakož i odrazem sociálních
poměrů  života  té  které  společnosti.  Snáře  tedy  vlastně  vznikaly  z  té
nejniternější, vlastní potřeby prostého, zejména pak venkovského člověka. Ten
byl celá  staletí,  jak z historie  známo, silně osobně nesvobodným a vláčel  za
sebou proto zvlášť těžké břemeno sociálního útlaku.

Vy však nyní dostáváte do svých rukou snář, který se vyznačuje užitečností,
neboť je výhradně kompilací logických pramenů.

Není  totiž  vůbec  “šit”  podle  dobových  poměrů  a  podmínek.  Dílo  vzniklo
celkem z  tří  nejobsáhlejších  pramenů  svého  druhu  a  obsahuje  snad  vskutku
všechny termíny novověké i vědeckého charakteru. Nenajdete v něm ani stopu
po  nemístném  humoru  a  grotesknosti.  Je  navíc  též  vysloveně  prost  všech
zastaralých a nesrozumitelných výrazů a nezná ani žádná nesmyslná rčení.

Před vyhledáváním si svůj sen vždy znovu dobře promítněte a pečlivě vydělte
jeho nejdůležitější jednotlivosti.

V Děčíně dne 27. března 1992

Věra Kubištová – Škochová
autorka snáře.
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A. 
 
Vidět - v domě velká změna.  
Vidět a s ním mluvit - Velké rozepře. Dej si pozor na 
řeč. Je-li v taláru - připrav se na ztráty. Být u něho v 
kanceláři nebo v soudní síni - velká mrzutost, těžká 
starost. 
Dočkáš se úspěchu, z kterého novou odvahu čerpat 
budeš. 
Vidět, nebo mluvit s ním - obdržíš zprávu z ciziny. 
Klamem dáš-li se zlákat, zbloudíš. Poslechni radši 
svůj zdravý rozum. 
Vidět ho - dávej si pozor, neboť snadno můžeš škodu 
utrpět. Agentem být - nikomu o sobě nic neprozrazuj! 
Cítit vůni akátů - lstivé přátele máš okolo sebe. 
Vidět - budeš trpět nouzí. Akcionářem být - získáš 
nové místo a pravidelné příjmy. 
Můžeš očekávat hádky a nepříjemnosti. 
Dar obdržíš, nebo budeš nucen sám dát 
Je-li rozkvetlá - vysokého věku se dožiješ. 
Pít ho - nevěra tě bude trápit. 
Ve snu rozdávat - zdá-li se to zámožnému, neklid v 
domě a mrzutosti. Chudému to štěstí ohlašuje. 
Nemocnému zhoršení nemoci i smrt. Almužnu od 
někoho přijímat - do špatných poměrů upadneš. Též 
ponížení. Almužnu odmítnout - pomluvy a nepříjemné 
záležitosti. 
Jíst ho - neduh tělesný. 
Čest a bohatství. 
Šaty z něho mít - povýšení, úřad. 
Tvoje předsevzetí jsou velice vzdálená. 
Na dobrou hostinu budeš pozván. 
Byl-li ti některý úd amputován - zranění, neb 
nehoda též v rodině. 
Vidět - zármutek v radost se obrátí. Též hojnost, 
zdraví a dobro to věští. Sám andělem být - čest a 
povýšenost ve společnosti. Vidět ho létat - buď 
trpělivý, v budoucnosti se lepších času dožiješ. 
Mezi sborem andělů se vidět - náhlé a veliké štěstí. 
S anděly rozmlouvat je vždy dobrým znamením. 
Nebe s anděly - šťastný život. 
Jako žena, víla - vidět ji - neštěstí. (ne řeka !) 
Obavy z chmurného života rozptýlíš touhou po 
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zábavě. 
Žlutý trhat, jist - nemoc. Zelený trhat a nebo 
otrhaný vidět - mnoho nepřátel. Jíst ho - znenadání 
pozván budeš. 
Nebuď zkormoucen, jestliže jsi v lásce něco ztratil, 
všecko se v radost obrátí. 
Určitým tajemstvím budeš se velice obírat a dočkáš se 
jeho odhalení. 
Rychlá smrt. Měl bys pomýšlet na smíření a 
odpuštění. 
Starost a bída, později však radost. 
Velká ztráta. 
Válčící - úspěch a bohatství. V zákopech - nemoci a 
obtíže. Na pochodu - buď ostražitým! 
Povede-li se ti moc dobře, nechtěj se mít ještě lépe! 
Ve snu na ně trpět - nesnaž se být rychlejším víc, než 
vskutku můžeš. 
Kvetoucí - pocta, vážnost tvé osobě. Uvadlé – 
zklamání. Trhati je - půjdeš asi na pohřeb. 
Vidět je - pěstuj svoje tělo, budeš mít z toho jistý 
užitek. 
Jedoucí vidět - zažiješ něco nového. (Stojící - mnoho 
nejistot a váhání tě očekává. Jet v něm - dosáhneš 
něčeho - po čem toužíš. Auto řídit - později teprve 
najdeš správnou cestu. Velmi rychle jedoucí - brzy 
dostaneš zprávu, která tě zklame. Auto jako překážka 
- příznivý obrat ti přinese štěstí. Přejede-li někoho - 
smutek a žal tě očekává. Autonehoda - chraň se 
unáhlených řečí, abys jich později nemusel litovat! 
Dej na moudré řeči. Veliký užitek. 
Dobře si rozmysli, do čeho vložíš peníze. 
Máš trampoty s příbuznými a nedáš-li si 
pozor, připraví tě o klid. 
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B. 
 
Nepříjemnosti v domě. Porodní bába - nemoc - též 
smrt. 
Dobrá ochrana. 
Slavnost, kde se moc najíš. 
Máš-li je na nohou a hřejí-li tě, potěšení. Bačkory 
roztrhané  - veselost a radost. 
Bahnitá země - klepy v okolí. Bahnem se brodit - 
těžká nemoc, i nebezpečí smrti hrozí. 
Zmatené myšlenky. 
Dostane se ti velkých poct. 
Falešný přítel. 
Velká ztráta peněz. 
Odesílat – mnoho starostí. Zahazovat – ztráta přítele. 
Více balíků vidět - výnos z něčeho. Balíky balit, 
nakládat - poneseš v životě těžký kříž a nebo loučení s 
někým milým. Balík obdržet nebo rozbalovat - 
zprávu, nebo dárek obdržíš. 
Ve vzduchu vidět - pomíjející úspěch. Letící -
ztrácející se v dáli - zklamání veliké, též marná 
naděje. 
Nezastáváš takové místo, na jaké bys patřil. Vidět 
vysoko nad sebou - nezdar. Vidět sebe na balkóně stát 
- to, co dosáhneš, nebude mít trvání. 
Vidět - nedůvěřuj každému, sic tě poučí špatné 
zkušenosti. Být v bance - potíže a ztráty. Být v bance 
zaměstnán - dosáhneš, po čem toužíš. 
Nemluv o svých starostech a strastech s jinými. Ani 
nejlepší přítel ti v nich nepomůže. 
Sázet vidět – žaloba. 
Vidět – dobrá naděje. 
Spouštět na vodu, plavit se v ní - menší cestování. 
Dostaneš strach z překážek. 
Bílá, černá, fialová - těžké a smutné loučení, 
zármutek. Bílá jako oblek – smrt. Modrá - zklamání. 
Zelená - hanba. Červená - radost, láska, která 
nezklame. Žlutá - nemoci. Celkově barva radí ke 
smělosti v životě. Barva v krabici, na paletě - lidé ti 
budou závidět i to, co už sami dávno mají. S barvou 
pracovat – buď opatrný. 
Hrát na ni - do chudoby upadneš. Basu znějící vidět - 
štěstí tě potká. Rozlámaná - bez strun -nehoda, též -
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velké protivenství. 
Zpívat ho slyšet – hádka. 
Přednášet - blahobyt v rodině. Slyšet ji - spokojené 
časy ti nastanou. 
Skladiště plné bavlny - bohatství a užitek. Bavlnu 
rovnat - v daleké kraje pojedeš. Bavlnu kupovat -
návštěvu zdaleka obdržíš. Bavlněné zboží - nejistota, 
vybízí k opatrnosti v povolání. 
Kvetoucí - pevné zdraví a spokojenost. 
Ženy – nesváry v domácnosti. 
Dobrý zisk. Chytnout ho - zamilovanost, svatba. 
Střílet ho - nevěř ani nejlepším přátelům. Jíst ho - 
čest. Mrtvý - s milým se rozejdeš. 
Buď opatrným v podniku. 
Bažinami se prodírat - zarmoucenost a náhlé 
ochuzení. 
Mít zemdlená - zármutek. Vidět svoje bedra silná -
vítězství v soudní při, v podnikání. Vidíš-li svá bedra 
slabá - starosti o živobytí. Mokrá mít - mnoho dědiců. 
Bolest v bedrech cítit - zármutek. 
Prázdná - mrzutost a horší časy. S popelem - pokoření 
veliké. Bedny těžké a uzavřené vidět nebo odesílat - 
dárky obdržíš. Bedna plná - důvěra, hojnost. Nosit je - 
nejistota, nejistá budoucnost. 
Vidět ho - pomoc dostaneš. Při práci vidět - pro 
hospodáře dobrá úroda. 
Povýšení. Též - neštěstí od sebe zaženeš. Běžící - 
náhlá radost. Vyhublý – smrt. Černý beran - svou 
povahou si sám své žití špatně zařídíš. Tučný - zisk. 
Malého prodávat - ztráta majetku. 
Vykonáš cestu, jejíž cíl bude úspěšný. 
Budeš čekat podporu. Též - trapná nemoc. 
Žebrácká - ponížení, škoda a ztráta. Berlu 
zvednouti - a nést - neštěstí se varuj! O berli se 
opírat - jen vlastním přičiněním se dostaneš k 
vytouženému cíli. 
Oslavíš významné setkání. V zahradě - radost a 
domácí štěstí. 
Pojídat – pohroma některého údu těla. 
Míchat - každou radost budeš muset zaplatit 
bolestí. 
Kvete-li - uzdravení nemocného. Do kytice ho trhat - 
dlouhý věk, četná rodina. 
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Člověka bezzubého vidět - nezapomínej, že i z 
nepěkných úst mohou pěkné myšlenky plynout' Jej 
urazit – získáš pověst svárlivého člověka. 
A nemoci se hnout z místa - veliké namáhání, i 
nemoc. Pronásleduje-li tě zvíře a ty při běhu 
padneš - nezdar v započaté práci. Běžet před 
zvířetem - pronásledování od nepřítele. Běžet 
těžce, namáhavě, nebo když doběhnout nemůžeš - 
těžký neduh. Běžet o závod - velká tělesná 
námaha. Doběhnout k cíli - úspěch. 
Pomluva a utrhání na cti. Též trápení, zklamání se 
dožiješ. Šlehat se - daleká cesta. Někoho sešlehat - 
nerozvážností se poškodíš. Tebe-li někdo šlehal 
bičem - klepy ti uškodí. Sny o biči naznačují silným 
být a na mysli neklesat. 
Podpírat něco bidlem - zdlouhavý proces tě čeká. 
Ještě mnohým věcem se musíš přiučit. 
Vidět ho - proces. Tvrdě si na chléb budeš 
vydělávat. S ním mluvit - šťastné pořízení. Při 
službách božích - dobrá novina. Na pohřbu - velké 
neštěstí. V tanci - dobro. 
Mnoho zármutku, ztráta úcty. Bít někoho - pomluva, 
nevěra. 
Námořní - hochu nevěsta a dívce ženich nevěrný v 
lásce bude. Na pevnině - potěšení. 
Vidět - pomluvy. Na rukách mít - ze všeho, co 
podnikneš, nebudeš mít mnoho zisku. Do bláta 
spadnout - nepříjemné chmury nad tebou se stahují. 
Škoda, ztráta. Pomazat si boty, nebo šaty, blátem - 
nemoc, též žalost. Chodit po zablácených ulicích, 
nebo polních cestách - nezdar, bída, zlé noviny. 
Zbláznil-li ses ty - v budoucnu té očekávají velké 
úspěchy a dlouhý věk. Blázny vidět - starosti a 
choroby. Mluvit je slyšet - oklamání. Bláznivá žena -
mrzutosti a hádky. Slyšet blázna křičet - zklamání v 
lásce. Bláznovská čapka - utržíš posměch lidí.  
Je vždy výstrahou. Čeká té něco, v čem se nebudeš 
moci sám vyznat. 
Vidět blechy na svém tele lézt - dosažení bohatství a 
vážnosti. Blechami být pokousán - bohatství, štěstí v 
obchodování. Mnoho blech vidět - velký smutek. 
Blechy chytat - nepokoje v příbuzenstvu. Zabít - ujdeš 
nástraze. 
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Zisk a štěstí. Rudý a jestliže uhodí - velká mrzutost, 
též výstraha před odpůrci v podnikání. Silně zářící - 
tvůj plán se podaří. Udeří-li blesk a zapálí jasnými 
plameny - zvláštní veliké štěstí.  
Dej si dobrý pozor, neb někdo tě chce ošidit. Kráčet 
za nimi v noci - špatní přátelé tě na scestí 
přivedou, bludičky odehnat - nebezpečí odoláš. 
Ani sliby se nedej do spletené věci vlákat. Procházet 
se zahradním bludištěm – mrzuté okolnosti tě do 
nesnází přivedou. Bloudit po zelených lesích, lukách 
polích - dobré časy. Bloudit skalami, roklinami a 
pustými údolími - těžké a zlé časy. 
Dávit se - krátké nepatrná nemoc. 
Bez boje nenajdeš správnou cestu. Varuj se klamných 
nadějí. 
Netušíš klam. 
Trhat - zlé noviny, soudní oplétání, lži. Jíst boby - 
hrozí ti neduh. 
Včelou i jiné - čeká tě nepříjemnost. 
Nepokoje, roztržky v rodině, nezdary v obchodě. 
Též revoluce. 
V zahradě - falešný přítel. Na poli - vzdálenější 
nepřítel. Trhat - marná námaha. 
S ním obcovat - zdar ve všem. 
Dočkáš se mrzutosti v domácnosti. 
Přihlížet mu - smíření s nepřítelem. Z boje utéci - 
radost. S někým bojovat - hádka. S divokými zvířaty 
a ubránit se jim - z nebezpečenství vyvázneš. 
Mít veliké a silné - ženě brzkou svatbu, též četnou 
rodinu, muži blahobyt, to naznačuje. Svůj bok vidět 
zraněný - zármutek a ztráta dítěte.  
Vidíš-li bolestí někoho trpět - šťastně nehodu 
přemůžeš. Cítíš-li bolest na sobě - velká nepřízeň. 
Bolení prsou - nemoc. Bolení zubů - lidé ti začnou 
ubližovat. Bolest uší - zažiješ mnoho trápení. Bolest 
hlavy - dostaneš se do nepříjemné situace. 
Jíst je - neužitečná vydání. Vidět - láska kouzelná je 
věc a učiní i tebe šťastným.  
Výhody v povolná, oblíbenost. 
Vysoko urostlá - radost.  
Trhat a pojídat - zrada v lásce. Kupy borůvek -velké 
mrzutosti. 
Běhat - neočekávané štěstí. Zebou-li tě přitom však 
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nohy, a nebo tě tlačí kamínky - velké trampoty. 
Lakýrky obouvat - faleš a nevěra. Kožené nové 
obouvat - peníze a zisk. Obnošené a spravované -
znamená radost z úspěchu. Roztrhané - ostuda. Tlačí-
li a jsou-li zablácené - nemoc v rodině.  
Modré boule od úderů na těle - zlí nepřátelé, úraz. 
Boule hlízové - rozmnožení majetku.  
Prázdná psí - ponížení. Jarmareční - zamilovaným 
nedorozumění, ženatým různice. 
Navzdory všem útokům proti tobě zvítězíš, v 
úkladech, nepřáteli ti strojených, budeš vítězem. V 
bouři jít - pevného zdraví nabudeš. Po bouři zátopa - 
zlo nepravda. Na moři - nebezpečí.  
Jsou i takoví, kteří by ti rádi ublížili, kdybys nebyl 
vždy ve střehu. Na svém těle - hanba zlosti. Odříznout 
nebo odlupovat je - zbavíš se nepřátel.  
Tučná - poživačnost. Chudá - vyvíjej úsilí v tom, co 
právě chceš podnikat. Špičatá - sousedské vády, též 
nebezpečí. Vidět někoho s bradou šedivou – trampoty. 
Sám mít bradu zarostlou - rozmnožení majetku, 
povýšení, dobrá budoucnost. Brada holá – starost. 
Zrzavá - faleš. Vidí-li žena svou bradu s vousem - 
smrt manžela. Sní-li muž o tom, že mu vousy 
vypadaly - do chudoby upadne. 
Kopat neb vykopávat - tvrdá a nedobře placená práce, 
těžkosti v rodinných záležitostech. Na poli péct - 
nouze v domě. Jíst - stihne tě lehčí choroba. Kvetoucí 
- potěšeni. Sázet - nejistý zisk.  
Zanedlouho se staneš šťastným člověkem. Zavřená -
nejsi oblíben - omez své návštěvy. Zavírat ji - více 
nad sebou uvažuj. Otevřenou vidět - osud ti bude přát, 
ale varuj se chamtivosti a škod. Násilím ji otvírat - 
nepoctivá cesta k bohatství. Velká brána -nenadálá 
návštěva. Branou projít - změna v životě. 
Jako polní náčiní - nezoufej, neboť na sklonku 
života se přece jen dočkáš štěstí. 
Navštiv také někdy dům svého přítele! Umírá-li, 
vyproštění z nepřízně. Plovoucí ve vodě - dlouhý 
a šťastný život. 
Tvůj obchod pokvete. Vyorat ji - zbohatneš. 
Brázdou kráčet - náhlé štěstí. V ní upadnout -
překážka. 
Svěží - vypravíš se na dalekou cestu. Uschlý - máš 
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před sebou namáhavou cestu bez úspěchů. 
Važ si zkušeností minulosti a poučuj se z nich! 
Vojenský stav, též pocta. 
Radost, dosažení cíle. 
Nabitou vidět - hádka ve společnosti. 
Chodíš kolem štěstí a nevidíš ho. Na očích - dobrá 
změna. Čestný stav. Na jiném - čestnou funkci 
obdržíš a střež se lstivých nepřátel, sic jejich 
přičiněním ji opět ztratíš! Nasazovat si je - změna v 
úřadě. 
Zakusíš pocit mnoha ztrát Ale vytrváš-li, změní se 
tyto ztráty v zisk. Trhat je - nesnáze. 
Mnoho na stromě - pozor na zloděje! Na zemi - 
příjemné seznámení. Brouky sbírat - hosty do domu 
dostaneš. 
Jsi varován před zbabělostí. Můžeš-li se bránit – 
bez obrany se nevzdávej! Brus na svém dvoře mít -
pomluvy a mrzutosti v domě. Brousit na něm - něco 
ošklivého zažiješ. Na ulici mluvit s brusířem, a nebo 
brusiče vidět - pomluvy a klevety mezi známými. 
Vidět - neočekávaný výdělek. 
 
Trpělivostí se dočkáš jistě příjemných chvil. 
Varuj se lichocení! Jezdit na nich - marně se 
něčeho snažíš dosáhnout. Kolečkové brusle - 
ošizení. 
Vytrhávat nebo vidět vypadávat - menší churavost. 
Dbej více na celkový pořádek všech svých věcí! 
Svůj dům, nebo cizí jím obepnutý vidět - dolézavostí 
chce někdo tvého přátelství dosáhnout. 
Nepouštěj se příliš daleko! Na břehu moře, řeky se 
procházet – štěstí, spokojenost 
Nést, nebo nosit - starost, povinnosti. Po čase 
zpozoruješ, že se na tebe někdo příliš spoléhá. 
Sundat, a nebo ho odhodit - nezoufej, co nevidět 
se dostaneš ze slepé uličky. Čekej ulehčení v 
strastech, též příjemnou zprávu. 
Objevíš nové zdroje, které ti přinesou užitek. 
Veliké, nebo tučné - blahobyt a peníze. Prázdné a 
hubené - ztráta na majetku, pronásledování bez 
příčiny, neutěšené časy. Průjmem břichu ulehčovat - 
zbavení dluhů a starostí. Malé mít - špatná pře. 
Rozřezané - ztráta. Bolí-li, ztráta, nevěra, 
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nepříjemnost. 
Sny o břitvě nabádají vždy k opatrnému jednání v 
obchodě i jinak. Varují tě před lehkomyslností a 
ztrátou úcty ve společnosti. 
Březový háj - peníze, štěstí. Vidět břízu - dvakrát 
něco rozvaž, nežli co podnikneš! Kácet je - škoda, 
zaviněná příbuznými. 
Dlouho tě budou lidské jazyky vláčet. Pozor na 
mnohomluvnost. 
Špatné povésti se o tobě rozšiřují. Slyšet jej - zlá 
pověst. 
Vybízí ke smyslu pro povinnosti. Slyšet jej budit - 
svou liknavostí štěstí propaseš. 
Péci - radostná událost v rodině, příbuzenstvu. 
Veliké vidět - přátelství. Jíst je - štěstí. 
Starost - opatrnost - práce - spekulace. 
Někoho - buď opatrný, hrozí ti nebezpečí. 
dobytka slyšet - neštěstí. 
Nevrhej se slepě do zkázy. Divoký - nemilý host. 
Vidět ho na pastvě - kapitál. Běžící - 
pronásledování. Chce-li tě nabrat na rohy - 
neštěstí. 
Léčivé trhat - nebo je jíst - dlouhý život a pevné 
zdraví. Lisovat - neotálej se zahájením léčby.  
Svůj v nepořádku vidět - čelí k nějaké mrzutosti v 
blízkém přátelství. Svůj v ohni vidět - sváry a křiky. 
Zaplavený vidět - nemoc a úzkosti. Pěkný vidět -
nemusíš se obávat, krásné sny se ti vyplní. Sám 
bohatě zařízený být mít - blahobyt a bezstarostné stáří. 
Větrat ho od zápachu - velká nemoc. Chudobný vidět 
- mnoho starostí, zlepšení poměrů až po dlouhé době. 
Úzký a prázdný - pohřeb v rodině. Pronajímat ho - 
přežene se nad tebou bouřlivá situace, ale neztrácej 
odvahu. Měnit byt - nemilé překvapení. Vyčistit byt - 
dbej na svoje zdraví! 
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C. 
 
Budeš mít štěstí. 
Číst ji, nebo vidět - změna v rodině. Lepit ji - 
změna stavu. 
Samota, opuštěnost. 
Hádky. 
Jíst - užitek a radost ze štěstí tvých partnerů. 
Malé nepříjemnost. Statečné snášej toto menší 
utrpení. 
Sny o cepu naznačují, že jen namáhavou prací užitku 
z něčeho dosáhneš a varují před neuváženým 
rozhodnutím či volbou manželského druha. Mlátící - 
za zlobivého muže se vdát znamená.  
Po moři - odvaha, větší cestování, spojené s 
dobrodružnými zážitky. Rovná - znamená dobrý 
život. Klikatá cesta - štěstí tě opustí. Dlouhá - úspěchu 
se nedočkáš. Po blátivé kráčet - zármutek a pomluvy. 
V zeleni - dobrá naděje do budoucna. Kráčet po 
široké, pěkné silnici - na návštěvu pojedeš. Zametá-li 
cestu cestář - z nouze dobrý přítel ti pomůže. Cestu 
koňmo jet - trvalé štěstí. Kamenitou se ubírat - veliké 
překážky.  
Důležitého podnikání se zúčastníš.  
Vidět - odlož plánovanou cestu a zůstaň raději doma 
ve svých vlastních zájmech mít užitek, nebo 
nastřádané ochránit. Mluvit nebo vyjednávat s 
cestujícím - varuj se různého obchodního podnikání a 
máš-li majetek, hleď si jej zabezpečit Přijímat od 
cestujícího listiny - nepříjemné poselství.  
Všímej si více věcí, důležitějších pro svou 
budoucnost. 
Strom - povýšení. Listí trhat - uštknutí. Ovoce česat - 
čest, bohatství. 
Nehoda. Starosti a zármutek budeš mít, ale nakonec 
zvítězíš nad velmi rafinovanými nepřáteli. Jíst a štípe-
li tě do očí - ponížení.  
Cihly dělat, nebo vozit - dosáhneš velkého majetku. 
Najít cihlu - zisk menšího jmění. Špatné cihly - 
nepořádky. Syrové - dej pozor, abys něco nepropásl. 
Cihly pálit, nebo rozbité vidět - utrpíš ztráty, po nichž 
se budeš muset velmi uskrovnit. Padající - opatrnost, 
zkoumání.  
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Vidět ji, nebo se v ní procházet - prací hojného užitku 
dobudeš, ale o nepříjemných věcech budeš často 
slyšet. 
Při práci - a nebo mu pomáhat - návštěvu někoho 
milého hlásá.  
Potlačení. 
Nepříjemnost, pronásledování. Budeš se muset velkou 
trpělivostí vyzbrojit. Sám ji kouřit - buď opatrný na 
své zdraví, má být ohroženo!  
Mluvit s ním - nestálé poměry, nebo stěhování. 
Usmívá-li se - nepředvídaná žalost v kruhu rodinném. 
Objímat ji - velká škoda. 
Ztráta na majetku, utrpení, nepředvídaná žalost. Více 
cikánů vidět - pozor na falešné cesty, jinak se 
nevymotáš ze zbytečných omylů. Cikány na cimbál 
slyšet hrát - zasnoubení, nebo svatba v domě. 
Čeká tě veselá zábava, účast na veselce. 
Pracuješ-li s ním - potěšení. 
Nebezpečí, záhuba. 
Získání vážnosti a úcty i v lásce. 
Řády zdobený - zapletení do soudních sporu. Být 
u něho na slyšení nebo s ním hovořit - budeš 
šťasten a poctami zahrnován. Dej si však pozor na 
přátele, kteří jsou vysoce postaveni! Mluvit s ním - 
zisk. 
Mluvit s ní - budeš rád, podaří-li se ti uskutečnit 
aspoň ten nejskromnější plán. Vidět ji - dočkáš se 
mnoha radostí a dožiješ se vysokého věku. 
Sám se vyhni mnohým nepříjemnostem. Jíst je, nebo 
vymačkávat - spory a soudy. Velké mrzutosti. Na 
citroníku mnoho citronů vidět - v cizí zemi se usadíš 
a dobře se ti povede. 
Vidět ho - získáš novou známost. Mluvit s ním - varuj 
se směšné domýšlivosti. 
Neshody v manželství. Milencům pak totéž v lásce. 
Též - nebezpečí ohně. 
Dlouhý - pošpinění od přátel. Tobě-li někdo cop 
ustřihl - čeká tě ostuda. Ustřihneš-li však ty sám 
cop jinému - do ostudy cizích budeš zapleten. 
Lidé té chtějí oklamat. V bednách – pokrytec 
úlisností chce tvého přátelství dosáhnout. Jíst ho - 
neupřímnými slovy ke špatnosti budeš zlákán. 
Vidět - někdo tě různými návrhy bude chtít 
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obalamutit. Jíst ho - tvé přání se vyplní a tvoje 
láska najde pochopení. V cukrárně kupovat - milé 
pozvání tě dojde. 
Buď opatrný, někdo si tě chce sladkými řečmi 
Získat. 
Hromadná - sváry. Sám cvičit - svorností lepšího 
postavení dojdeš. 
Mnoho - zlé klepy a sváry v rodině, nebo v domě. 
Kousne-li tě - škodu utrpíš. Slyšet cvrkat - neduh, 
nebo zhoršení nemoci. Též - podezření na tebe. 
Úsměšky vůči tobě, ale štěstí tě potká. 
Zármutek budeš mít. 
Do boty ho vtloukat – mrzutost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Čaj: 
 
 
Čáp: 
 
 
 
 
 
Čabraka: 
Časopis: 
Čára: 
 
Čarodějnice: 
 
 
Čekárna: 
 
Čelenka: 
 
Čelo (část hlavy): 
 
 
 
 
 
Čelo (jako hudební 
nástroj): 
Čepec: 
Čepice: 
Černoch: 
 
Čerpadlo: 
Červená: 
 
Červánky: 
 
Červenka (pták): 
Červ nebo červík: 
 
 

Č. 
 
Vidět - zármutek tě brzy opustí. Vařit je pro 
nějakou společnost - veselost, tvé podnikání se 
zdaří. 
Tvoje rodina bude požehnána přírůstkem. Též 
radost, veselost. Poletující - vlivní lidé ti pomohou 
tvoje předsevzetí uskutečnit. Chytit - povýšení. Na 
střele - nedůvěřují ti. Sedí-li u komína - hosty 
obdržíš. Škubat jeho peří - obohacení. Vidět čápa 
v dálku odlétat - smrt v domě, či delší přízně. 
Ze lží ženských vzejde ti mrzutost. 
Číst ho - budeš podveden. 
Neboj se jít i oklikou, jestliže tě takováto cesta 
povede k přímému cíli beze ztrát na cti. 
Vidět je - dostaneš se do opovrženíhodné situace. 
Pronásledují-li tě - nepřítel nablízku. Utečeš-li - 
vyvázneš z nebezpečí. 
Máš-li pochybnosti o správnosti svého jednání, 
budeš jich co nejdříve zbaven. 
Nebuď pyšný a nezakládej si na přednostech, 
které nemáš. 
Své jasné a pěkné - pochvala, vyznamenání. Na čele 
rána - ztrátu budeš muset s klidem snášet. Vysoké - 
obezřelost na počátku a těžký duševní boj za cenné 
morální hodnoty. Nízké - svou přeměnou a úsilím máš 
naději jít snáze kupředu. Svraštělé - chyby a omyly. 
Snaž se o příjemnost a nenápadnost.  
Radost. Též - výhodné nabídky se ti dostane. 
 
Vidět se v nočním čepci - menší starosti.  
Dát si ji na hlavu - svatba. Vidět ji - bolestné poučení. 
Smutná novina. Též - nedostatkem peněz budeš trpět. 
Mluvit s ním - zpráva zdaleka. 
Mysli na léta svého stáří - každá kapsa rná svoje dno. 
Tužka - lidé ti budou odpírat zásluhy, a tak tě připraví 
o odměnu. Červený vous - faleš a nenávist. 
Konec trápení, počátek radostí a vychutnávání 
rozkoší života. 
Máš důvěru lidí, snaž se o její uchování.  
Jestliže se včas rázně nevzpřímíš, dlouho se budeš 
plaziti. Zabíjet nebo zabít - překonání zla a radost. 
V mase - starost v domácnosti. V jiném pokrmu 
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červa najít - dej si pozor na lidi, kteří s úsměvem 
maskují zlomyslnost! 
Vidět, nebo ho mít - než se s někým spřátelíš, 
dobře ohodnoť jeho charakter. 
Rozeznej, kdo tě bude chtít dráždit! Jíst ho - 
menší nemoc v rodině. Zápach cítit - zapletení do 
nepříjemné záležitosti. Zelený růst vidět - potěcha. 
přijímat ho - pomluvy. 
Vidět ho - varování před nezákonným podnikáním. 
Zbav se všeho, čehos neprávem nabyl! 
Platit - starost a bědování. 
Slabá vůle ti mnoho bude škodit. 
Pátrání po něčem bude korunováno úspěchem. 
Tvoje láska nebude oplácena stejnou měrou. 
Změníš bydliště, ale novým lidem nebudeš mnoho 
rozumět. Jiná - předvídá též cestování a klidnou 
domácnost. 
Na domě nebo na dveřích - duševní námaha - též 
cesty. Psát číslice - bohatnutí. Listiny číslicemi 
popsané - štěstí ve hře s losy. Čísla z knih 
vymazávat - upadnutí do dluhů. Číslo 7 i ve 
skupinách - dobré znamení. 
Vidět ho - v tvém okolí té budou chtít poučovat 
nevzdělaní lidé. V kleci - dej pozor, abys svou 
nepředložeností se do špatné povésti nepřivedl. 
Vidět, nebo na vodu spouštět - menší cestování. 
Potápějící se - zlé časy. Jet v něm - tvoje touha se 
splní. 
Lidé ti chtějí dobrou pověst poškodit. 
Ptáček, létá-li v pokoji - štěstí. 
Přebírat ji - drobné mrzutosti. Jíst ji - zármutek. 
Vidět - nepořádek. Kupovat - zanedlouho ti nouze 
na dveře zaklepe. Celkově - podvod.  
Vařit ji - zasnoubení v rodině, neb u přátel. 
Ochutnávat pít ji - pozvání k slavnosti.  
Zlé jazyky ti budou život ztěžovat.  
Tančit ji - veselá mysl, bezstarostnost. 
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D. 
 
Štěstí, dobrá, spořádané rodina.  
V tvé blízkosti jsou lidé, kteří ti budou našeptávat 
nepěkné věci. Bát se ho - utíkat před ním - velká 
nenávist proti tobě. Též - podvod. Hraje-li na housle - 
poznáš škodlivého člověka.  
Tvoje srdce prudce vzplane, ale lítost pokulhává. 
Rozlišuj lépe city a činy! 
Dámská společnost- varuj se přílišných slibů i hanby. 
Dámský střevíček - využij vhodného okamžiku, neboť 
přízeň milované osoby se od tebe odkloní.  
Vzácnou vidět - blahobyt. 
Vybírat ji - velká starost, mrzutosti. Odvádět platit - 
konec starostí. Očekává tě příjemná cesta, na níž 
navštívíš milé přátele, kteří tě přijmou s velkou 
radostí. 
Tvoji odpůrci budou co nevidět pokořeni. 
Vidět - tvoje budoucnost se bude šetrností slibně 
vyvíjet. Dar dát - díků se nedočkáš. Více darů 
rozdělovat - škoda. Dar přijímat - zisk, dobrý výdělek. 
Též výhra. Z daru velkou radost mít - znamená závist 
nepřátel. 
Rozbolavěné - rozepře a nesváry v domácnosti. 
Chutnají-li, láska. Tvoje vášeň bude odměněna, užívej 
proto, co ti den přinese. V lásce značí první políbení. 
Vlastního vidět - Tvůj život se rozestře do velké 
dálky. 
Všechny záměry se ti s rozumem podaří uskutečnit 
Cizí - dlouhý věk. 
Značná ztráta, ochuzení. Učinit - spory v rodině. 
V ní bydlet - dobrá zpráva, příznivá změna. 
Zpustošená - škody, ztráty. Vyhořelá - pohroma, 
neštěstí. Vidět ji - zlepšení životní situace dobudeš 
usilovností. Zapálit ji - mnoho vydání. 
Něco dělat - svoji práci šťastně dokončíš. Též - 
dobré pořízení. 
Vidět ho, slyšet z něj střelbu, veliká nepříjemnost. 
zklamání, neštěstí. 
Nevěra v lásce, velká lítost. 
Velký zármutek tě očekává. 
Čeká tě změna, která tě příliš nepotěší.  
nesvěřuj se cizím uším. jinak tě zradí. Mnoho se 
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Dílna: 

hrnoucích - šťastná budoucnost. Vyplácet je (penězi) - 
zbohatnutí. 
Falešné předsudky a představy o tvé osobě. 
Dej pozor, abys příliš neprojevoval svoje myšlenky 
a nálady. 
U zubů - nepříjemnost za nepříjemností.  
Žene-li se prudce do oken - budeš bojovat o své 
vlastní štěstí. Normální déšť vidět - budeš mít úspěch 
při nějakém výkonu, čekej blahopřání. Hojný - štěstí. 
Drobný deštík - malé nesnáze. Příval deště s velikým 
větrem a bouří - hrozící nebezpečí, zlá příhoda. Kalný 
- nemoc. Zmoknout - protivenství. Jít v dešti pod 
deštníkem - pomoci se ti dostane.  
Zavřený - přítel nablízku. Mít ho - blahobyt. Též 
poklony a líchocení. Roztrhat ho - pohoršení.  
Látka, šaty z ní mít - veselé časy.  
Škoda, a potřeba pomoci.  
Uškodí ti klam a podvody. 
Hrající si - rozmnožení majetku. Čeká tě vysoký věk a 
příjemné stáří. Novorozené - potěšení. Dítě sám mít - 
znamená štěstí a radost. Na rukou malé chovat 
- chová-li ho muž, urcitě se narodí chlapec. Na rukou 
ženy - zdá se, že na svět přijde děvče. Dítě spadnout z 
něčeho vidět - dostaneš se do finanční šlamastiky. 
Když samo upadne - úzkosti. Nahé dítě - pomluvy. 
Větší děti okolo sebe - ulehčení v starostech. Zabývat 
se jimi - starosti, potíže v zaměstnání. Mnoho dětí 
vidět - budeš-li si tolik ve známostech vybírat - 
smutné stáří budeš mít. Dítě hezké vidět - někdo ti 
velkou radost způsobí. Dítě při křtu vidět - velice 
příjemná změna v životě a s ní i nečekaná radost. Dítě 
s kojnou vidět -přírůstek do rodiny. Též - přijmi 
dobrou radu, neboť na ní bude záviset i pomoc a 
užitek. 
Šatičky - budeš v takovém rozpoložení, že tě bude 
potřeba velice litovat.  
Proměna stavu. 
Vidět - dávej si pozor na falešné lidi, ohrožují tě na 
každém kroku. Být jím zdoben, neb jej obdržet - velká 
pocta, přátelství. Ztratit jej - staneš se obětí 
nespravedlivého zacházení. Sbírat je - úsilí budeš 
muset vyvíjet a mysli na statečnost.  
Vždycky najdeš správná slova, jenom je musíš hledat 
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na správném místě. Být v ní – poctivost, pracovitost. 
V šatech - nouze. Vrtat ji - marnost a trápení. Do ní 
spadnout - pozor na špatné přátele. Též mrzutost. 
Vždy - klevety. Budova - přátelé v domě. Scéně 
přihlížet - buď něco milého, nebo nemilého, podle 
tohoto vždy , jak na tebe hra působila. Prázdné jeviště 
- život bez radosti.  
Objímat ji – přízeň. Příst ji vidět – svatba. S mladou, 
hezkou rozprávět - milé překvapení, spokojenost. 
Plačící - mrzutosti kvůli pomluvám, ze strany milých 
přátel, i nesnáze. Najímat služebnou - zbohatnutí. 
Při tanci vidět - velká radost tě čeká. Líbat ji - 
dostaneš příjemnou zprávu - buď však opatrný. 
Zklame tě osoba, které jsi příliš důvěřoval. 
Člověk - nemilé věci. Též urážky a pokoření. 
Kachny divoké - neunikneš zklamání. Divoká zvěř - 
pronásledování nepřáteli. 
Vidět - dočkáš se milého překvapení. Mísít v ní 
chléb - požehnání v domě. 
Dostaneš se kupředu přes všechny překážky a 
navzdory všem. 
Vidět - úřady ti budou působit velké těžkosti. Špatné 
vidět, či po velice tvrdých chodit - na živobytí těžce 
budeš vydělávat.  
Hubený - starosti, drahota, ztráta peněz. S každým 
haléřem budeš muset počítat. Tučný - bohatý a 
spokojený život s dalekými a krásnými cestami. 
Vidět na pastvě - škoda tvoje starost o jiné se ti 
nevyplatí. Dobytek hnát - tvoje štěstí nebude mít 
hranic, bude dlouhotrvající. Velké stádo vidět - jen 
vytrvej, nebot úspěch není daleko. 
Pokladů - mírni svoje vášnivé city a chraň se hlavně 
každé lásky na první pohled, jinak budeš zklamán. 
Teče-li hodně mléka - čeká tě veselé stáří. Zdá-li se 
však komu, že dojí zvíře, jež vůbec mléka nedává - 
pohroma a veliké neštěstí.. 
Pokousala-li tě, podvod a nepřátelství. 
pán - buď opatrný na lidi, s nimiž se budeš 
setkávat. Zvířata - připrav se na oslavy, tvá touha se 
splní. Domácí nářadí - vidět ho, v rodinných věcech 
pěkný soulad. Čistit je - nakonec i k tobě promluví 
štěstí. Bude se ti dobře dařit, pokud ho 
“nezakřikneš”. V nepořádku vidět nebo mít - z bídy 



 
Domino: 
 
 
Domovník: 
 
Domovní: 
 
 
Dopis: 
 
 
 
 
 
Desky: 
Drnová: 
Dort: 
 
 
 
Dostihy: 
Doutník: 
 
Drahokam: 
 
 
Dragoun: 
 
Drak: 
 
 
 
 
Drát: 
 
 
 
 
 
Dluhy: 
Drkotání: 
Drn: 

se nevymotáš. 
Hru hrát - úsměšky vůči tobě, nenech se rozčílit. 
Vidět - budeš moci hledat radu a pomoc pro 
vyřešení velkých těžkostí. 
Budeš se musit zbavit velmi hlučné společnosti a 
ochránit se před přílišnou zvědavostí. 
Věci - dveře - otevřené, návštěva a milé uvítání. 
Zavřené - zklamání. Zcela zamčené - špatná 
Společnost. 
Obdržet s červeným okrajem - smrt mezi nejbližšími. 
Obyčejný od listonoše, nebo jiného, a nebo 
dopis nalézt - smutek a ztráta. Číst ho - zlá, nebo 
dobrá novina podle obsahu dopisu. Otevřít jej a 
nic v něm není napsáno - veliký zármutek. Dopis 
peněžní obdržet - výhru znamená. 
Jakékoliv - nebezpečí. 
Lavice - milostný zážitek. 
Darovat ho - tvoje láska nebude zřejmě 
opětována. Kupovat - příjemná rodinná slavnost. 
Dělat ho, zdobit, nebo jíst - nenadálá radost, 
překvapení. 
Vidět - překonání těžkostí a překážek. 
I pro tebe platí, že drahý klobouk neudělá z 
chudáka pána. 
Z prstenu ztratit - opatrnost při každém podnikání. 
Vidět - pozor na podvod. Budeš poučen, že není 
vše zlato co se třpytí. 
Opatrnost - ostražitost. Mnoho nepřátel, obvinění z 
nadměrné pýchy. 
Pouštět papírového - a letí-li hodně vysoko - 
znamená velkou čest. Jako pohádkový netvor - 
budou se snažit vehnat tě “do úzkých”, do 
nebezpečí, ale ty buď odmítneš, a nebo všechno 
hrdinsky, i s léčkami, zdoláš. 
Skrytá zlost, ztráta vážnosti. Tahat ho - neprohraješ 
proces. Varuj se aspoň věřit víc cizím jazykům, než 
vlastnímu rozumu. Hledat - tvoje nepříjemnosti brzy 
pominou. Překáží-li natažený v cestě - neštěstí. 
Podaří-li se ti drát přeskočit, a nebo odstranit, z 
neštěstí vyvázneš.  
Dělat je, mít - vyhni se přátelům.  
Slyšet - zcela jistě se dostaneš do řečí.  
Trávy vyrývat - vynaložíš úsilí pro pocity krásy a i 



 
Dražba: 
 
Drozd: 
Droždí (kvasnice): 
 
 
Drůbež: 
 
Dříví: 
 
 
Dřevěné věci: 
 
 
 
 
Děvečka: 
 
Družička: 
 
 
Drvoštěp: 
Dub: 
 
 
 
 
 
 
 
Dudy: 
Dudák: 
 
Duha: 
 
 
 
Duch: 
 
Duchovního: 
 
Dukáty: 

pořádku. 
Být přítomen - varuj se jakýchkoliv pletek. Sám ji 
provádět - onemocnění, starosti.  
Drž jazyk za zuby, chceš-li mít jistou budoucnost. 
Čerstvé, vonící - usilovností dosáhneš současného 
cíle. 
Špatné, páchnoucí - marná námaha, smutek, starosti. 
Dočkáš se uznání, ale po přestálých nepříjemnostech a 
až za delší dobu. 
Kupovat – nouze. Štípat ho - těžkosti, nesnáze. V 
hranici narovnané - urovnání domácích poměrů. 
Hranice v plamenech - křiky v domě. 
Nádoba - šetři a budeš mít za tři. Čeká tě nouze. 
Dřevo hořící - ztráta velmi drahé věci. Obírat - 
tvoje city si budou muset velmi mnoho vytrpět. Po 
vodě plovoucí - odchod milého člověka. Nosit dříví 
- tvrdá práce. 
Vyjednávat s ní - bohatství. Přijmout - návštěva 
hostí. I žárlivost. Vyhnat ji - hádka, podezření. 
Svatební - smutek. Při pohřbu - veselost a naděje 
na lepší časy. Pod černým závojem - smrt. Průvod 
bělostně oděných družiček - zvláštní událost. 
V lese, při práci - bída, těžké časy. 
Vidět - lidé ti budou bez příčiny závidět. Velký - 
úspěch, dlouhý věk. V dubovém háji se procházet - 
dobré pořízení. Bleskem zasažený - nepříjemné 
následky, opatrnost v rozhodování. Suchý vidět - 
mnoho strastí a životních bojů. Kácet ho - počítej s 
finančními těžkostmi. Dubové listí - trhat ho - 
radostné překvapení. Z listí věnec vít - čestné 
uznání. 
Vidět, mít je - radost a veselí. 
Vidíš-li ho na dudy hrát, a nebo sám na ně hraješ - 
zdar v obchodování. 
Skleslost pomine, úspěch v povolání ti dodá nové 
odvahy. Krásná a zvlášť široká na nebi - štěstí. Sní-li 
o tom nemocný - úleva v chorobě. Vidíš-li duhu se 
ztrácet - špatná naděje. 
Jasný a bílý - radost a osobní úspěch. Černý - 
smutek, zrada a smrt. 
Vidět, s ním mluvit - dej si pozor na jistý hněv a 
mrzutosti. 
Zlaté počítat - svízele. Jen jeden mít - dobrá zvěst. 
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Uhelný - podvodem zmařený úspěch, i smrt mezi 
nejbližšími. 
Od neštovic po těle - zbytečné úvahy a myšlenky, 
soužení. 
Opravovat a nebo pokrývat - výdaje, nebo okradení. 
Opouštět ho - neúspěch. S puklinami - špatný soused. 
Sobě stavět - přibude majetek. Vidět - buď dobré 
naděje. Čistit - zlepšení poměrů, radostnější 
budoucnost. Pavučiny a smetí z domu vymetat - 
pozbudeš žal a zármutek. Dům v plamenech - zlé 
hádky i těžká nemoc. Stavět ze dřeva dům - větší 
užitek. Mít malý, pěkný domek - tichá radost, 
spokojená domácnost. Mít dům, nebo vidět veliký a 
krásný - plány se uskuteční. V rozvalinách - zklamání, 
strast Vidět zřícení budovy - neštěstí. Dát ho spáíit - 
hněv.  
Dostane se ti poct kterých se již nedožiješ. Na koni – 
vypínavost. 
Železniční - daleká cesta.  
Zavřít - nebezpečí. Otevírat - rozkoš. Otevřené vidět - 
oklamání. Pakli se samy náhle otevřely - smrt v domě. 
Vidět uzavřené - zklamání. Projít neznámými 
otevřenými dveřmi - smrt, ve vzdáleném 
příbuzenstvu. 
Zdvojnásobení starostí. Svobodným to předpovídá 
bezdětné manželství. 
Zavčasu si zvykni na opatrnost a skromnost. 
Očekává tě postup v zaměstnání. 
Nečistý - utrhání na cti. Zametat lepší časy. Selský 
mít - všechno ovoce tvé práce bude patřit jenom 
tobě. Pěkný vidět – bohatství. Špinavý - nouze, 
podezřívání, nepravosti. 
Na ní jet - přičiněním někoho se zdar v tvém 
podnikání urychlí. 
Vidět ostrou dýku ležet na zemi - smutná zvěst. 
Máš-li sám dýku - zlí jazykově tě pomluví. Čeká tě 
konflikt s nepřáteli, v němž zvítězíš. Dýkou 
bodnout - faleš. Vidět na zdi viset krásnou dýku - 
o vzácnou přízeň budeš připraven. 
Rozbitá - mrzutost. Kouřit z dýmky - zisk a 
spokojené stáří. Též - varování před otálením. 
Varování před nebezpečím. Pamatuj na statečnost 
a oběti. 
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Prosby o pomoc budeš častéji přijímat. 
Nezapomínej, že i zoufalství má své dno. Džbán s 
vodou rozbít - čekají tě nepříjemné hádky. 
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E. 
 
Včas odstraňuj menší nedostatky, jinak tě čekají 
velké starosti a zármutek. 
Křeslo - velice smutný zážitek. Dráha - uskutečnění 
plánů z podpor a pomoci jiných lidí. Světlo - 
dozvíš se vyřešení jedné věci, která tě nejvíce 
zajímá, ale budeš zklamán. 
Elektrizován být - zkomplikovaný život. Též - 
zbytečnosti. 
Šlechtický na svém domě - ponížení. Na hradě 
nebo jinde - marné ucházení se o něčí přízeň. 
V třeskutém mraze, v kožichu - budeš-li se mít 
dobře, nebuď neuznalý k potřebám druhého. 
Vidět - štěstí v kartách nebo v loterii. Ztratit - 
zhoršení finančních poměrů. 
Nahou ji vidět - poznáš pěknou, ale podvodnou a 
prolhanou ženu.  
Vlak - návštěvy, noviny, vydání. 
Sny o exekutorovi vždy štěstí v obchodování 
naznačují. 
Dostat - pomluva - mít radost v domě. 
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F. 
 
Hleď si včas chránit domácnost před bídou, neboť 
se ti blíží nepříjemné dni. 
Stavění vidět bezstarostná budoucnost. 
S ním na faře mluvit - mrzutosti. Vidět jej s 
kuchařkou - radost a překvapení. 
Sázet nebo zalévat - tvé přání se splní. Otrhávat - 
různice. 
natírat s ní - úraz, přelévat nebo rozlít jí - varuj se 
nebezpečí. 
Fialkový věnec vidět nebo mít, dostat úřad. Vidět je 
na jaře kvést - štěstí a věrná láska.Trhat - vůbec 
netušíš, že tě někdo miluje. 
Též – dopátráš se i pravdy o tom, co tě 
znepokojuje. 
Darem je dostat - měl by sis upřímnou duši k sobě 
najít, nebot sám člověk mnoho nedokáže. 
Jimi se zdobit - buď rozumný při jednání a nedej se 
odvrátit. Jednu v klopě mít - čekej hosty. 
Poukazuje též na skromnost. 
Vidět nebo jíst a chutnají-li ti - sladké - štěstí v 
lásce, pomocí jiné osoby dosáhneš majetku nebo 
lepšího postavení. Darem je dostat - těš se, neboť 
se přibližuje splnění toho, na co tak dlouho čekáš. 
Jíst nebo vidět nedozrálé - nechutné - nemilé 
soudy, zármutek. 
Nestarej se nikdy o cizí tajemství. Fíkovníkový list - 
marně se o jistou osobu budeš ucházet. 
Dát – nesvornost. Dostat - dar. 
Slyšet hrát - uslyšíš nedobrou novinu. S 
flašinelářem mluvit - nuzné poměry. 
Vidět ji nebo na ni pískat - chraň se před 
podvodem a nevěř žádnému lichocení. 
Být u něho - budeš mít štěstí. Při práci ho vidět - 
brzká svatba. 
Půjde na zábavu, ale veselit se budou místo 
tebe jiní. 
Vysoko naložená – obohacení. 
Podvod nebo mrzutost. 
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G. 
 
Nepatříš mezi ty, z jejichž středu si tvůj protějšek v 
lásce vybírá. 
Nehleď jen na krásný oděv člověka, ale zkoumej též, 
co se skrývá pod ním.  
Rvačka v domě nebo roztržka. Pozor na domýšlivost - 
přijde o zásluhy a odměnu z nich. Též podvod a 
mrzutosti.  
Sbírat - lítost. 
Mrzutosti, vzniklé z jedovatých pomluv na tvou 
hlavu.  
- nevyhneš se hádce v rodině. 
 
 
V domě na něj hrát - dobrý přítel v nesnázích tě 
potěší. Gramofonová deska - budeš se bavit s 
veselými lidmi. 
Nalézt ho - bolestná choroba. Vidět ho vybuchnout 
- zlá zpráva. 
Nic nemáš, těžko budeš mít, ale přesto bude chtít 
či muset darovat. 
Nestálost. S ní pracovat - chyby a omyly budeš 
muset napravovat. Též smutek a lítost. Gumový 
plášť - buď opatrný ve svém konání, jinak se stane 
něco, co ti smutek přinese. 
Nezapomínej na ctnosti a na skromnost. 
Cos v životě promeškal, měl by ses snažit dohonit. 
Ztratit je - škoda na jmění. 
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H. 
 
Pozor na nepřítele. Přátelé tě zradí ve chvíli, kdy 
to budeš nejméně očekávat. Pronásleduje-li tě, 
lidé si na tobě rádi jazyk brousí. Svíjející se - tvůj 
nepřítel je vůči tobě bezmocný. Uštkne-li tě, 
horečnatá nemoc, zrada a faleš budou ti velké 
starosti působit. Bránit se mu a hlavu mu useknout - 
vítězství nad nepřítelem a radost z dobrého 
skutku, ač bez pochvaly. Na kousky ho rozsekat - 
náhodou k majetku přijdeš. Hadů mnoho nepřátel. 
Na stromě - pokuta, klam. 
Onemocníš a budeš velmi nešťasten. Ale nezoufej 
si, nic věčně netrvá. 
Pohroma v podniku, nespokojenost v manželství, 
též soudy. 
Štěstí, veselost, pozvání na svatbu. 
Svou pílí své postavení i majetek upevníš. 
Mladý, zelený, sedět v něm na trávníku – radost. 
Bloudit v něm - stísněné poměry. 
Ve zdi zaražený - zloděj v domě. Vytahovat jej - 
krádeži zabráníš. V každém případě člověk jako 
velká překážka. 
Budeš se muset uskrovnit. Též nedbej na 
malichernosti. 
Hrát slyšet - láska i útěcha. Polámaná, beze strun - 
nemoc. Cestovat s ní od domu k domu - veliké 
těžkosti. 
Nikdy nespoř zas tak, abys zapomněl na to, že máš 
obědvat. 
V nejhorší chvíli. Též nedbej na malichernosti. 
Nabádá k opatrnosti ve všem.  
Hrát na ni - veselé časy. 
Krouží-li - zklamání, mrzutost. Vlétne-li do domu -
pozor na zloděje. Snáší-li se až k tobě - tvoje smrt, 
nebo někoho jiného. Zabít jej a jíst maso - zármutek. 
Trhati mu peří - velký užitek znamená.  
Nějakými věcmi - zneuctění.  
Hrát ji, a nebo přihlížet - budou se ti posmívat, proto 
pozor, ať nejsi “kam vítr, tam plášť”.  
Rozmnožení majetku, ale pozor na ústupnost vůči 
lidem. Žluté - nemoc. Jasně červené - neštěstí. Barvit 
ho - budou tě zatěžovati věřitelé. Kotouč hedvábné 
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látky - nevěř sladkým lichotkám. 
Punčochy - pro samolibost ti unikají věci mnohem 
hodnotnější. Hedvábník - někdo tě tajně miluje. 
Oblékat si ji - svatba. 
Na hlavě - změna postavení, nahodilá výpomoc v 
tísni. 
Bavit se s herci - zklamání v lásce, též dobrodružství. 
Vždy nestálé živobytí znamená.  
Usiluj vždy o to, aby se tvoje srdce nestalo otrokem 
vášní! 
Budeš mít v něčem velkou sílu, ale nechtěj se dělat 
ještě mocnější, než ve skutečnosti jsi.  
Hráti v ní - vše dobré. Prohráváš-li - starosti. Vidět - 
podvod a klam. 
Trhat - úleva v nemoci. Pít ho - pevné zdraví.  
Dívčina - pro muže nové starosti. Chtít se jí zalíbit -
někdo tě bude chtít pokořit, aneb se dostaneš do řečí. 
Mládenec - pro ženu příjemné věci. Zdar v podnikání, 
také touha milé osoby po tobě.  
Být hladem zesláblý - onemocnění, těžkosti. Hlady 
zahynout - marné všechny tvoje snahy, lidem stejně 
nikdy v ničem nevyhovíš. Též to nabádá k šetrnosti. 
Nedůvěra. 
Klam. 
Rozléhající se jedno z tvých dítek se stane slavným. 
Mocný - dobrá budoucnost. Pěkný, příjemný, ale tobě 
neznámý - pochvala. Volá-li tě a ozveš se mu – smrt. 
Holá - lehkomyslností o všechno přijdeš, zármutek a 
posměch máš k očekávání. Tobě-li ji kdo stříhá - 
velká hanba, chudoba, smrt. Veliká - nemocným 
nepokoje. S mocnými vlasy – čest. Oholená - klam, 
lest. Překroucená – prozřetelnost. Ostříhanou hlavu 
vidět - zlá nehoda tě stihne. Hlava s vlasy - buď 
spokojen, pro lásku nezešedivíš. Poraněná - dobré 
plány, špatné podmínky. Čeká tě velmi těžká práce. 
Obrácenou mít - vyhýbej se nerozvážným činům, 
neštěstí. Velká hlava - zdravému - bude tě 
pronásledovat strach. Umývat si ji - budeš nucen vzít 
na sebe cizí chyby. Zvířecí hlavu na svém krku mít - 
varuj se pokrytců. Hlavy namalované - úspěch u žen. 
Uťatou vidět - ztratíš přítele. Tobě-li ji někdo uťal - 
bud opatrný, neboť někdo ti chce provést něco 
nepříjemného. Též i zármutek kvůli dluhům. Svou 
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Hnízdo: 
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hlavu v ruce držet - zbohatnutí. Padla-li však na zem - 
ztráta. Někomu hlavu useknout - zbavíš se dluhů a 
nepříjemností. Dobytčí hlavu jíst - bohatství a 
váženost. 
Potupa. 
něco, a nemůžeš-li to nalézt - tvá touha se nesplní, 
též mrzutosti. Pakli to ale najdeš - klidný život v 
budoucnosti. Hledat nějakou osobu, nebo dítě a 
nenalézti je - úmrtí blízkého. 
Lezoucí - pocta a úspěch, dobrá pověst. Jíst - 
těžká choroba. 
Viděti ho - zvyš opatrnost a dobře nezapomínej 
dveře zamykat! 
Vidět ji - postupoval bys v lecčem rychleji, proto 
neposlouchej rady neupřímných lidí a v úsilí 
nepolevuj. Mísit ji - nesetrvávej stále v dané 
situaci, jinak budeš obviněn, nebo aspoň dále 
nepostoupíš. Vykopávat ji - peníze, ale těžko 
nabyté. Je-li žlutá, nebo mokrá - nemoci v rodině. 
Kamnářskou něco zamazávat - naděje na zvětšení 
majetku. Vidíš-li hroudy padat - úmrtí někoho milého.
Varuj se před velkou lehkomyslností. 
Hluchým být - veliké trampoty. Při nejmenším - tvé 
názory budou odmítnuty neb tě žádný nepochopí, 
hlavně se ti však neuvěří. 
Cizí slyšet - obklopí tě podvodníci, kteří to s 
tebou vůbec nebudou lidsky myslet. Čekej též 
hádky v domě, nebo nepřízeň v zaměstnání. Sám 
tropit hluk - mrzutosti. 
Vidět ho - budou tě přesvědčováním chtít oklamat.  
V něm tlouci - nepřátelé o tobě budou roztrušovat 
špatné pověsti. Jinak vždy spíše znevažování 
schopností a vyvyšování nedostatků.  
Zármutek, nepříjemné věci.  
Úspěchy v uměleckém snažení, též znamená dopustit 
se hříchu. 
Ptačí s vajíčky nebo mláďaty - velká radost a štěstí. 
Dosáhneš úspěchu v práci. Prázdné - beznaděj a 
nesplněná přání. Hadí - dostaneš se mezi lidi, kde tě 
stihne neštěstí. Vybrat ho - varuje před neopatrnými 
činy. Hnízdo celé vzít ze stromu - chraň se starat se o 
cizí záležitosti.  
Vidět nakládat - vytrvalost v zaměstnání. Venku kydat 
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- bohatství. Na pole vézt - přičinlivost se velmi 
vyplatí, budou ti všichni závidět. Cítit - pokus se o 
štěstí v loterii. Hnojen být zašpiněn - buď velmi málo 
dosáhneš nebo se dočkáš hanby, posměchu. 
Nezapomínej na nejkrásnější ctnosti člověka ani 
tehdy, až se tvým údělem stanou štěstí, blahobyt a 
Vážnost. 
Sbírat, na hromadě je vidět - marné úsilí v podnikání. 
Dobré věci přijdou v pravý čas. Prkna sám hoblovat - 
mnoho práce budeš mít, ale štěstí stejnoměrně 
pokvete. Druhého při hoblování vidět - budeš 
svědkem smutku cizího nebo přítele. Též - v tvé 
rodině smrt. Zvláště vidíš-li při hoblování ohlazená 
prkna v hromadě.  
Zbytečně nemluv, neváhej, neskládej ruce v klín. 
Vidět a slyšet bíti - výzva k důležitému podnikání. 
Natahovat - budeš v jisté záležitosti vyslyšen. Stojí-li -
něco propásneš. Točit ručičkami - nepokoje v rodině. 
Klevety. 
Mluvit s ním - škoda. Vidět jej při práci - číhají na 
tebe podfukáři, stěží se vyhneš ostudě. Též - změna 
pobytu. Řízl-li se - nedbej na pomluvy.  
Dát se holit od někoho jiného nežli od holiče - 
podvod, poznáš pocit křivdy. Sám sebe holit - v životě 
mnoho ztratíš. Druhého člověka holit - ublížíš 
někomu, kdo tě má rád.  
Viděti byť i jen jednoho - štěstí a rodinná událost. 
Letící - zažiješ příjemné a překvapující události. Na 
střeše vidět - dostaneš dobré zprávy, dobrá ponaučení, 
budeš vědět, co v jisté době dělat. Bílá holubice vidět 
ji nebo ji chytat - brzká svatba. Holubník - štěstí 
manželské. Holoubata z něho vybírat - vzácní hosté. 
Jíst - menší mrzutosti. Prodávat je - manželské nevole.
Zvěře - žaloba i nebezpečí. Vidět honce – žalost. 
Honit někoho - nevěra. 
Mít ji - budeš se pohybovat v neklidném prostředí, 
snad i onemocníš. 
Dosažení cti. Vystupovat na ni, jde-li se ti lehce -
vítězství nad něčím a zdar. Těžce na ni vystupovat -
těžké dosažení tužeb. Vystoupit na vrchol a rozhlížet 
se - neočekávaná radost a velký úspěch. Sestupovat z 
ní - velké příkoří. Též - smrt, blízkého člověka. 
Strmou a holou přelézat - varuj se před úrazem a 
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nebezpečím. Sesouvá-li se nebo boří - veliká žalost. 
Vylezeš-li na horu a už nemůžeš dál - čeká tě 
neúspěch, který však překonáš úsilím a nepoddajností. 
Hory přejít - zaměř své úsilí více na cíl, jehož chceš 
dosáhnout. Být obklopen horami - ještě je čas dostati 
se ze zamotané situace.  
Průvodce - nedáš-li si lepší pozor na některé lidi, 
zbloudíš nejen z cesty. Hřeben (horský) - vynalož k 
síle i vědomosti a naopak. Dráha - tvoje záležitosti (i 
milostné) se příznivě vyřeší. Mnoho hor - statečně 
zdolávej všechny překážky a nepouštěj se určené 
cesty, jinak nedojdeš svého cíle. 
Chtějí tě navštívit příbuzní, které nemáš rád. Je-li 
umazaný - host klerý způsobí nepříjemnost. Při 
práci v dole - smutek, smrt úrazem. 
Hostit ho - rodinná událost. Někam vcházející - 
štěstí ve hře. Přijímat jej - závist. Sám jako host 
někam vcházet - nouze. Vidět hosta - nauč se šetřit, 
přijdou na tebe zlé časy! 
Hoduješ-li ty sám - úspěch. 
Vidět ji - za sladkými řečmi nebývá vždy sladké 
srdce. Jíst ji - zarmoucení. 
Velká cesta. 
Veselost, ale povážlivé stáří. 
Malý venkovský - drobné hádky. Zastavíš-li se v něm 
- těžké, nepokojné časy. Též - budeš potřebovat 
velmi mnoho klidu a odpočinku. 
Ubytovat se v něm - onemocnění, též návštěva u 
nemocného v nemocnici. Vidět ho - změníš bydliště, 
ale spokojený nebudeš. 
Vidět či sbírat - pevné zdraví, dlouhý život. Jíst je - 
tvé přání se nesplní. 
Slyšet je - výstraha před nebezpečím. Též - chvíle 
osamění v přírodě. 
Kůň - zesměšnění a znevážení tvé osoby. 
Uděláš chybu, když se ukvapíš. Též - nepřeceňuje 
své síly a možnosti. 
Někoho - nebuď nerozhodný, často tím utrpíš 
škodu. 
Vidět - svornost v domácnosti, přátelství. Slyšet 
hrát - vrátí se ti to, cos už jednou měl a už 
nečekal, že něco příjemného zažiješ. Hraješ-li sám - 
smutek a pláč. 
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Více jich vidět - zrada v manželství nebo v lásce. 
Jednu vidět - budeš mít radost z odhaleného 
podvodu. Zabít - někdo na tebe za tvými zády 
hubuje a nadává. 
Nebezpečný nepřítel. Štípne-li tě, nepřítel ti velmi 
uškodí. 
Dostat nebo cítit - nepříjemné starosti. 
Maso vidět - neuznání tvé obětavosti a nevděk. 
Jestliže ji od někoho přijímáš - chraň se toho, kdo 
ti ji dává. Byl-li to neznámý - chraň se toho, kdo 
chce získat tvé přátelství. Dej si pozor na lidi a 
buď uzavřenější. 
Ochrana či obdarování. 
Stráže - budou tě chtít přinutit k určitému činu. 
Pevnostní - dobrodružství a nebezpečí. Jinak - 
neváhej! Zde skutečně platí, že stará láska 
nerezaví. 
Zelené hrachoviště - radost a dobrá pověst. Vidět 
- jen v praci najdeš svoje štěstí. Kvetoucí - 
úspěšně dokončí své dílo. Hrách počítat - při 
řečnění drž se rozumu, nebo on je dobrým rádcem. 
Jíst ho vařený - pomluvy. Trháš-li hrachové lusky - 
komu jsi nejvíce důvěřoval, ten tě zklame. Loupeá-li 
je a jíš - výhra. 
Škody zaviněné přílišnou sebevědomostí. 
Na hudební nástroj - jsi-li chudý, dosáhneš úspěchu. 
Jsi-li bohatý, můžeš očekávat ztrátu. 
Budeš nucen řešit mnoho problémů, abys něčeho 
dosáhl. Zničená - vyhýbej se nepřátelům. Překročit 
ji - špatné časy, 
Cvičit na ní - nebezpečí. 
Sám ho mít - zbohatneš. 
Peníze. 
Vidět - mír v domě. Cukrování hrdličky slyšet - 
věrná láska. 
Kuchyňský - nepříjemnosti. Nočník - dobrá 
budoucnost. Močit do něj – radost. 
Otevřený - nebezpečí smrti. Zaházený, upravený 
vidět - nečekané rozuzlení věcí. Sám ho kopat - 
veliké těžkosti. Zahazovat ho - buď opatrný, hrozí ti 
choroby, opadnout do něho nebo být zaživa do 
něj vhozen - unikej nepříjemnostem a nebezpečí. 
Číst nad ním nápis - nesmírné soužení. Zdobit jej -
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svatba v příbuzenstvu nebo zisk s námahou.  
Stavět ji - bída, těžká nemoc. Vidět ji - špatné zprávy. 
Mluvit s ním - menší nemoc v domě. Vidět ho -
přátelství, které uzavřeš při víně, potrvá tak krátce 
jako opojení. 
Považují tě za nemotorného člověka. Ukaž vše, co 
znáš a umíš. 
Znamená překvapující útěchu, ale též neúspěchy, 
které budou potom následovat. S blesky - setkáš se s 
někým, kdo tě potěší nebo velmi rozveselí.  
Stálost v lásce, radost. Též - sláva, kterou získáš, 
rychle pomine. 
Nedosáhneš všeho ihned, ale krůček po krůčku. 
Vidět či otrhávat plné bílé a zralé hrozny - 
zbohatnutí. Trhat černé - ztráta a zármutek. Žluté. 
seschlé, nezralé - velká nemoc. Též - nikdy se 
nedej strhnout hněvem. 
Hrozíš-li ty někomu - odstranění překážek. Hrozí-li 
někdo tobě - chraň se špatných lidí. 
Měkkou jíst - velké bohatství sám pro sebe. Zralé a 
sladké vidět či jíst - radost a zdraví. Žluté a trpké - 
dlouhá nemoc. Nahnilé - zármutek, pro neopatrnost 
budeš pykat. Mnoho hrušek vidět - zkoumej 
myšlenky jiných lidí pro svoje dobro. Ze stromu je 
střásat - můžeš o štěstí mluvit, jestliže ses vyhnul 
nebezpečí. Též - klid přijde po splnění slibů. 
Červivé - buď opatrný, lidé chtějí využít tvé 
lehkomyslnosti. 
Nemysli jen na dnešek. Také zítra budeš chtít jíst. 
Sehnutý - budeš nešťastný, neboť tě lidé budou 
vystavovat bezdůvodně posměchu. 
Navštívit - potřeboval bys mnohem lepší péči. Na 
hřbitově klečet - veliký zármutek. Otevřený 
zhlédnout - setkání s milou osobou, milé shledání. V 
dáli ho vidět - velká šťastná událost. 
Vidět - hádky a roztržky ti nedají pokoje. Nalézt - 
neštěstí. 
Mít ho - budou obdivovat tvou šikovnost a sílu. (Dále 
viz “Kůň”) 
Vidět - bohatství ti nepřinese štěstí. 
Do zdi zatloukat - oddálení nebezpečí, ústup ve 
velmi vážné věci. Vytahovat - nezdar. Zaražený 
vidět - nepokoj v domácnosti. Narovnat - dostaneš 
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se do situace, ze které ti pomůže jen rozvážnost. 
Vidět ho - rozbité naděje, ztráta vážnosti nebo 
něčeho drahého. Hřebík kout - mysli víc na sebe a 
nenech se jen využívat. 
Rozčílí tě hádka. 
Červené nebo převalí-li se na louce - smrtelný úraz, 
neštěstí. Bílé - smutek, úmrtí. Pěkné bujné, 
obyčejných barev - choroby se tě jen zřídka chybnou. 
Sbírat, jíst - mnoho pilné práce, ale zdravost i zlepšení 
budoucího života. Jedovatý hřib satan - špatné věci, 
znepokojení ze strany druhého člověka. 
Přítele - hněv. Bábu - smutek. Někoho z rodiny -
požehnání. (Dále viz “Líbat”) 
Útěch, potěšení. Nepříjemná - klevety, nepříjemnosti. 
Hudebníky vidět - drž se poučení, aby ses nepouštěl 
do věcí, které nedovedeš. Též - dobrý rozmar. 
Podpírat se s ní - těžká nemoc tě potrápí. Zlomit ji, 
ztratit - ztráta přítele. Hůl vidět - buď rozvážný, neboť 
tvůj nepřítel je silnější, než si myslíš. Turistická - 
nespoléhej se příliš na podporu či pomoc jiných. Holí 
někoho bít - svou pravdou získáš převahu nad těmi, 
kdo ti nepřejí.  
Když projevíš lítost na svými chybami, žádej to směle 
i od jiných.  
Čeká tě hostina. 
Na něm ležet - vše, co nemá na světě trvání (krása, 
pravé štěstí a hrdinství) přijde k tobě stěží a jen 
nepozorovaně. Vozit jej - v těchto dnech se varuj 
udělat chybu, sic štěstí o tebe ani nezavadí. Skládat ho 
- nemluv veřejně nikdy o svých výhodách. 
Starobylý voják - budeš mít štěstí v lásce.  
Škubat je - zvětšení majetku. Vidět - dostaneš zprávu, 
která tě mile překvapí.  
Jíst ji - blahobyt a bohatství. Prodat - zármutek v 
rodině. Pěkná a tučná - výhra. Na vodě plovoucí -
daleká cesta. Husa bez peří - finanční potíže. Krmit ji 
- peníze, zisk, spokojenost. Zabíjet ji - domácí 
nesváry. Zabitou párat - chystej se k placení daní -
budeš dědicem. Péci jí - dostaneš hosta do domu. Též 
– radost. Více či mnoho hus vidět - v životě mnoho 
dosáhneš a právem se bude o tobě říkat že jsi dítětem 
štěstěny. Kupovat ji - nevíš o tom, že se ti lidé smějí. 
Husy pást - nepěkně o tobě smýšlejí. Oškubaná husa -
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dej si pozor, někdo tě chce podvést. 
Jednu vidět - něco tě velmi potěší. Zářící denice 
(večernice) - uzdravení. Milencům - věrnost v lásce. 
Několik hvězd vidět - dočkáš se malého dědictví. 
Mnoho hvězd nebo přímo nebo jasně zářícími 
hvězdami vidět - rozkošné chvilky, dobré zprávy, 
úspěch přijde přes noc. Dej pozor, abys ho přes 
den nepromarnil. Hvězdné obrazy - jen vytrvej, 
všechno se ti zdaří. Padající hvězda - převrat, 
náhlá smrt. Bledé hvězdy - smutek, těžkosti. Ve 
spaní hvězdy počítat - marné touhy. 
Celou noc - radost a štěstí. 
Užiješ radosti, kterou jsi vůbec nečekal. 
Budeš častěji sklízet obdiv lidí. 
Dávej si dobrý pozor, někdo tě chce do osidel 
získat. 
Divoká - škoda. Být jí přepaden - nepřátelé ti strojí 
úklady. 
Nemilá návštěva. 
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CH. 
 
Malá, o samotě - opuštění od přátel.  
Vidět - v potu tváře si budeš na svůj chléb vydělávat. 
Hledat v ní ochranu - trpělivost, ač přesto mnoho 
zklamání. V ní být, přebývat - hrozí ti, že lehce ztratíš 
to, cos těžce vydělal.  
Na tvůj dům dolehnou velmi nepříjemné věci. 
Vyhýbej se všemu, co je odsouzeníhodné (činům i 
lidem). 
Tajemství se vysvětlí a budeš spokojen.  
Cítit - menší pohroma, nepříjemnost.  
Čekej přírůstek do rodiny. Jednoho malého při hře - 
najde rozluštění k tomu, co tě těší. Chlapce vyučovat - 
cokoliv teď moudře začneš, s úspěchem skončíš. 
Vidět chlapce při rvačce - připrav se na to, že přátelé 
tě zarmoutí. Zpívá-li chlapec na kůru - budeš pozván 
na slavnost.  
Malý bochník - drahota. Velký - nadbytek. Teplý –
radost. Bílý, čerstvý krájet nebo jíst - dobrý život a 
naděje na velké štěstí. Nést bochník chleba - škoda. 
Černý a hrubý - nesnáze, smutek, opuštěnost. Starý 
nakrojit - více se ovládej a buď ostražitý na 
podvodníky kolem sebe, kteří tě chtějí využít. 
Plesnivý - pozor na okradení nebo jiný podvod v 
obchodě. Suchý a okoralý jíst – mrzutost, zármutek. 
Péci chleba – zdar, dosáhneš všeho, co ti stále chybí, 
pocta a bohatství. Mísit chléb - co začneš, snaž se 
vždy dokončit a bude ti požehnáno.  
Prožiješ úzkosti a poznáš také, že lépe s šlechetným 
člověkem bloudit než najisto s darebákem jít. Vejít do 
chléva - je-li prázdný, změna se zármutkem i ztráta. 
Plný dobytka – blahobyt. 
Vzchop se, jinak se z dluhů nevymotáš. Velké 
hromady chmele - blahobyt, nabytí peněz. 
Na těle - zbohatnutí, avšak s posměchem. Padají-li z 
těla - zbavení dluhů. Chomáče chlupů zvířecích - 
soužení. Pálit je - stojíš někomu v cestě. 
Kráčet úzkou a temnou chodbou - různice a úmrtí v 
domě. 
Úzký - nevěra milované osoby. Široký - štěstí tě 
potká, bořící se - ztratíš oporu člověka, ale ne 
nadlouho. Nad vodou vidět - zlí lidé ti chystají 
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nástrahy. 
Mít ho - cesta. Černý - nemoc a smrt. 
Koňský na sobě mít - maličkostí si k velkému zisku 
pomůžeš. Vidět - pozor na jmění. 
Vidět ho - dostaneš špatnou zprávu, která tě bude 
mrzet. (Viz i “Nemoc”) 
Sbírat v lese - nouze. Na hromady rovnat - svým 
jednáním si přivodíš nepřátele. 
Sny o chroustech jsou vždy varováním před 
zloději. Přinášejí též starosti. 
větší dítě - překvapí tě smutná událost. 
Sám být chudý - pozor, abys nepřišel na mizinu 
vlastní nedbalostí. Jiného vidět - výhodná změna v 
zaměstnání. Též - neztrácej naději. 
Čeká tě daleká cesta, která šťastně skončí. Být uvnitř - 
velice zatížené svědomí.  
Vidět jej - pozor na úraz, nehodu. Být chromý - 
mnoho vytrpíš a ještě zažiješ posměch.  
Chceš-li dosáhnout úspěchu, musíš jednat rychle. 
Kráčíš-li rychle - pozor na přenáhlení. Jít zvolna -
nedorozumění, spory. Klopýtat a upadnout - náhle se 
zamiluješ, ale někdo ti bude překážet.  
Chystej dětskou výbavičku. Těž - veselá mysl.  
Někdo tě velmi naléhavě požádá o pomoc.  
Jestli se za vším budeš moc honit, doženeš jen 
mrzutosti a nic nedokážeš. 
Posměch tě bude pronásledovat, ale statečně ho 
snášej. 
V lese suchou trhat - marnost práce a námahy. Zelená 
a vonící - ulehčení ve starostech.  
Lesní chýška - skromný, ale spokojený život. 
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I. 
 
Tvé zásluhy v práci budou oceněny.  
Nepříznivý ohlas. 
Samotný, plížící se - chraň se nástrah. Též - velká 
bázeň. Houf Indiánů ve válečné zbroji - nepokoje a 
nespokojenost vůbec. Též - budeš-li chtít daleké 
krajiny navštívit, poznej nejdřív dobře svoji! 
Jako malířská barva - jasnou mysl si s důvěrou 
udržuj. 
Rozlitý - klepy, pomluvy. Pomazat se jím - pomluvy 
u představených. 
Vidět sebe jako invalidu - dlouhé nepokoje a 
zármutek ze strany lidí. Jiného člověka vidět jako 
invalidu - nehazarduj se zdravím, choroby jsou 
zákeřné. Ceká tě velké zarmoucení. 
Klam, zmaření iluzí a nadějí. 
Při snaze o zisk narazíš na cizí vypočítavost. 
Vidět ho - zatoužíš po pěkných cizích krajinách. 
Mluvit s ním - nedej se ohromit množstvím slov. 
Se učit - bude ti chybět vytrvalost a pevná vůle. 
Zármutek. 
Vidět ho nebo dělat - prohra v při. Též vyšetřování. 
Kropit se jím - stálé zdraví. 
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J.  
 
Strom - buď opatrný, můžeš být ošálen. Kvetoucí - 
blahobyt, radostná budoucnost, svobodným - šťastné 
manželství. S krásnými zralými plody - štěstí 
v lásce. Jabloňový květ - dobré zdraví, blahobyt, 
štěstí. Jabloň planá, se suchými větvemi – osiřelost. 
Zlomit větev - budeš příčinou zkázy blízkého člověka.
Pečené - velká změna. Šťáva - námaha. Krásná zralá 
jablka vidět - zdraví a spokojenost. Česat ze stromu - 
vzácná přízeň. Jedno utrhnout - podaří se ti něco, z 
čeho budeš mít radost. Jíst sladké pěkně jablko - tvoje 
láska bude opětována. Pěkná jablka sbírat – blahobyt. 
Vše, co podnikneš, se ti podaří. Rozdávat, darovat či 
dostávat od někoho - poznáš, že i nepřítel má nějakou 
dobrou vlastnost. Drž na uzdě svoje vášně, čekají tě 
veselé zábavy. Jablko okrajovat - naději ztratíš, ne 
však odvahu. Rozkrájet je čeká tě loučení. Červivé 
nebo shnilé - život ti připraví mnoho mrzutostí. 
Špatné či kyselé jablko jíst - podvod v lásce, choroba, 
nepříjemnost. Žlutá či nezralá jablka - nemoc i 
zármutek. Padají-li ze stromu - nemoc i smrt. Jablečné 
víno - falešné opojení.  
Vidět - omámení licoměrníkem. Jíst - obávej se zrady. 
Nepřátelství, nepřízeň. 
Pěkné červené trhat, sbírat či jíst - pokojný život, 
klidná mysl. Buď však trpělivější, dovíš se 
radostnou novinu. Dostat je - někdo na tebe stále 
myslí. Prodávat jahody - finanční potíže. V zahradě 
je trhat - změna zaměstnání. Zelené, nezralé vidět 
či jíst - nepříjemnosti v lásce. 
Jíst ho – blahobyt. 
Vidět ho - vždy něco dobrého znamená. Jeho 
plody jíst - budeš potřebovat pomoc, ale nebuď 
příliš vděčný předem za velké sliby. 
Hlubokou před sebou vidět - vyhýbej se 
příbuzným. Překážky. Spadnout do ní - neblahá 
zvěst i škoda. Vykopávat ji - delší či kratší cesta 
podle hloubky jámy. Vždy však těžké chvíle 
znamená. 
Buď spokojen s málem a pamatuj, že je lepší hrst 
jistoty než pytel naděje. 
Budeš kupovat někomu dar na svatbu. 
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Příjemná zpráva. Jasmínová besídka - promarníš 
příliš mnoho času planými tužbami. 
Nechlub se tím, co ještě nemáš. 
Ve sporu určitě prohraješ. 
Dobytčí - soudním procesem získání majetku. Lidská 
- pletichy. Jíst je - dědictví. 
Knedlíčky - chceš-li něčeho dosáhnout, musíš 
zachovat klid. 
Různice a výtržnosti. 
Budeš mít na růžích ustláno, avšak přečasto tě 
budou trny píchat. 
Jíst ho - smrt nemocného. Bohatému to věští 
neštěstí. Máš-li jazyk mrštný a ohebný - výhra v 
soudním sporu. Cítit bolavý - nemoc, neštěstí. 
Těžký a nemůžeš-li mluvit - těžkosti. Oněmět - 
neštěstí. Koktat - výsměch pro něco utržíš. 
Tvůj zdravotní stav se zlepší. 
na oku ho mít - pronásledování. 
Cokoliv s ním dělat - veliká hanba. Jíst ho nebo po 
něm umřít - nehoda, smrt. 
Hádky s přítelkyněmi ti připraví neveselé chvíle. 
Vidět ji - mít veliké nepřátelství. Darovaná - velmi 
smutné loučení. Navlékat - soudní spory. Dlouhá, 
silná - veliká mrzutost. 
Být jím - nouze, chudoba. 
Vidět - zlepšení postavení. Chovat na rukou nebo 
hladit - bude ti zapotřebí útěchy. Zbloudilé - marně 
hledáš dobré srdce, ale jednou je najdeš. 
Bělounké - náhlá radost. Černé jehně - někdo tě 
skrytě miluje. 
S velkými parohy - nevěra v manželství,  ale později 
vítězství nad ní. Parohy samotné - oklamání. 
Postřelený jelen - zármutek, smrt příbuzného. 
Pronásledovat ho a nechytit - znepřátelíš si 
přítele. Běžící - prospěch z pevného předsevzetí. 
Zamilovaným - neupřímnost druha ti způsobí mnoho 
těžkostí. Dívce - pozor na uvedení do jiného stavu. 
Při práci - důležité věci. Zpívá-li - budeš vdovcem, 
vdovou. Být jeptiškou - nevěrnost milé osoby. Ale 
všeobecně - těžká dlouhá nemoc, též smrt, náhlá 
smrt příbuzného nebo přítele. Nikdy nic dobrého. 
Budeš se červenat hanbou. 
V ní bydlet nebo z ní vyjít - cesta. Vidět - záhada 
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bude vyřešena a mnoho nejasného se ti vysvětlí. 
Bloudit v ní - opuštění od přátel, strasti. Jeskyně 
znamená i změnu tvých okolností. 
Dětské viděti - jsou-li prázdné, ztráta. Plné dětí, 
přírůstek do rodiny, též mrzutosti. 
Vidět ho - příliš se nevystavuj na veřejnosti, abys 
nebyl sražen silnějšími. Letící - velké příkoří. Chce-li 
ti něco odnést - poškození na majetku. 
Někdo lstivý je ti nablízku. Kousne-li - pohana, též 
škoda. 
Kvetoucí - život se ti radostí naplní. Jeteliště - 
budeš mít dobré zaměstnání a pocítíš podporu 
dobrých lidí. Trhat jetelové lístky - štěstí, jetelinu 
na vůz nakládat – zbohatnutí.  
Dej se jinou životní cestou, pokud jde o lásku a 
milostné plány. Na konci cesty, kterou chceš 
sledovat, stojí vedle ženy i soud. Zažiješ klamy. 
Uhání-li - štěstí v podnikání. Jezdectvo - vše dobré. 
na kole, motorce - nebezpečí. 
Tiché, klidné - veliké štěstí a bohatství. Hladina 
jasná, průhledná - pevné zdraví, spokojená 
budoucnost. Plavat v něm - dobré znamení. Zkalené 
nebo rozbouřené, plavat v jeho pěnících se vlnách 
- a nebo na lodi po něm plout - nemoc, žal, 
nebezpečí. V krvavém - smrt vraždou, nebo úrazem. 
Neposlouchej rady falešného přítele. 
Pozor na úlisnost. 
Nesnáze, též úmrtí v příbuzenstvu i úraz. 
Nosit na stůl - veliká škoda. Připravovat - 
nedostatek. Jíst a nechutná-li - nemoc. Jiným 
podávat - bohatství. Jíst kusy vařeného masa - 
nemoc tvá i v domě. 
Nenadálé překážky. 
Vidět - překvapí tě štěstí. Velmi sršícící - přebytek 
Peněz. Jsou-li ale rudé a padají-li dolů - pláč, 
nářek. 
Starost. 
Pohodlný život, jednoduchost v něm - budou 
nejpříjemnější. Malá - budeš se muset uskrovnit 
Jísti - chudoba. Též - úraz. 
Malou venkovskou světničku vidět - konečně se 
též jednou splní tvůj dávný sen. Zametat - hostiny a 
vydání. Jizba jasně osvětlená - pozvou tě k 
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rodinným oslavám. 
Získáš mnoho peněz, ale také je rychle ztratíš. 
Dráha - zmeškáš velkou příležitost. 
Na svém těle po ranách zhojené - dluhů se zbavíš, 
máš-li jaké, a hlavně - na budoucnosti nebudeš 
muset stěžovat. Krvavé, otevřené - nebezpečí 
úrazu. Po planých neštovicích - nepříjemnosti, malé 
výdělky. 
K ní přivoněti - v manželství “vojna jako řemen!” 
Z ryby je vybírat - velké překvapení. 
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K. 
 
Nepříjemné hádky. 
Drahý - pomluvy. Darovaný - starosti. Plný skvrn -
utrpíš kritiku jedovatých jazyků. Roztrhaný - potíže, 
strach, úzkosti. Též - nouze, ostuda. Světlý -přímluva, 
pomoc. Tmavý - nemoc, nepříjemnost.  
Dostaneš dobrou zprávu. 
Drž se domácího krbu, až tě bude dobrodružství lákat.
Plná čisté vody - zdraví a bohatství. Též - nabádá 
ke střídmosti. Prázdná nebo se špinavou vodou - 
nouze, nemoc. S vínem - štěstí se na tebe usměje, 
ale pevně ho drž! 
Cítit jeho vůni - příjemná zpráva. Jím vykuřovat - 
Nemoc. 
Nosit - štěstí tě neopustí. Darovat - vykonáš čin, který 
bude znamenat změnu tvého štěstí. Darem je dostat - 
klid a upřímná radost z úspěchu. Přistřihnout - čeká tě 
smutná, neb nezapomenutelná chvíle. Kadeře ztratit - 
s někým se nedohodneš, též smůla v lásce, neb jiná 
ztráta štěstí. 
Domácí vidět - pomluvy , nepřátelství. Na vodě 
plovoucí - klepy pominou. Chytat, nebo střílet, neb 
zažiješ nesváry v tvém okolí. Kachnu jíst - tvoje 
vlastní žena či muž tě zesměšní. Oškubávat - nedej nic 
na žvanily! 
Vidět - neštěstí! Pít z něho - zármutkem onemocníš. 
Nemocnému to předpovídá, že může být uzdraven. 
Leží-li v cestě a překročíš jej, nebo obejde - 
prozrazení nástrah proti tobě. Mnoho kamení -
těžkosti. Též - nezapomínej na své zdraví, většího 
majetku mít nebudeš. Kamení házet - hádka se 
sousedy. Když však někdo po tobě házel - všude 
kam přijdeš, najdeš nepřítele. 
Lámat kamení - těžká práce. Po něm chodit - 
trampoty, utrpení. Otesávat - čeká tě uznání, pocty 
a vážnost. Kamení na stavbu - i ty bys mohl mít dům. 
Vytrváš-li, poštěstí se ti, že se dostaneš z nouze i 
starostí dobrým výdělkem. 
Cit a hudba nejsou všechno, život žádá reality. 
Filmová - klam a úvahy o něčem i ničem. Marná 
chlouba. 
Vidět - hrozí ti neštěstí. Bez ohně - staneš se 
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terčem intrik, pozor na souhlas se vším, co se ti 
předkládá. Ohřívat se u nich - pomoc v nesnázích, 
bezstarostná budoucnost. Spálit se o ně - špatné 
věci. U studených sedět - zdá-li se to svobodnému 
- neožení se. Zatápět v nich - pomluvy. Žárem je 
vytápět - staneš se chorobně žárlivým. Trouba plná 
pečeně - výhra. 
Máš naději velkou šikovností něco dosáhnout, ale 
nezapomínej, že byli na světě mnohem šikovnější, a 
přece zakopli! 
Zhasnout ho - chladnost v lásce. 
Dlouhý vidět - klamné štěstí. Máš před sebou dny, 
plné na první pohled příznivých zvratů. V něm 
potkany vidět - nízké charaktery tě chtějí připravit o 
čest. Přejít ho - vykonáš cestu, avšak ne-li zrovna 
nucenou - stejně se moc na jejím konci těšit nebudeš. 
Prolézat - hanebný čin. Páchnoucí kanál - 
podezření, z nečestnosti, ostuda a nepříjemnost. I 
onemocnění. Spadnout do něho - nepříjemná zpráva, 
neb neoblíbenost tvé osoby. Proto raději nespěchej 
tam, kde tě nečekají. Opravovat kanál - marně se 
budeš o zlepšení v něčem snažit. Též - nízké 
postavení. Čistit ho - víš o tom, že si leckdo od tebe 
míní hodně slíbit? Čeká té tíha, námaha, pracnost. 
Vidět ho - v manželství rozhodně z radosti zpívat 
nebudeš. Nebuď lehkomyslný a nedůvěřuj každému. 
Slyšet zpívat – radost. V kleci - marně po něčem 
toužíš. Ulétl-li - tvá radost bude jen krátkou. 
Vycpaného vidět - najdeš falešného přítele. Kočkou 
je-li živý napaden - zrada v přátelství, faleš v lásce. 
Mrtvého kanárka vidět -budeš-li dlouho váhat, tvá 
láska zaslíbí srdce jinému, aneb - vlastní vinou ztratíš 
stejně lásku milované osoby. 
Budeš snad věčně jen milovat, ale prstýnek jí bude 
navlékat jiný 
Bílé – smrt. Černé - zatrpkneš zármutkem a 
zklamáním. Opravovati - tvoje příjmy nebudou velké, 
nebo se budou zmenšovat. Roztrhané - chudoba, 
hanba, též pronásledování. Oblékati - 
musíš se zbavit pocitu méněcennosti, a musíš nabýt 
kuráže. Svlékati si je - hrozí ti choroba. 
Být s ním - nepříjemnost. Potkat - mrzutost, nebo 
se o sobě dozvíš moc věcí. Mrtvého - smůla, 
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překažený úspěch. Varuj se křičet “hop”, dokud 
nepřeskočíš. 
Unikneš velkému nebezpečenství. 
Pracovník - zasloužíš si soucit, lítost a pochopení 
pro ústrky. 
Divoký - urputný nepřítel. Mrtvý - nepřítele se 
zbavíš. Zastřelit - zapleteš se do dobrodružství, z 
něhož se šťastně dostaneš. Vidět utíkajícího - dej 
si dobrý pozor, neboť lidi tě chtějí dostat před 
soud. Chytit - budou ti velmi závidět. 
Vidět ho – čest. 
Vidět ho - nečekej - že se ti sliby splní! 
Dožiješ se vysokého věku. 
Budeš-li myslit příliš na radovánky, povinnosti se 
ti velmi ostře budou připomínat. 
Zavřená - starosti v lásce. 
Chytit jej, upéci a sníst - lepší poměry. Sklouzne-li 
ti zpět do vody - ujde ti zisk. 
Čistý – štěstí. Z hedvábí - láska u tebe způsobí 
mnoho změn. Špinavý - předzvěst něčeho velmi 
nepříjemného. 
Hodiny vidět - nikdy nezapomeň na věci důležité v 
životě, zejména povinnosti a uznání cizí pomoci. 
Zlaté mít - štěstí. Až vskutku mnoho dokážeš, 
zachovej si nadále přívětivost a skromnost s 
čistotou cti. Ztratit - marně se budeš pachtit, štěstí 
si ani násilím neudržíš, ani ho nikterak nepřivoláš. 
Stojí-li - konec dobrých časů, začátek beznaděje. 
Nožík - nouze, lítost, lehkomyslnosti. Tupý, nebo 
zlomený - o dobrou pověst budeš muset bojovat. 
Vidět - námaha. Táhnout ji, neb se v ní vézt - veliké 
starosti. 
Rodinné nesváry, pohroma. 
Mnicha - kapucína vidět - nic pěkného před tebou. 
Vidět je - získáš přátelství věrného člověka. 
Kvetoucí - stálé štěstí v lásce. Trhat - po žalu 
přijde radost. 
Velbloudů - daleká cesta, i cizina. Koní - 
důstojenství, ale pozor na nadměrnou pýchu. Psů - 
přelétavost v lásce, i jinak, nesnášenlivost, 
nepřátelství. Oslů - marnost, námaha, neblahá zvěst. 
Jestliže jakoukoliv karavanu provázejí hejna dravců 
- tvoje úspěchy se ihned budou snažit potřít 
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závistiví lidé. Karavana s úkazem “fata morgana” - tj. 
zrcadlením vzduchu v poušti - podlehneš 
sebeklamu. 
Dopracuješ se na významné místo. 
Poznáš někoho kdo ti bude užitečný.  
Vidět, neb se jim očesávat - zlá nehoda. Drhnout jím - 
mrzutosti a nepokoje.  
Hrací vidět - stanou se ti nepříjemné věci. Hrát je -
velká mrzutost, zklamání, smůla tě bude přímo 
pronásledovat. Jiný-li karty hraje - falešní lidé se tě 
budou snažit dopálit, ale ty budeš uchráněn před 
nástrahou. Dát si je vykládat - velmi špatné zprávy. 
Tvoji přátelé mají zlé úmysly. Též - pozor na 
započatou záležitost s náběhem na její skončení.  
Mít veliký - objevíš, co je před tebou utajeno a 
patolízalům nevěř! 
Pečené jíst - starosti, které pomohou k blahobytu. 
Vidět - překážky hravě překonáš. Mluvit s ním - 
nabytí peněz. Při popravě - ztráta domácího zvířete i 
jakákoliv jiná. 
Bílou vidět, nebo pít - chraň se před nactiutrhači. 
Začne tě obklopovat špatná společnost. Černou vidět, 
nebo pít - velká ztráta. Rozlít ji – nepříjemnost. Mlít 
ji, pražit - navážeš známost s velkou klevetnicí, též 
návštěva. Dostaneš hosta. Vařit - dobré postavení, 
dobrá a vzorná domácnost. Cikorku do ní sypat - 
věrná láska.  
Hrozí ti smutné stáří.  
Společnost - zažiješ velkou blamáž. 
Vidět ji - velká nouze. 
Zelenou vidět - nebo ji v zahradě řezat - hněv. 
Hrozí ti zlá věc. Pozor, aby tvé dobré jméno a 
pověst neutrpěly. 
S knězem - chtějí do svědomí sahat. I mrzutost. 
Sám z ní kázat - budou od tebe chtít, abys uvěřil, 
že černé je bílé. Jiné slyšet, z ní kázat - někdo tě 
chce moc obalamutit. 
Skončí zármutek, ale nebudeš mít dost sil k tomu, 
aby ses mohl těšit. 
Pomluvy. 
Velké finanční výdaje, zaviněné spíš ženami. 
Je před tebou cesta, nejistá, pozor na vězení. 
Vidět - krutost, útisk. S kyvadlem - škoda měj se 



 
 
 
 
 
 
Klády: 
 
 
 
 
 
Klanět se: 
Klarinet: 
Klasy: 
 
 
 
 
 
 
Klášter: 
 
 
 
 
 
 
 
Klášterní: 
 
 
 
Klavír: 
 
 
 
Klec: 
 
 
 
 
 

na pozoru. Na zemi ležící - ztráta. Jinde vidět - 
spoléhej se vždy jen na sebe, nikdy ne na jiné. 
Těžké zvedat - naděje na úspěch. Něco jím 
zatloukat, neb vůbec s ním pracovat, nepěkné 
věci. Někdo ti chce ublížit, ale nakonec čekej 
odvrácení hrozící nehody. 
Na stavbě - zajištění dobré existence. Jako stropní 
trámy - ženatým dobrý život, svobodným brzké 
manželství. Po jedné kládě chodit - chceš-li se 
úspěchu dočkat - nesmíš být tolik kolísavý. 
Sklouznout se z ní - vyhneš se nepříjemnostem. 
Otesávat - neštěstí. 
Měsíci - užitek. Modlám - pohoršení. 
Nezpůsob si, abys musel podle cizí noty tancovati! 
Na posečeném poli sbírat - nouze. Kvetoucí - 
radostné překvapení. Pěkné, zralé z 
nepokoseného pole sbírat - k úspěchu ti budou 
blahopřát. Trhat klasy zvlášť těžce, nebo s násilím - 
chraň se lehkomyslnosti a nerozvážnosti. Též - 
mnoho chvil budeš trávit se závistí k tomu, čeho 
nabyli jiní. 
Vidět - smutné, ale tiché a spokojené stáří. Vejít 
do něho jako obyčejný člověk - branou - 
požehnání. Vstoupit do něj za účelem zaměstnání 
nebo jako církevní služebník - půjdeš-li, a zvláště 
na poprvé - návštěvu k ženě, nikdy se nesměj už 
ve dveřích, mohl bys smuten odcházet. Varuje před 
lehkomyslností, hýřivostí, bujností a pýchou v 
lásce. 
sestry - jeptišky v klášteře vidět - stěží 
vyléčitelná, náklady vyžadující nemoc milované 
osoby, nebo toho, koho máš v úmyslu pro 
manželství pojmout. Vcelku smutek. 
Pomluvy uslyšíš a hašteřivé sousedy dostaneš - 
slyšíš-li ve snu klavír hrát. Vidíš-li ho uzavřený - 
překvapení. Vidíš-li ho otevřený - nic veselého tě 
nečeká. 
Ptačí prázdnou a uzavřenou vidět - budeš z 
něčeho nařčen, což ti způsobí starosti. S ptáky - 
více ptáků - přítel ti pomůže zármutek rozptýlit. 
Vylétají-li z ní ven - zbytečně nedoufej ve splnění 
tvých tužeb. Klec s vycpanými ptáky vidět - 
nezaměňuj nikdy představu se skutečností. 
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Na tvrdé zemi, bolest v kolenou - těžkosti. Na 
klekátku - dostane se ti podpory. Někomu u nohou 
- trpké příkoří. 
Odzvánění slyšet - odstranění zármutku. Sám zvonit 
klekání - nemoc. 
Ve výloze prohlížet - štěstí. Jinde je vidět - je 
nejvyšší čas vrátit, co dlužíš, aneb se varovat, abys 
do dluhů či starostí neupadl. Nosit- tvoje čest 
bude zachráněna. Darem dostat - někdo tě 
podvede. Kupovat - blízcí lidé ti způsobí 
nepříjemnost. 
Každý si o tobě myslí něco jiného, jen to ne, co je 
skutečná pravda a co je možné po zásluze ocenit. 
Připrav se na delší bídu, nebo na škody. 
Zlosti v domě - mrzutosti. 
Visící - pláč v domě. Ve dveřích - nemilá návštěva. 
Otvírat jím - bude prozrazeno, co tajíš. Ležící jinde, 
neb pohozený vidět - tvá zvědavost ti ublíží, 
nikdo ti nebude už důvěřovat. Najít - nestálost, též 
možné opuštění domova a cesta za dobrodružstvím. 
Klíč ztratit - málokde budeš vítaným hostem. Též - 
setkání s malou ohleduplností. 
Pevné spojení s někým, ale pozor na neštěstí. 
Nepěkné činy - zodpovídání se z nich. Stříbrná nebo 
zlatá - tvoje předtuchy se splní.  
Budova i vnitřek - vzruší tě nepříjemná zpráva.  
Jíst dlouhou - vysoký věk. Kupovat - mnoho peněz 
vydáš na svoje zdraví.  
Nový vidět, nebo míti - můžeš očekávat mnoho 
dobrého. Pěkný na hlavě mít - budeš oblíben. Nesluší-
li - budeš neoblíben. Roztrhaný nedostatek a 
zármutek. Spadne-li sám z hlavy - nepříjemnost i smrt 
známého. Klobouk si nasadit - změníš dosavadní 
místo. S hlavy když ho smekneš - přijmeš pozvání na 
návštěvu. Na cizí osobě vidět - závist skrze obratnost 
a úspěšnost. Obnošený - starosti tě nechtějí opustit. 
Pomačkaný - přílišná naivnost tvých myšlenek, 
hloupost pochopíš. Klobouk si s někým změnit - hrozí 
ti úraz. Ztratíš-li ho - není ti přítelem každý, kdo se za 
něho vydává. Když ho vítr odnesl - utrpěná ztráta se 
už ničím nenapraví. Čistit ho - ve svém zájmu dbej 
více na čistotu a pořádek. Černý - tvoje snaha bude 
korunována úspěchem. 
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Bílý - úmrtí někoho. Budou tě zaměstnávat smutné 
myšlenky. V příkopu - dopustíš se nerozumného činu. 
Někoho jím zdravit - budeš potřebovat vlivnou 
známost. Ve vzduchu letící - ztráta úcty a vážnosti. Na 
holi visící - opuštěnost samota. Plovoucí na vodě - 
pozor na vášeň, nebo tě zničí! Hořící - výstraha, mimo 
jiné v nejlepším případě výstraha před nesprávným 
rozhodnutím. City zklamou. Vlastní klobouk na cizí 
hlavě vidět - pozor na okradení! Klobouk na koňské 
hlavě vidět - prožiješ nepříjemné chvíle v zaměstnání. 
Na hlavě opice - utržíš posměch lidí. Naplněný vodou 
- jenom velké sebezapření pomůže, abys neztratil 
duševní vyrovnanost. S rybami - budeš mít existenční 
starost. Se zajíci - marně bys pomýšlel snadno k 
penězům přijít. Více klobouků - dobrá společnost. 
Mnoho zbytečné práce. 
Klepy. Též - dětí ti v manželství bude přibývat, ne 
však úspor. Klubko nití rozmotávat - klevety. 
Namotávat a upadne-li, pomluvy.  
Někdo tě chce neupřímnými řečmi získat. Kluziště 
vidět - nástrahy - nebo velmi nestálé štěstí s klamy. 
Přebírat jej - nemilé poselství. Vidět - tíseň a deprese 
také po čase ustoupí. 
V lékárně ho vidět - těžká nemoc v šestinedělí. Být 
jím sám - nepříjemné potahování kvůli darované, 
nebo nesprávné získané věci.  
Na ně zadělávat – smrt. Vidět, jíst je - budou na tebe 
kladeny nesplnitelné podmínky a požadavky.  
Vidět - velký zármutek. V rouchu vchází-li do domu -
smrt v rodině. S1ouží-li mši svatou - radost a štěstí. 
Kmenová - až dodatečně přijde na to, že sis nevážil 
člověka, který tě měl skutečně rád. Knihu číst - 
pochvala, povýšení. Pěkně vázaná - dojde dobrá 
zpráva. Prohrabovati se v nich - dědictví. Kupovat 
knihy - zlepšení poměrů. Prodávat - ztráta.  
U něho kupovat – blahobyt. Knihvazač – hojnost. 
Vidět - měl by sis hledat lepší společnost. Utrhnout jej 
- zapleteš se do mnohých věcí, které přinesou jen 
mrzutost. Přišívat - starosti. Přebírat, odpárávat, nebo 
sbírat - ztráta. Pěkné, lesklé - nedej se zlákat k zlému 
ve společnosti i jinak.  
Ztráta a pronásledování.  
Zhasínající – zármutek, úsměšky. Svítící - milování. 
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Vidět - veselost srdce. Smažit - pozor na povrchnost, 
o šlechetnou přízeň budeš připraven. Jíst - trpět budeš 
musit bez reptání.  
Jimi dům obestřený – slavnost. V cizím bytě - doplatíš 
na snění a iluze, budeš-li si je vytvářet bez přestání. 
Též - marné touhy po všem krásném a vzdáleném. Ve 
svém bytě - jsou-li krásné a chodíš po nich - blahobyt. 
Kráčeti po schodech s koberci - povýšení, pochvala. 
Na pastvě ji vidět - nález. Jinak ji vidět - dostaneš 
dopis od drahé osoby. 
Několik - utrpíš škody, které ti jiní způsobí. Mnoho -
drahota, zlé časy. 
Vozit se v něm - nabytí majetku. Převrhnout se s ním 
- převrat v životě. Tryskem jedoucí - neštěstí.  
Vidět - moc upřímnosti nezažiješ. Běžící - krádež. 
Hladit ji - lstivý přítel. Zabitá - vypátráš zloděje. 
Poškrábe-li tě - vykradení, nemoc. Kousne-li tě - od 
nepoctivce budeš pošpiněn. Bílá - drzost, nebo 
lichocení mnohých lidí. Černá - stihne tě nějaké 
neštěstí. Kočku krmit - za svou dobrotu nečekej 
mnoho vděčnosti. Kočku trápit, nebo zabít - velice 
zákeřného člověka moudrými slovy snadno odzbrojíš. 
Kočku jíst - budeš mít nepříjemnosti v rodině. Koček 
mnoho vidět - nemilé překvapení v zaměstnání. Slyšet 
mňoukat - připrav se na neveselé události. 
Kokrhá-li – veselost. Neboj se - láska zvítězí. Perou-li 
se - spory, soudy. Mezi slepicemi kohouta vidět –
věrnost. Snese-li sám kohout vejce - nebudeš mít 
štěstí a bude si tě leckdo dobírat - všelijak. 
Zdá-li se to muži - syn, ženě - dcerka. Kojíš-li sám 
malé dítě - též starosti. V nich mnozí lidé zjistí, že 
si dovedeš zachovat svou pravou tvář v dobách 
dobrých i zlých. Jiný když kojí - opora v 
starostech. 
S dítětem ji vidět - přírůstek v rodině. Též - 
zúčastníš se bohaté hostiny. 
Zažiješ, jak se někdo chlubí cizím peřím. 
Výslech pro něco utržíš. 
Jíst - dosáhneš toho, po čem toužíš. Rozdávat - 
radost. Zadělávat na ně - přípravy na cestu. Péci - 
sváry se soudem. Též - žehravá milenka. Prodávat - 
zisk. 
Honit ji - sváry v manželství. 
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Vysoké stáři, početná rodina. 
Pozor na neopatrný čin! 
Vidět na listině kolkovou známku - nepříjemné věci. 
Budeš mít co činit s úřady. 
Dlouho se nezbavíš bídy a chudoby. 
Od vozu nebo stroje točící se vidět - rychlý 
vzestup rychlý pád znamená. 
Polámané - postihne tě nehoda. Jet na něm - 
nebezpečí, též úspěch s námahou. Spadnout z něj 
- práce, protivníkem rozmnožené. 
Nahá, hubená - zármutek, úraz, dlouhá nemoc. 
Pěkná hladit nebo prohlížet - úspěch z práce. 
Hrozí ti zničení. 
Budeš mít nepříjemnosti, smutek. 
Nevmíchej se do špatné společnosti. Podvody, 
klam. 
Mrzutost. 
Navážeš zajímavou známost a vytrvalým úsilím 
dosáhneš velkých úspěchů. 
Mnoho - lstiví nepřátelé. Pobít je – vítězství. Štípají- 
li tě - budeš poškozen nepřítelem. 
Na nebi s dlouhým jiskřícím ocasem - neštěstí, válka, 
nepokoje v rodině, úzkosti. 
Přechodné starosti a potíže. Kouřící - 
nepříjemnosti. 
Smutek. 
Úřední nebo soudní předvolání. 
Falešné zprávy. Dej si pozor na řeč a chraň se též 
před citovým klamem. 
Tvůj život nebude snadný. 
Budeš poznávat svět, cestování. 
Budeš zapleten do rvačky. 
Píti - nabádá k umírnění citů a k rozvaze i 
opatrnosti. 
Zahradní - využij vhodné chvíle, až se ti nabídne 
pomocná ruka. Budeš mít dobré pořízení. Prázdná -
zažiješ posměch. 
Rostliny - shoda v domácnosti. Zlato, poklady -
zbohatnutí, ale také závist. Obyčejnou nebo tvrdou 
zemi - mnohé dobré skutky, avšak víc starostí. 
Falešní přátelé ti strojí úklady.  
Vidět - hněv. 
Vidíš-li koňské kopyto kovat - delší cesta. 
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Ševcovské - lidé tě považují za hloupého, proto tě 
chtějí oklamat. 
Vidět - čest. Zlomený - úmrtí. Zacházet s ním - tvůj 
život bude plný změn. 
Hodinky - jsi lidmi pomlouván, zvyš svoji opatrnost. 
Čekej dar od milované osoby.  
Vidět - budeš mít ještě víc práce než dosud. Spřádat - 
v krátkém čase se spojíš se svým přítelem. Trhat - 
trnitá a přetěžká cesta k vytouženému cíli bude 
vyžadovat nebývalou vytrvalost.  
Bujné - dobré věci. 
Obdržíš dobrou zprávu.  
Ješitnost. 
Vidět, mít - hrozí ti nepřátelství a nenávist.  
Vidět - podvedení. 
Stroj - zpozoruješ, že tě někdo chce využít. 
Čeká tě utrpení. 
Plný - návštěva, veselá společnost. Prázdný - 
někdo spekuluje, jak by ti mohl uškodit. Rozbít jej 
- nepříjemnost. Též - nabádá ke střídmosti. 
Dostaneš velmi těžký úkol. 
Veliké - hluboká nenávist proti tobě, závist. Kořeny 
osekávat - nepořádného člověk poznáš či dokonce 
s ním uzavřeš sňatek. O kořen zakopnout - buď 
mnohem opatrnější v rozhovorech. 
Kuchyňské - nepříjemnosti. Léčivé - pevné zdraví. 
Pít ji - ztráta úcty a vážnosti, jestliže včas 
nepodnikneš patřičné kroky k ochránění. 
Dostaneš se do společnosti nedobrých lidí. 
Na střeše - bez obav a s důvěrou můžeš hledět do 
budoucnosti. 
Změna. V poli - radostná událost. Chytit ji - brzká 
svatba. 
Nerozhodností se připravíš o získ. Nést ji - úmrtí v  . 
domě. 
Královskou jako klenot vidět - budeš mít proti 
sobě lidi ze všech stran. Na králi vidět - soudy. V 
rukou nést - vše, co získáš, vzbudí závist lidí. Z 
drahokamů - budeš příjemně překvapen. Z květin - 
štěstí tě neopustí. 
Zpívá-li - radostné překvapení. 
Vidět ji - očekávej těžkosti. Na ramenou - škoda, 
urážka. Pohozená - překážky, potíže. Polámaná - 
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úraz. Kosit s ní jetel - štěstí v peněžních 
záležitostech. Zlomit kosu - přijde smutek do 
rodiny. Nést kosu - něco nečekaného tě potká. 
Brousit kosu - pozor před zlými jazyky. 
Klasy - nehoda. Květiny - pozor na zlý čin. 
Nemusíš se obávat, že tě stihne neštěstí. 
Spokojenost. Jít do kostela nedojít tam - zármutek. 
Hořící - tvoje víra v lidi bude otřesena. Zbořený - 
smrt. Kostelní zpěv slyšet - svatba. Kostelní zvony 
slyšet - dostaneš dobrou zprávu. 
Věž vidět - budeš trpět velkou ctižádostí. Sebe 
vidět na kostelní věži nebo na ni vystupovat - úcta, 
pozvání do dobré společnosti, nepříznivé vyhlídky 
pro budoucnost. To platí tím více, když přitom 
slyšíš současně i znít zvony. 
Strádání, těžkosti, hlad. Okusovat - nouze. Lidské 
na hřbitově - vysoké stáří. Někomu je lámat - s 
někým se budeš loučit a budeš velice plakat. Kosti 
pálit - tvůj klid naruší nepříjemná věc nebo událost. 
Ve tvém okolí se stane velké neštěstí. 
Těžká nemoc i pohřeb. 
Šít ji - budeš mít štěstí v lásce. Oblékat si ji - 
zachráníš se před nepříjemnostmi. Špinavá - nedáš-li 
si pozor, budeš okraden o velmi cennou věc. 
Roztrhaná - budeš muset přečkat zlé časy. Mít ji na 
sobě - zármutek se změní v radost. Průsvitnou košili 
mít na sobě - soudní prohra. Prát a věšet - těžká 
nemoc v rodině, též úmrtní. V košili stát před lidmi a 
stydět se - zahanbení. Od krve umazaná -nebezpečí 
úrazu, veliké těžkosti.  
Jakýkoli vidět - úspěch. Prázdný - po lásce budeš 
toužit. Zavřený - podaří se ti vniknout do tajemství. S 
květinami - potká tě štěstí a láska. S prádlem - klepy. 
Plést jej - neprozřetelností si uškodíš a než něčeho 
dosáhneš, často budeš mít prázdné ruce.  
Mrzuté podnikání s dobrým výsledkem. Zametat -
úleva ve starostech. Dostat od někoho - dědictví, 
výhra. 
Půjdeš na velkou hostinu.  
Vidět ji - půjdeš někam, odkud přineseš jen mrzutost a 
starosti. Kotvu vyhodit - velmi se potrápíš, ale naděje 
se ti splní. Spouštět - hrozivé nebezpečí. Sám ji 
spouštět - úraz. Zlomená - ztráta přítele, milované 
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osoby, úmrtím. Manželům a milencům - předpovídá 
odloučení navždy. Upevnit kotvu - splněná přání. 
Těžká - zlé časy. Zvedat ji - obtíže. Lehká – menší 
trampoty. Pohybuje-li se - mrzutosti přijdou rychleji 
než dobrá zvěst. Příliš se neraduj a netěš. Zasáhla-li tě 
- budeš muset přivolat lékaře. Hrát si s ní - pozor na 
přelétavé lásky a nestálé přátele. Do domu letící - 
čekej útoky lidí na svoji čest. Lít kouli - pozor na 
úraz. 
Oblek - změna v životě, něco nového. Vana - ztráta 
bolestí. 
Děti vidět - pohoršení a mrzutost. Ženě to značí 
velkou potěchu i splnění přání.  
Vidět nebo dělat - zbavíš se starostí. V koupelně, je-li 
voda vlažná - dobré časy. Koupel v teplé vodě - 
budeš-li velice toužit po vášnivé lásce, najdeš ji. 
Chladná koupel - uzdravení. Ve studené vodě - hrozí 
ti onemocnění. Je-li horká - zármutek. Lázeňský dům 
- zlepšení zdraví. Ve světnici - setkáš se buď s 
nevěrou nebo také budeš trpět neduživostí. V přírodě - 
nevěstu či ženicha si najdeš. V kalné vodě koupel mít 
- nemoc, těžkosti, znovu se tvůj život zkomplikuje. 
Oblečení v ní být nebo do ní vejít - ztráty, 
protivenství, něco nečekaného. V řece se koupat - 
dobra přítelkyně.  
V domě - zlí lidé tě budou ohrožovat. Jinde vidět -
menší nesnáze. Stoupá-li vysoko - veliké nesnáze, 
tvoje úspěchy budou jen přechodné, budeš proto 
muset začínat vždy od začátku. Světlý – mrzutost. 
Tmavý - tvoji nadřízení ti často způsobí mrzuté 
chvíle. Černý, hustý - těžké trampoty. Rozhání-li jej 
vítr - ulehčení. 
Cigaretu - buď opatrný na ohrožení svého zdraví. 
Budeš též muset být velmi statečný, aby ses dočkal 
lepších časů.  
Těžkou prací získáš blahobyt. 
Kleště - zlost a mrzutosti, varuje tě před vstupem 
do zakázaného spolku, jinak hněv mnoha jiných 
osob proti sobě obrátíš. 
Od člověka - tvůj známý proti tobě kuje pikle. 
Sám-li kousneš - ukvapeností proti sobě někoho 
popudíš. 
Chraň se nepřítele. Kozí maso jíst - dlouhá krutá 
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nemoc. 
Veliká zlost pro maličkost. Černá - zvlášt velká 
nevůle spojená s nemalými starostmi. Bílá - smrt i 
neúspěch v podnikání. Potrká-li tě - chraň se 
lstivého přítele. Pase-li se - ztráta. Mnoho koz - 
nabytí majetku. Dojit - zvítězíš nad nepřáteli. Též 
zmírnění utrpení a rozmíšek, jež způsobila 
náladovost v rodině. Kozu kupovat nebo její mléko 
pít - onemocnění. 
Pozor na lehkomyslnost v životě. 
Nový mít - ve všem musíš být opatrný. Hranostajový - 
falešný přítel. Kupovat ho - zoufalá situace, zaviněná 
finančními těžkostmi, ale po čase dobrá, neb nečekaná 
podpora či výpomoc. V létě na sobě mít - špatné věci 
to znamená. Potíš-li se v něm - trápení s dítkem. Před 
zimou se do něho obléci - záchrana majetku před 
pohromou.  
Vždy něco dobrého znamená.  
Návštěva přítele, nebo dobrá zpráva.  
Krásná - budeš hostem v nádherném kraji, po kterém 
jsi dávno toužil. Též - dobré časy, štěstí. 
Pustá - neutěšené časy a nejistá, smutná 
budoucnost prostoupená těžkostmi i chorobami. 
Dělat je - ze msty ti někdo v práci uškodí. 
Paličkované - zahoříš velkou láskou. Zdobit se jimi - 
utrpením si uznání dobudeš. 
Národní nosit - pýcha, povýšenost. 
Krále mluvit slyšet - mrzutostem se nevyhneš. S 
korunou na hlavě ho vidět - soudy. 
Bílý - úspěch. Černý - převrat v domě. Jísti maso - 
uzdravení. Mláďata - potíže s dětmi. Strakatý - 
špatný přítel. 
Vidět nebo u něho kupovat - pomluvy. 
Nepochopitelné věci, komplikace. Vysvětlíš si 
okolnosti, které jsi dosud nechápal. 
Budeš muset nepříjemné věci vykonat a budeš 
muset pracně se vysvobozovat ze stejné situace, 
abys nabyl pocitu příjemného ulehčení. 
Veliká, tučná - nabytí majetku. Hubená - ztráta, zlé 
časy. Boj o existenci před tebe postaví tisíce 
problémů, které sám nebudeš moci vyřešit. Dojení 
krav vidět - štěstí tě neopustí, očekávej dědictví. 
Sám krávu dojit - pocta tvé rodině. Brala-li tě na 
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rohy - pozor před nehodou. Pasoucí se krávy 
vidět - budeš mít příjemný a pohodlný život. Jinak 
je vidět - štěstí přijde po delší trpělivosti. Kravské 
mléko - ztratíš-li mnoho sil, ještě dlouho tě bude 
tvoje choroba trápit. 
Prázdný, uzavřený - bída, nemoc. 
Nadouvající se - svou pošetilostí si uškodíš. Jíst ho 
- dobré bydlo. Dráždit ho – nevrlost. 
S planoucím ohněm - náhlá radost. Bez ohně - 
nebudeš-li opatrný ztratíš, cos nabyl. Na něm vařit - 
dosáhneš po čem toužíš, snaha nebude marná. 
Oheň v něm rozdělávat - vůbec netušíš, že jsi 
tajně milován. Vyhaslý - marně miluješ. U krbu sedět 
- oheň, teplo atd. - příjemné chvíle v dobré 
společnosti i láska. 
Velký obrat v životě, též - štěstí. 
Vidět, obdržet – kmotrovství. 
i šití - přistihneš toho, kdo tě pomlouvá. Zamilovaným 
- klam a podvod v lásce. Krejčovský závod - 
pomluvy. 
Nesnáze, jejichž přemoženi přinese šťastnou 
budoucnost. 
Prolévat ji - nechvátej, přílišná horlivost ti uškodí. 
Chrlit ji nebo plivat - velká nemoc, nepříjemné 
události. Lidé budou chtít tvoji pověst poškodit. 
Koupat se v ní - velká ztráta i smrt. Pít ji - budeš 
toužit po milé osobě, štěstí. Je-li sražená, až černá - 
hrozící nebezpečí. Teče-li jasná - důvod k něčemu 
budeš mít. Být jí umazán, neb jinému-li z rány krev 
teče - dostaneš se do lepších poměrů. Z nosu - zlá 
životní situace. Vidět někoho, nebo sebe, s krvavými 
ranami - zlá mrzutost, smrtelný úraz.  
nebo kriminální úředník - pozorují tě ze všech stran. 
Padající ledové kroupy - zmatek, nepředvídané 
starosti. Co si s velkou námahou vybuduješ, se 
zhroutí jako domek z karet. 
Jako živou lidskou postavu ho vidět - dočkáš se 
vznešeného pocitu a velké radosti po nesmírném 
utrpení. Na kříži - jako kamenický výtvor - stihne tě 
nehoda. 
Podřezat svůj vidět - neštěstí. Odříznout – závistiví 
lidé ti chtějí škodit. Cizí, pěkný vidět - čekají tě 
příjemné chvíle. Svůj krásný a oblý - znamená štěstí 
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jednoho z tvých dítek. Tlustý - jednomu svému dítěti 
dobré postavení zajistíš. Svůj hubený - nemoc dítěte. 
Míti na něm ozdobu - konec nedostatku. Podřezaný ho 
už mít - ztráta na majetku. Škrtil-li tě někdo - veliké 
štěstí.  
Dobytek - zlepšení poměrů. Malé dítě - soužení. 
Někdo ti strojí úklady. Lidé s tebou nesmýšlejí dobře. 
Budeš opuštěn.  
Kvetoucí - pozvání na svatbu, radost. Zelené - štěstí, 
úspěch, úcta, uznání. Křoviska suchá, trnitá - nemilé 
záležitosti, též překážky na cestě budeš muset 
překonat. Hustým křovím se prodírat - velké nesnáze. 
Prodereš-li se ven - dostaneš se z nich.  
Zrada. Hrozí ti, že tvoje jméno bude zneuctěno. Zabíti 
ho - odhalíš původce všeho zlého. Uteče-li do díry - 
budeš proti svému škůdci bezmocný.  
Okolo Měsíce viděti - snášej hrdě nespravedlivý 
výsměch a spojené nepříjemnosti. Být v železném 
nebo drátěném - zažiješ nevraživost. Nacházet se v 
kruhu křídou nakresleném - budeš potřebovat 
ochrany. 
Dluhy, kupuj jenom tolik, na kolik ti stačí peněženka. 
Nedobré zprávy. 
Jeden velký - vzdálená smrt. Mezi hořícími svícemi -
po trápení přijde radost. Přijímati darem - potěšení. 
Nositi ho - dobré jméno - ti je záviděno. Dva vedle 
sebe - záchrana před nebezpečím. Mnoho - štěstí. 
Zahalený - v tvém okolí si přijde smrt pro svoji oběť. 
Kříž s květinami vidět - klid v domácnosti. Kříž u 
cesty stojící - zpráva, která potěší. Vyvrácený uvidět - 
budeš muset být velmi opatrný, abys vybředl ze slepé 
uličky a osvobodil se. Nesou-li kříž jiní - nevydržíš 
při svém záměru. Též - nesplnění přání. Před křížem 
klečeti - oporu získáš a budeš-li mít jaké bolesti - ony 
pozvolna ustoupí. Předtím však mnoho proslzíš. 
Krista Ježíše, nebo jí podobnou vidět, či se jí ubírat - 
budeš se muset rozloučit se svým štěstím. Příčinou 
bude něčí bezohlednost.  
Nádobu vidět - konec trápení, příznivý obrat, změna, 
dozvíš se o uzdravení někoho z vážné nemoci. 
Obklopuje tě nespravedlivá závist lidí.  
Celý život neprožiješ na jednom místě. Čekej cesty a 
změny. 
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Kámen vidět - co začneš, šťastně dokončíš.  
Získáš přízeň šlechetného člověka. 
Mnoho - nepřátelé tě zbaví klidu. Zabíjet - nevole v 
domě, ale vítězství nad protivníky. Chytati - do 
života se ti vkrade neklid. Vidět - dej si pozor na 
lidi, kteří přátelství jen předstírají. Jíst je - čeká tě 
těžká zkouška. Zvítězíš-li v ní však, potom budeš mít 
ve všem úspěch. 
Naplněný - starosti. Prázdný - zdar v něčem, i 
cestování. Uzavřený, nebo mnoho kufrů vidět - 
špatná zpráva. Balit jej - budeš cestovat. 
Ukrýváš svoje trápení. 
Malá, ale příjemná cesta tě vytrhne z nudy a 
smutku. 
Vidět - chudoba a nouze. V ní být - dostaneš se 
do víru klevet, ač svou prací někomu prokážeš 
dobrodiní. V ní vařit - skončení dluhů, zlepšení 
postavení. Varuje před dalšími půjčkami peněz. 
Divadelní - splnění tajného přání. 
Znamená štěstí a zdraví. V lese ji vidět či slyšet - letí 
k tobě dobrá zvěst. 
V zemi zaražený - těžká práce. Zarážíš-li jej - 
zbohatneš, ale s námahou. Nahnilý, nalomený - 
ztráta. Přeražený na dva kusy - ztráta manžela, 
manželky. 
Kulháš-li ty sám, budou tě pomlouvat, utrpíš škodu 
pro křivdu, budou tě chtít připravit o klid. Kulhá-li 
někdo jiný - tvou vinou někdo utrpí škodu. 
Neštěstí, nehoda. 
Na pěkném koni jet - úspěch. Nádherný kůň - 
důstojenství. Vidět - uslyšíš zajímavou novinu. 
Osedlaný, ale volně běžící - dobrá novina. 
Vytesaný - škoda. Koněm být - tvůj nepřítel se 
raduje. Maso jíst - drahota. Vyskočí-li kůň z bláta - 
mnoho práce. Černý - budeš mít zármutek, neboť 
onemocníš či se ocitneš v nebezpečí. 
Neosedlaného běžícího koně vidět - zlá příhoda. 
Vzpínající se hřebec - neštěstí u nepřítele. Jezdit 
na koni a spadnout - vyhni se neštěstí, úrazu. 
Jezdit na nepokojném - protivenství. Pád bílého či 
červeného koně - smrt následkem úrazu. Bujného 
koně chytit a zkrotit - učiníš nepřítele bezmocným. 
Běžící hříbátko - šťastné manželství. Jezdit na 
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hříběti - dosažení vytouženého cíle. Konírna - 
bohatství. 
Kuňkáš-li nebo kvákáš ty sám, ztráta úcty, 
zesměšnění. 
Vidět ji - budou tě znepokojovat zlé řeči, ale 
nepravosti vůči tobě chystané se nevydaří. Stůj 
pevně při svém právu, buď neoblomný. 
Vidět - čeká tě nemilé loučení. Máš-li ho na noze - 
budeš uražen. Vyřezávat si ho - ulehčení ve 
starostech. 
Pomluvy. 
Zlepšení majetkových poměru. Kupovat u něj něco 
- varování před omylem a marnotratností. 
Za upřímnost nebudeš dobře odměněn. Čekej 
podvod, faleš. 
Po předchozích finančních těžkostech přijde zlepšení. 
Přijdeš k blahobytu. 
Nedej na řeči, raději poslechni svůj zdravý rozum. 
Je varováním. 
V kuželně nebo jinde hrát - škoda. 
Zvířecí stažené - dobrý obchod, dlouhý věk. 
Přikrývat se jí - pomoc v nesnázích. Stahovat - lidé 
ti chtějí ublížit. Kupovat - jsou takoví, kteří chtějí 
zneužít tvé dobroty. Kůži krájet - budou se s 
tebou hašteřit. 
Vidět ho, jak vydělává kůže - budeš se muset 
pevně držet, abys neklesl pod tíhou svých starostí 
docela a nepodlehl vší silou přidruženým 
okolnostem. 
Bude tě pronásledovat osud, kterému nedovedeš 
přímo a směle čelit. Též - nebezpečí. 
Jíst, chutná-li - dobrá nálada. 
Prodejnu vidět, v ní být - budeš-li méně přístupný, 
dosáhneš úspěchu. 
Vidět - zdá-li se to v období květu, radost, též sňatek. 
Barevné - uzdravení, dobro. Bílé květy - smrt. Zalévat 
je v pokoji - domácí štěstí. Zalévat je v zahradě - 
požehnání. Sázet je - vytrvalostí se dočkáš lepších 
časů. Od někoho dostat - budeš mít věrné přátele. Jimi 
se zdobit - hned na začátku mysli u všeho na 
následky. Voňavé - nevěř lidem a už vůbec ne těm, 
kteří lichotí a podlézají. Vadnoucí - ztráta milované 
osoby, jinému - utrpíš škodu. Páchnoucí - zachovej 
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rozvahu, někdo bude sahat na tvou čest. Trhat je - lépe 
si ochraňuj své dosavadní výhody, sic o ně budeš 
připraven. Vázat je - máš před sebou mnoho radosti i 
starostí.  
Samotnou vidět, slyšet - dovedeš v čas potřeby své 
blízké i svůj majetek v pravou chvíli před každým 
nebezpečím zachránit. Pomůže snad nejvíc svornost a 
jednota. S kuřaty - velká radost. 
Sám - dobré zdraví, štěstí. Jiného slyšet kýchnout -
dobře ses nezabezpečil a štěstí tě opustí.  
Těsto vidět - velká hostina, překvapení.  
Na jazyku cítit - odhalíš zlomyslníky.  
Hodinové - neklid, výčitky svědomí, mrzutosti.  
Ztratíš rovnováhu duševní i tělesnou - nemoc, 
nestřídmost, nepříjemné věci. 
Dělat ji - získáš si nepřátele. Z růží - zbavíš se trampot 
a brzy se dostaví nový úspěch. Pohozená - krátké 
štěstí v lásce. Zvadlá - chladnost v lásce, též její konec 
nebo přerušení. Dávat ji do vody - uzdravení. Z 
pěkných květů jakákoliv - láska, nadarmo ses 
nedvořil, slibuje šťastné manželství.  
Čekáš-li na něco dlouho, konečně se to dovíš. Toužíš-
li po větším množství jistých věcí, které nejsou právě 
majetkovými realitami, pak bude lépe, když je 
nepoznáš. Hraješ-li na ni sám či slyšíš jiné na ni hrát - 
někdo z nejbližších je k tobě neupřímný. 
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Plovoucí, bílá - štěstí. Bude uznána tvá obratnost, tvé 
vyhlídky do budoucna jsou plné nadějí. Černá - pozor, 
hrozí ti choroba následkem jiného neštěstí, i smrt. 
Zpívající - soudní spory s hádkami.  
Dostaneš se do pletich, ale vyvázneš z nich. Také se 
musíš více starat o své zdraví.  
V něm chodit - budeš mít delší dobu velké starosti. Z 
něho vyjít - překonáš všechny překážky.  
Nakupovat - očekávej nějakou ztrátu. 
Prázdná - nedostatek. Plná – veselost. Rozbít ji -
někoho si znepřátelíš. 
Vidět - budeš mít zbytečné výdaje. Jíst - máš kolem 
sebe neupřímné lidi.  
Okurkový pít - nestálost, nedobré věci.  
Nevyhneš se nepříjemnostem.  
Při slavnosti zažiješ velký skandál.  
Ve svém bytě - pozor před marnotratností. 
Hořící v rukou - dobrá zvěst. Rozsvěcovat ji - 
vyplnění žádosti. Zhasnout - zklamání vlastní vinou. 
Zhasne-li náhle sama - úmrtí v rodině. Svítící uvidět -
dobré vyhlídky. 
U něho být - budeš velmi vážen.  
Jede-li dolů, utrpíš škodu, která tě bude mrzet.  
Bílou vidět - pro zamilovaného to znamená získání 
moudré a jemné ženy, jiným však smrt. Zabitá - bude 
tě trápit pocit viny.  
Vidět ji - manželské sváry.  
Kalhoty nebo cokoli jiného spravovat - starosti, 
varování před nešetrností.  
Slyšet jí někoho mluvit - pochvala, vážnost, učenost. 
Úspěch přijde, přestaneš-li se obávat úkolů, 
vyžadujících odvahu a trpělivost.  
Velká či větší - tvůj život se bude utvářet úspěšně. 
Malá - budeš znepokojen. Drnová - milostný zážitek. 
Kamenná lavice - velký zisk. Dřevěná - malý zisk. 
Sedátko z mechu - menší potíže. Lavička mezi stromy 
- rodinná spokojenost.  
Vidět – mrzutost. Zasypala-li někoho - varování před 
neštěstím, vzniklým z neopatrnosti nebo 
nerozvážnosti. Valící se sněhová - nebezpečí, které 
bude hrozit při cestování.  
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Světnice - v ní nemocen ležet - nemoc a zlost. 
Nestydatě si v ní počínat - škoda, mrzutost.  
Útrpnost zakusíš nebo ji budeš mít.  
V ruce držet lidskou, koňskou - nemoc, i těžký úkol 
dostaneš. Rozbít ji - hloupé starosti. Jakoukoli vidět - 
pláč, varování před nehodou, zlé časy.  
Na zvěř - lstí a zradou tě bude někdo lákat. 
Nepříjemnost, rvačka. 
Velká plocha - pozor před nástrahou. Kusy po vodě 
plovoucí - překážky, obrat ke zlému. Na něm 
upadnout - špatné zprávy. Prolomí-li se - mnoho 
starostí, též úraz. Jíst ho - neplýtvej silami v 
malicherných věcech. V létě ve snu led vidět - marné 
snahy. Vidět led se sněhem - nastane ti čas 
sebezapření a odříkání se. Po ledu a sněhu chodit - 
nedobré úmysly lstivých lidí ti přinesou mnoho 
nevýhod. 
Nepřátelé chtějí ve vhodnou chvíli využít tvé 
slabosti. 
Květ - tvoje naděje se rychle rozplyne. 
Medvěd - potíže, pomluvy, muže znamenat i smrt. 
Dočkáš se příznivých změn. 
Pokaženou vidět - neštěstí a smutek. Zdravé vidět 
nebo jíst - nepřátelství. 
Vidět - budeš znepokojen pro ztrátu, kterou utrpíš. 
Mluvit s ním u nemocného - nemoc v blízkém 
příbuzenstvu. Mluvit s ním o samotě - ulehčení v 
nemoci, uzdravení. Známý lékař - obrať se v nemoci 
k němu. 
Nemocnému uzdravení, zdravému onemocnění, i 
tvrdý odpor v při ohlašuje. 
Dostaneš se do nemilé společnosti. 
Nemoc, nevole v domě. 
Likér pít - nesvornost, onemocnění. 
Užívat - ztráta peněz. Sní-li o nich nemocný - úleva 
v nemoci. Jestliže nemocný ve snu léky jasně viděl 
a pomohly mu - ať si je opatří a uzdraví se. 
Vidět člověčí - neštěstí, velké zklamání. Na oděvu, 
prádle od lejna člověčího být umazán - velké 
spory, ostuda. Vyprazdňovat se a cítit přitom 
ulehčení - zbohatnutí. 
Krásné vidět - splnění přání, dosažení něčeho. Pro 
umělce nebo podobně založeného člověka - uplatnění 
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vloh. 
Kdekoli pěkný vidět - svých snah uskrovnění nebudeš 
litovat. Zelený na poli - radost, dobré manželství. 
Lenivý být - ztráta, nespokojenost.  
Odpočívat v ní - změna v životě, konec žalostí.  
Vidět ho - šťastná okolnost. Mluvit s ním, potkat ho - 
poznáš otevřenou a věrnou duši.  
V budoucnu budeš muset projevit značnou odvahu a 
odhodlanost. 
Chop se mužně své šance k prospěchu.  
Budeš velmi bázlivý. 
Slyšet na ni troubit - nepokoj, dny nevraživosti jsou 
před tebou.  
Černé - dlouho nevyjdeš ze starostí a též můžeš čekat 
nemoc nebo zradu v přátelství, lásce i manželství. 
Červené - v tvém okolí číhá na někoho neštěstí. I ty 
buď velmi ostražitý. Jíst je - přijde na tebe lehčí 
nemoc. Najít je - tvé přání se splní až za delší dobu. 
Hledat je - mnoho sil budeš věnovat zbytečným 
věcem.  
Přechodné nepříjemnosti a starosti.  
Krásný zelený v dáli - dobrý život, pevné zdraví. 
Svobodným též dobré manželství a založení rodiny. 
Procházíš-li se jím - dobrá budoucnost. Chodit hustým 
temným, křovinami zarostlým lesem - protivenství a 
těžkosti. Hořící les - čekají tě nepříjemnosti, smutek, 
jejichž příčinou budou nejspíše nesnáze a nepokoje. 
Též - oznámení války. Les se suchými polámanými 
stromy - velký žal. Zakrátko nebo po čase tě budou 
sužovat smutné události. V lese po zarostlých 
pěšinách bloudit - neradostný život. Listnatý les - 
potěší tě neočekávané setkání. Kácet les - škoda. V 
něm zpívat - mnoho povyku pro nic.  
Vidět - zhoubné podnikání.  
Let do stratosféry - v tvém životě dojde k velké 
změně. Létat a lehce se vznášet - čekají tě příjemné 
věci. Ve vzduchu - radost, štěstí. Z krajiny do krajiny 
- dlouhá cesta. Až k oblakům - úraz i smrt. Shora dolů 
- bohatství. Nad vodou - škoda. Zřítit se nebo skákat – 
nepříjemnost, neštěstí. Dopadnout lehce - úspěch. 
Úspěchy tě povzbudí k novým činům.  
Překvapí tě příjemná událost.  
Čeká tě cestování.  
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Příjemně věci, vzácné pozvání, úcta.  
Příliš se nespoléhej na štěstí, ať již ho máš či dosud 
nikoli. 
Zdar v podniku. Být jím zahnán nebo poražen - ztráta 
vážnosti. Na něm sedět, jet či spát - budeš mocný a 
vážený. Usekat mu pazoury - dobrého obhájce ve své 
při najdeš, vítězství. Se lvem být v jedné kleci - buď 
opatrný vůči svým nepřátelům, strojí ti tajné úklady. 
Lva krotit - nepříteli dovedeš snadno čelit. Jeho lejno 
nalézt - velké štěstí. Mléko pít - dlouhý věk. Maso jíst 
pečené - zdraví a srdnatost. Krotkého lva vidět - 
oceníš význam čestného přátelství. Řvoucí - vtíravost 
nepřátel ti bude znepříjemňovat život. Lev v kleci - 
tvoji odpůrci se nemají z čeho těšit. Lvici s mláďaty 
vidět - bude ti způsobena škoda. Vidět lvy ve 
společnosti domorodců - budeš svědkem pobuřující 
nízkosti. Lvi trhající člověka - přestane tě 
pronásledovat člověk, který ti dlouho otravoval život. 
Pronásledují-li člověka - budeš zoufalý v nesnázích a 
pomoc bude nablízku. Zavřít lvy do klecí - starosti 
nebudou mít konce. Střílet lva - zničíš si velké štěstí. 
Pronásleduje-li tě, tvoje vážnost utrpí. 
Lhaní vidět, poslouchat - znamená špatné zprávy a 
nepříjemnosti.  
V trávě - potěšení, dobré zdraví. Na loži odpočívat - 
promeškání příležitosti, oklamání, mrzutosti. Na holé 
zemi nebo na kamení - těžkosti, trampoty. 
Být líbán od někoho mladého - štěstí. Od báby či sám 
ji líbat - mrzutosti. Mrtvého - těžká nemoc. Zemi nebo 
obraz líbat - pokoření. Svoji milenku - starost či 
smíření nepřítele. Líbat kata - od cizího člověka budeš 
obdarován. Líbat svého přítele - hojný užitek. Čerta - 
nepěkné nadělení. Poučeného - oplétání s úřady. 
Studený kámen - pohřeb. Žhavé železo - úraz. Vidět 
jiné se líbat - zármutek.  
Oblé - úspěch. Svoje krásné - štěstí a zdraví. Svoje 
vpadlé - zármutek a nemoc. Cizí vpadlé - po delší 
době se ti povede lépe.  
Falešný přítel se ti přilichotí.  
Veselé šťastné vidět - uskutečnění dobrých 
předsevzetí. Smutní - hrozí ti zanedbání povinností a 
nepříjemnost. Hezké lidi vidět - něčí pomoci se ti v 
pravou chvíli dostane. Ošklivé vidět - varování před 
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zlem. Zlí lidé - smutné chvíle. Spící lidé - velké 
starosti. Vousatí lidé - mrzutosti pro zlost. Černé 
oblečení - nedovíš se nic potěšujícího. U jídla a pití 
lidi vidět - čekej buď pochvalu nebo něco 
významného. Mnoho lidí vidět - známí ti připravují 
nástrahy. Přibližující se lidi vidět - někdo tě moc 
pomlouvá. Velký zástup lidí vidět – půjdeš na pohřeb.
Buď tě něco vyděsí nebo se ti něco velice zhnusí.  
Být jím - získáš pověst chamtivého člověka. Vidět ho, 
jednat s ním - nabádá k velké opatrnosti.  
Veliký tak, že jím není nic vidět - po dlouhé dny a 
noci se nezbavíš zármutku.  
Bílá - najdeš někoho, kdo tě nikdy neopustí (platí pro 
osamělého člověka). Pro jiné – smrt. Barevná - nevěř 
všem slovům. Trhat lilii - budeš věrně milován. Vidět 
kvést nebo květy od někoho dostat - svobodným, že 
své srdce brzo zadají, ženatí se mají mít na pozoru, 
aby jim pro nevěru nevzešla mrzutost. 
Pít ji - nemoc. 
Půjdeš na hostinu, kde tě požádají o přípitek. 
Strom zelený - budeš se z něčeho těšit. Kvetoucí - 
máš před sebou bezstarostné časy. Lipový květ 
vařit - zlepšení postavení, zdraví, též pomoc v 
nouzi. 
Strom bez oříšků nebo již jen pruty z ní vidět - hřešení 
i rvačka. Lískové oříšky - dobré časy zahojí rány 
minulosti. Lískové pruty řezat nebo lámat - dovíš se 
všechno, co tě znepokojí, jen vyčkej. 
Soudní spory. Psát do nich - starosti v domácnosti. 
Nepopsaný list vidět - zármutek. 
Zelené - dobré časy ti způsobí radost. Povadlé, ale ne 
uschlé - budeš se učit vlastními chybami. Když 
opadává ze stromu - štěstí tě začne opouštět. Šustící - 
radostné zprávy. Ve vzduchu větrem poletující - 
nemoc, ztráta nadějí. Pěkné zelené sbírat nebo nést 
domů - dobrý výdělek či jiný zisk. Zcela uschlé nebo 
zažloutlé vidět - zármutek. 
Dobrá zpráva, překvapení. Též - varuje se věřit 
všemu, co ti lidé namluví.  
Vidět ji - mazaní lidé tě chtějí oklamat. Ubíhající -
lstivý nepřítel. Ohlíží-li se po tobě nebo přímo po tobě 
zuby cení - krutá a dlouhá nemoc. Zabiješ-li ji - zbavíš 
se nepříjemností a ujde nástraze. Lišku chytat a chytit 
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ji - odhalíš falešného přítele nebo lstivého nepřítele. 
Liščí kožich mít - nevěř všem, kdo ti lichotí a snaží se 
úsilím dobýt tvé přízně. Liščí kůži staženou vidět - 
faleš. Maso péci či jíst - svatba v krátkém čase.  
Péci, jíst, vidět - radost na svých dětech.  
Cokoli - dobrá naděje, je-li to příjemné či chutné. Ne-
li - pravý opak všeho dobrého.  
Na vodě vidět - zlepšení postavení. Po řece se na ní 
plavit - prozatím nestálost štěstí. Úspěchy se dostaví 
sice opožděně, ale tím více si jich pro jejich význam a 
trvanlivost budeš vážit. Po klidném moři plout – 
blahobyt, zdařilé podnikání. S lodí tonout - zlé 
příhody. Potopila-li se, smrt blízkého člověka. Jednu 
kotvící vidět - buď mírný, ale svoje rozhodnutí 
neměň. Mnoho lodí u břehu zakotvených vidět - 
zbohatnutí. Na vodě kolísající člun - nebezpečí. Loď 
na potoce - co nejrychleji budeš žádat o pomoc lékaře. 
Plavit se v malé loďce blízko břehu - ostýchavostí si 
uškodíš. Loď bez stožáru a bez komína - hledání 
východiska z nezútěšné situace a bídy. Bez vesla se na 
loďce vidět - beznadějná situace. Loď hořící vidět - 
těžké trampoty. Ve všem svém počínání buď 
opatrnější. Veliká loď v dáli - vzácná návštěva. Loď s 
vlnami zápasící - budeš napaden nepřáteli. Je-li loď na 
suchu - zamotáš se do problémů, z nichž nenajdeš 
východisko. Loď pod vodou vidět - jen díky velkému 
náhodnému štěstí se vyhneš nebezpečí. Loď s 
nákladem - budeš potřebovat pomoc v zaměstnání. 
Stavbu lodi vidět - velká změna. Loď plující do 
přístavu ( zamilovaným i ženatým) - střezte svůj klid, 
aby vás žárlivost s mnoha těžkými chvílemi o vaše 
štěstí nepřipravila.Vidět vykládání zboží z lodi - dobrá 
zpráva zdaleka znovu oživí tvé naděje. Řídíš-li sám 
velkou loď - svůj velký cíl uskutečníš, ale jen s velkou 
námahou. 
Vidět jej, mluvit s ním - těžké záležitosti. 
Nebo podkroví vidět - škoda. 
Slyšet - v krátké době čekej hašteření. 
Nebuď dobrý a shovívavý k lidem, kteří k tobě 
nechovají upřímné přátelské city. 
I ty máš svoji šťastnou hvězdu, ale musíš ji daleko 
hledat. Kouřící lokomotivu vidět - chraň se 
falešných lidí. 
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Vidět ji nebo s ní kopat - těžko vydobudeš svůj 
chléb. Vykopanou zem jí odhazovat - zlé časy. 
Lopata pohozená - pozoru na záhubu z nedbalosti. 
Trpná láska. 
Jako ceninu loterie vidět - výhra. Též - pokus o 
štěstí v loterii. 
S parohy v přírodě vidět - v přírodě se budeš 
cítit velice šťasten. 
Chytit jej - tvoje námaha nebude marná. Jíst ho - 
potěší tě pěkný objev. Vidět jej - dobře se ti 
povede. 
Prodejnu či úřední místnost vidět, v ní být - na 
náhodu nikdy nespoléhej. 
Vidět jej - své přátele si vybírej vskutku pečlivě a 
s velkou rozvahou, sic v nejlepším případě budeš 
hradit škody a platit útraty a dluhy za toho, kdo si to 
vůbec nezaslouží a kdo tě vcelku není hoden. 
Lotra v žaláři vidět - hrozí ti nebezpečí. 
Očekávej mrzutosti v práci. 
Znamená věrnost toho, s kým se loučíš. Byl-li to 
neznámý, značí oddaného druha a přítele. Nemáš-li 
jej snad - pak to značí takového člověka, kdo 
bude chtít tvé přátelství získat. Loučení ve snu s 
pláčem - štěstí ve hře. 
Zelenou vidět - zdraví, štěstí, spokojenost. Něco se 
ti velmi vyplatí a užitek přinese. Posečenou louku 
s ještě čerstvou neusušenou trávou vidět - 
přinese-li ti náhoda nějaké štěstí, dej pozor, aby ti 
je náhoda opět nevzala. 
Cokoli - v tvé rodině zavládne smutek. 
Jsi-li jimi přepaden - dědictví. Vídíš-li je loupit -
onemocnění nakažlivými chorobami v domě. 
Jednoho loupežníka vidět - bude tě trápit 
svědomí. Vykonáš-li ty sám ve snu loupež - pokuta 
tě nemine. Loupežnický zámek - falešné lidi máš ve 
svém domě. Loupežnická peleš - nebezpečí. 
Krásná - klid v domácnosti. Okrášlenou mít - 
návštěva. 
Své okrášlené vidět - nemoc. Ležet s někým na 
jednom lůžku - mrzutosti. Nečisté - nemoc. Postel 
čistá, ustlaná - spokojenost v manželství. Stlát ji - 
brzké vdavky. Hledat své lůžko a nenajít je - úmrtí v 
rodině. 
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Vidět, hlavně balit - stěhování, rozvod. Na lůžku 
sedět - zármutek. Povlékat je - převrat v rodině. 
Prázdnou postel vidět - staneš se svědkem 
smutných věcí ve svém okolí. Rozházená - 
manželské roztržky ženatým, ostatním - čekej řešení 
záhady, která s tebou velmi úzce souvisí. Lože se 
záclonami - spojíš se s někým, koho velmi miluješ. V 
posteli ležet - hrozí ti choroba. Z postele vstát - 
zdraví i chuť k práci ti dopomohou k úspěchu. V ní 
cizího člověka vidět - mrzutostmi rozvrácené 
manželství. Vidět postel, která je odnášena - 
varování před nesmyslným jednáním. Též - čekej, že 
tvé přání se nesplní nebo že případná žádost 
bude zamítnuta. 
V divadle mít - tělesné bolesti. 
Dozvíš se tajnosti. Rozžatá - štěstí v lásce. 
Zhasnutá - nestálost v lásce, nestálost štěstí. 
Z jakéhokoliv zvířete - mrzutost, nepříjemné aféry s 
utrháním na cti. Jíst ho - buď velmi opatrný na 
svoje skutky, stejně ti hrozí opovržení a 
poníženost. 
Nedopusť, abys vykročil na špatnou životní cestu. 
Mateřské vidět - cesta. V něm sedět - asi uděláš 
hloupost, která tě bude dlouho mrzet. 
Vidět ho - nebezpečí. Střelit ho a zabít - 
nebezpečí ujdeš. 
Vyléčíš se ze zdlouhavé choroby. 
Budeš mít radost z pozvání do výborné 
společnosti. 
Vidět je - pozor na důvěřivost, faleš je nablízku. 
Tlustá a pevná mít či vidět - radost a dobrý život. 
Hubená, slabá nebo uťatá - hašteřivost mezi 
manžely, chudoba, žal. Ženské krásné vidět - muže 
varuje před přílišným vybíráním v ženách. Jinak - 
přízeň, štěstí. Poraněné lýtko mít či vidět - 
nepříjemnost. Ženská lýtka hladit - pro tajné spády 
budeš v rodině očerněn. Obdivovat - nerozumným 
jednáním si přivodíš škodu. 
Hrát na ni nebo hru slyšet - bohatství. 
Na lidské hlavě - varuje před nestřídmostí v životě 
a před zničením zdraví. 
Opatrnost při rychlosti ve všem. Jezdit na nich ze 
strmých svahů nebo upadnout na lyžích - varování 
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před nebezpečnými činy, neopatrností, hlavně 
před úrazem. 
Obyčejná - tvoje problémy budou brzy příznivě 
vyřešeny. Stříbrná - budeš pozván na veselou 
hostinu. Zlatá - dostaneš se do vážené společnosti. 
Dřevěná - nouze. Jakákoli velká - dobro. Ještě lépe se 
ti bude dařit v budoucnu. 
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Zlou vidět či mít - roztržky v rodině.  
Vidět - dokážeš si získat téměř každého člověka. 
Pohrávat si jím - dobrá zvěst.  
Máš-li správný cíl, určité ho dosáhneš.  
Zvlášť velký mít - velké ztráty tě přinutí, abys vždy 
začal se vším znovu. 
Budeš mít velmi roztěkanou a rozptýlenou mysl.  
Dej pozor, aby tvé chování nezpůsobilo ztrátu štěstí a 
radosti v přátelství či manželství.  
Vlčí kvetoucí rudě vidět - různice a klepy. Staneš se 
terčem zlých pomluv. Vlčí mák trhat - budeš v zajetí 
svých vášní. Jíst ho - poznáš nadutost a povýšenost. 
Vysypávat ho z makovice - splnění tužeb. 
Tvé kuchyni bída nehrozí. 
Budeš štědře hostit své přátele. 
U nohy či niky zlomit - hádka. 
Vidět je - nechval dne před večerem. Trhat - štěstí. 
Jíst je – radost. Malinovou šťávu vidět či pít - 
někoho z tvých blízkých choroba navštíví. 
Při práci vidět - potěšení. Též - budou ti blahopřát. 
Maluješ-li sám na sklo - dostaneš se do nevázané 
společnosti. Malovat sám sebe - štěstí v lásce. 
Někoho jiného - neblahá novina, zkřížení plánů, 
nestálost. Malovat krajinu - delší cesta. Malovat svůj 
byt - dosáhneš lásky, ale budeš trpět žárlivostí. 
Vidět, dělat - získáš přátele. Též - budeš stavět 
dům. 
Pít - vyplnění tvých přání. 
Postavou být malý - budeš se velmi usilovně o 
něco snažit. 
Mnoho štěstí, at již zasloužené či nikoliv. 
Vidět - toužíš po něčem, co se ti nikdy nesplní. 
Hladké jíst - uznání nebo vůbec to, nač netrpělivě 
čekáš, přijde, avšak poněkud později. Hořké - 
mnoho nepříjemností a trápení pro malichernost. 
Vidět - ztratíš své nejmilejší. Též - budeš svědkem 
něčeho velmi převratného, neuvěřitelného a 
překvapujícího. 
Vidět - dopátráš se tajemství. 
Budou tě zlé huby mleti. 
Dobrého mít, nebo vidět - radost a pořádek v 
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domácnosti. V opačném případě - roztržky.  
Vidí-li muž manželku těhotnou - rozmnožení majetku, 
ale i starostí, ale náprava křivd, smířlivost a odpuštění. 
Libá-li ji - nesváry mezi manžely. Miluje-li ji - hněv. 
Svou vlastní bít - sváry. Vidí-li muž jakoukoli ženu 
jako manželku někoho, nabádá ho to k tomu, aby měl 
odvahu a aby byl ke své vlastní ženě upřímný. 
Vidět - sebelibost ti bude moc škodit. Krajkové mít, 
zdobit se jimi - lidé tě budou uznávat a pokládat za 
čestného až po velkém utrpení. Špinavé - ostuda na 
tvoji hlavu. Ztratit je - sám se nedbalostí svého 
vzhledu zneuctíš.  
Cestování, změna pobytu. Velice budeš toužit po 
cizích zemích. Mapu nosit, či přenášet - těžký vnitřní 
boj v sobě svádíš nebo budeš svádět.  
Příliš mnoho lidí to s tebou nemyslí upřímně. Kupovat 
ho či jíst - podvod v domácích záležitostech. 
Ze všech stran tě faleš obklopuje.  
Hrát - nebudeš-li opatrný, zarmoutí tě ztráta. 
Vidět - nepříjemnosti, z nichž ti pomůže přítel.  
 
Vidět ho nebo s ním být ve společnosti - utrpíš škodu 
pro vysokomyslnost. 
Být jím nebo ho vidět - znamená pohoršení.  
Pohřební vidět či nést - úmrtí někoho milého. Sám na 
nich ležet nebo jiného na nich vidět ležet - nepříjemná 
nečekaná proměna i nemoc.  
Vidět - dozvíš se o stížnostech přátel. Stloukat je - 
rozmnožení majetku, ale i mrzutosti pro zisk. Mazat 
jím chléb, jíst - budeš zdravý, vyrovnaný a spokojený, 
tvá touha se splní. Žluté - nemoc. Kupovat je - klepy. 
Též - buď obezřetný a co nejdřív začni myslet na 
“zadní kolečka”. Škoda.  
Vidět, na sobě mít - faleš, zrada, škoda, oklamání. 
Sám si ji nasazovat - ostuda a přetvářka.  
Seznámíš se s dobrodruhy, vyhýbej se však jejich 
úkladům. 
Maškarní ples vidět nebo na něm být - podvod a klam, 
před kterými se varuj.  
Kupovat, vidět - návštěvu ohlašuje.  
Pečené vidět, jíst - úspěch. Vařené - nemoc. Kupovat - 
výhra nebo pomoc přátel. Kusy syrového masa - 
nebuď rozhazovačný. Vařit maso - zlé doby, nemoci, 
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pozor na marnotratnost. Pěkné maso vidět - poznáš 
jednou pocit výhry a hra se stane tvou vášní. 
Páchnoucí - klid v domě naruší mnohé mrzutosti. 
Zkažené - těžké onemocnění. Psům házet či zahazovat 
- dočkáš se opovržení. 
Vidět - budou ti vnucovat nerozumné rozhodnutí, 
které je třeba odmítnout. Připravovat mast, mazat se jí 
- nepokoj, utrpení. Mazat mastí jiného - utrpení se 
uchráníš. Své obnažené tělo mazat - nemoc. Hlavu 
mazat - slavnost. 
Vidět ho při práci - klevety a nebezpečí. Být jím 
ošetřen - pro hloupost škodu utrpíš.  
Churavá - neštěstí. Zemře-li, mrtvou vidět - získání 
peněz a majetku. Najdeš i dost sil k překonání velmi 
těžké bolesti. Umírající, ale ještě živou vidět - budeš 
se trápit a sužovat. S ní mluvit - dobře uvažuje o 
svých činech. Živou uvidět - važ si stáří, neboť i tobě 
jednou vlasy zešedivějí.  
Tvoje zdraví bude pevné jako z ocele. 
Pěkná zelená, vonící - splní se ti přání. Trhat ji - 
zármutek. 
Mazat jím boty - mrzutost. 
Čímkoli cokoli nebe sebe - trápení pro nedosažení 
cíle. 
Do nich sám upadat - nepříjemnost, onemocnění. Na 
jiném vidět - ztratíš to, čehož těžko nabyl. Probereš-li 
se však z nich - štěstí se na tebe znovu usměje. 
Nemocnému - uzdravení.  
Vidět, mít ho - pochopení a důvěra tvé osobě. Držet 
ho - povýšení. Bít se jím – radost. Dávat ho - ztráta. 
Zlomený meč - náhlá smrt v rodině a též zlé 
časy ti život otráví. Ohnivý na nebi nebo jinde 
rozžhavený vidět - životní pohroma. 
Výrobce mečů nebo jejich prodavače vidět - 
pozor na kuplířství a svůdnictví. 
Plásty vidět - štěstí. Odhazovat je - o štěstí se 
připravíš. Med jíst - v krátké čase onemocníš. 
Pít ji - nemysli si, že každý člověk v práci a každý 
známý je tvým přítelem. 
Nevznášej se v oblacích. Ber věci tak, jak je život 
přináší. 
Mít na krku - splnění přání. Dostat jej - věrná láska 
k očekávání. Darovat jej někomu - odloučení od milé 
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osoby. 
Varuj se, abys nepromarnil mnoho času s lidmi, kteří 
si toho nezaslouží. 
Obtížná práce, pomluvy. Být jím pronásledován - 
nepřátelé ti strojí úklady. Tančící medvěd - utrhání 
na cti, hádky. Více medvědů – zlost. Mrtvý medvěd 
nebo jeho kůže - štěstí, možná i ve hře. 
Vidět v lese či jinde - máš nejistou budoucnost, 
nutné časy. Na střeše - zlost. Sbírat jej - 
prostořekost. 
Zlepšení příjmů. Měděné peníze vidět nebo dostat 
- psota, dostane se ti málo vděku za vykonanou práci. 
Kovářský vidět - dobrá novina. Zamilovaným - v 
lásce svoje štěstí najdou. Sám ho šlapat - nepřízeň. 
Sám jím dmýchat – jízlivost.  
V ruce mít - úspěch přítele. Na něm ležet - využiješ 
příležitosti ke svému prospěchu. Trhat jej - závist vůči 
tobě. 
Z vepře - nedostatek. Nikdy nic dobrého.  
Červený jíst - uzdravení. Žlutý - nemoc. Více či 
mnoho melounů vidět - v těchto dnech nečekej 
upřímnost. Kupovat je - nabádá k sebedůvěře.  
Něco - Spravedlnost a veselé zprávy.  
Buď opatrnější v práci. 
Jasný a zářící - čest a zdar, konečně nastanou 
šťastnější doby. Nejasný v mlze - zármutek, neštěstí. 
Zatmění Měsíce - nepřátelství, hněv. Zčásti zatemnělý 
- sváry a roztržky v manželství i na veřejnosti. 
Zapadající - marná námaha, tříštění sil, nezdar. Má-li 
kolem sebe kruh - neupřímnost lidí okolo tebe tě bude 
velmi znechucovat. Je-li červený - hrozí ti nebezpečí, 
nehoda. Dorůstající vidět - zasloužíš si pověst 
obětavého a čestného člověka. Ubývající - utrhání na 
cti. Měsíc v úplňku - budeš něčím velmi potěšen. Též 
- dosáhneš, po čem toužíš. 
V tvém životě se mnohé změní. 
Vidět - čeká tě cesta do neznáma, ale vrátíš se 
zdrav. Bloudit jím nebo někoho hledat - předzvěst 
zlého. 
Plný peněz - dočkáš se příznivého obratu. 
Prázdný - trápení. Naplněný něčím jiným - zlé 
myšlenky tě budou stíhat, bude narušen tvůj klid. 
Roztrhaný - marná námaha. 
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Ztratíš-li mnoho, potom ještě více, vše klidně ožel a 
zachováš-li rozvahu a klid, vše se v dobré obrátí. 
Pohozená - nevěrnost manžela. Mnoho pohromadě - 
pomluvy. Zametat starou a opotřebovanou metlou - 
nesváry, nepodléhej cizím vlivům. Někoho jí trestat - 
mrzutosti. Nová metla - opět se setkáš s 
neupřímností a zákeřností. Metlu postavit do kouta 
- ztratíš dobré místo nebo něco životně 
důležitého. Metlu kupovat - výčitky svědomí. Na ní 
lítat - spoléhej pevně na svůj zdravý rozum a 
neponechávej nic náhodě. Sny o metle vcelku 
předpovídají hloupé a nepříjemné obtěžování při 
setkání s lidmi. 
Uvidět ho - musíš si napřed vše dobře rozmyslet, 
varuje před ukvapeností v podnikání i jinak. 
Uvidět - budeš šťastný, když si budeš vážit práce 
druhého. Vyměřovat ji - velká proměna v životě. 
Kráčet po ní - svízele. 
Poučuj se z dosavadních zkušeností. Nemáš-li je, pak 
rozjímej více o svém dosavadním životě.  
Vidět stojící, položený či pohozený - cizoložství, 
smilstvo. Hrát si s ním - neštěstí. Hrají-li si s ním jiní -
příjemné zprávy.  
Jíst je - nebezpečí. 
Varuj se před přílišným pedantstvím. Čeká tě 
zesměšnění. 
Splníš část svých plánů. 
Krásnou a bohatou dostat - otcova či matčina smrt. 
Vidět ho - vše dobré naznačuje.  
Úřední záležitosti, splněné přání.  
Samotný - menší nemoc. S knězem - náhlé úmrtí nebo 
zlá dlouhá nemoc.  
Žárlivost. 
Jednu minci vidět - poznáš lakotu a nouzi. Razit 
mince - rozbroje v 
domácnosti pro touhu po zisku. Z drahého kovu -
stihne tě neštěstí. Samé stříbrné - vyznamenání. Z 
obyčejného kovu - važ si všeho, cos získal darem 
nebo jako dědictví.  
Srdce někdy slyší více než uši. 
Nechat si ji vzít - nemluv o minulosti, mysli víc na  
budoucnost. 
Vidět ji - pozvání na slavnost a bohaté obdarování. 
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Rozbít ji - vády, hašteření. Hliněná - dobré 
spolužití se sousedy. 
Něco tě moc rozčílí. 
Úcta a vážnost. 
Prázdný – bída, zlé časy. Plný zrní nebo obilných 
snopů - blahobyt, spokojenost. 
S cepem - potíže. Při mlácení mnoho zrna - 
bohatství. Prázdná sláma - chudoba. 
Starého mládence vidět - dožiješ se vysokého 
věku. Hezký mladý - ženě naznačuje příjemné věci. 
Zelené - skromnost se vyplatí. 
Výrobek nebo pokrm jíst - chceš-li si svoje 
postavení bezpečně a nastálo udržet, musíš být 
energičtější. 
Vidět plné nádoby – blahobyt. Sladké pít – radost. 
Kyselé pít – nepříjemnost. Kupovat - osoba, kterou 
miluješ, si to vůbec nezaslouží. Nést mléko v 
nádobě - čím se zdáš být, to každý vidí, ale čím 
skutečně jsi, ví jen málokdo. Rozlít je - tvůj záměr 
nebude dobrý, a když ano, stejně nebude nejlíp 
promyšlen. Chraň se proto nepříjemností. Kypící 
varem - lidé, kteří ti nepřejí, se budou smát. Piješ-li 
ve snu mléko dobré jakosti, které navíc nechutná ani 
příliš kysele ani vysloveně sladce - budeš pečlivě řídit 
svoje záležitosti a se zdarem budeš i jinak hospodařit. 
Prodáváš-li mléka - budeš potřebovat něčí pomoci. 
Velmi hustá či houstnoucí - velké nesváry. Budeš se 
též mít co ohánět, abys zpět získal to, cos měl 
předtím, či abys udržel aspoň to, co nyní máš. Stoupá-
li vzhůru - velké nepříjemnosti. Začíná-li se vytvářet 
nebo padá-li dolů - buď opatrný a chraň se, neboť ti 
hrozí nebezpečí. Nízko nad zemí - začni bez prodlení 
zajišťovat svou budoucnost. Máš-li ji zajištěnou, pak 
ji velmi pečlivě střez a buď stále opatrný. Ztrácející se 
nebo v dáli - podaří se ti smazat skvrnu, která potupí 
tvoji čest.  
Vidět - milencům láska, jiným nemoc nebo že pro 
přílišnou hovomost se dostanou do špatného světla. 
Mlít v něm - tvůj výdělek bude pevný a zaručený, 
čekej spokojenost v povolání, ale starost a myšlenky 
budou stále s tebou. Zbořený - smrt, chudoba, neštěstí. 
Mlýn na vodě uvidět - tučný zisk. 
Varuj se podvodu. Jeho pomocníka vidět - na vedoucí 
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místo se každý nedostane.  
Bude ti prokázána čest nebo nějaké prospěšné 
dobrodiní. Točí-li se - poznáš skutečné štěstí. Pod ně 
se dostat - úspěchy přijdou po dlouhotrvajícím 
a usilovném boji. Jím být rozdrcen - marná námaha, 
pozor na neštěstí. 
Vidět – pozor, ať si někdo na tobě podvodem své 
štěstí a zisk nevynutí. Přeražený - brzká smrt. 
Papriku v něm mlít - nedobrá zpráva tě zkormoutí. 
Kávu - hosta z daleké země obdržíš. Prázdný, 
stojící někde - neshody a mrzutosti v domě nebo v 
sousedství. 
Spokojený život. 
Sám močit – radost. Cizí či jakoukoli vidět - pozor 
na nepozorný způsob života. Celkově znamená i 
hrozbu podlomeného zdraví. Pít ji - nepříjemnosti. 
Též - budeš mít zbytečná vydání. 
Vidět, u něj být - chraň se špatné společnosti. 
Bořit se v něm nebo do něj zapadnout - budou tě 
trápit velké starosti, vyplývající z falešného 
nařknutí a soudních sporů. Příští dny ti však ani v 
jiném moc radosti neposkytnou. Vyschlý močál - po 
delší době ze všech potíží a sporů vyvázneš. 
Nezapomínej, že ne vždy dobré slovo pomůže. 
Někdy musí být použit i trest. 
Pohoršení, neboť ve všem, co uděláš, bude jen 
málo rozumu. 
Slyšet ji nebo se sám modlit - veliká radost.  
Předčasně si budeš zoufat, ale vše se brzy v dobré 
obrátí. 
Klam. Zevnějšek není všechno. 
Trochu se budeš přeceňovat. Velmi vzácný, zlatem 
vylitý - zármutek. 
Zelený vidět - trápení a starosti, které pominou. 
Vysazovat - úzkost. 
Mokrý být - těžkosti, protivenství, zármutek. 
Z mouky je vybírat - nouze, nemoc. Mít je v šatech - 
setkání a nepříjemnosti s pokryteckou a dotěrnou 
osobou. Nevěř pochlebování. 
Vidět ji - požehnání a pokoj. Též - vyplatí se ti 
větší ohleduplnost. 
Zažiješ něco mrzutého. 
Vysávat z kostí - nemoc. 
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Střez svoje zdraví a ve všem se chraň nestřídmosti. 
Vidět nebo jíst - požehnaný rok. 
Zvítězíš nad svými protivníky. 
Ošklivost, nedůvěra, nebezpečí. 
Nenávist. 
Výhra. 
Svatba. 
Podvod. 
Uspokojení ctižádosti.  
Čistou vidět, pít - potěšení. 
Klidné vidět - znamená příjemný život. Též – zisk, 
dobrou budoucnost. Rozbouřené - neštěstí, bída. 
Zažiješ zlé doby, ale i po té největší bouři znovu vyjde 
slunce. Na širém moři na vraku plout a přitom nevidět 
- těžká nemoc i smrt. Potápět se v moři, ale neutopit 
se - obrat k dobrému. Sám po něm jet - nepouštěj se 
do nebezpečných dobrodružství. Do moře spadnout - 
dej si pozor, abys nepřišel o své úspory. V moři se 
utopit - vlastní vinou upadneš do neštěstí. 
Nebezpečí. 
Uvidět, zažít - nedej nic na nějaké velké fantazie. Též 
- pozor na ztrátu důvěry.  
Mít z ní nádobu - dobrá a věrná čeládka. Někdo ti rád 
pomůže. Drát z mosazi - přátelství s povrchními lidmi 
ti může způsobit nejednu trpkou chvilku. Mosaz jako 
kov vidět - mrzutostmi se více poučíš pro budoucnost.
Tvůj život bude otravován bezohlednými žádostmi. 
Snadno po něm přejít - nástrahám ujdeš. Rozbitý vidět 
nebo jak se řítí - dej pozor na úraz. Též - není věrný 
každý, koho máš rád. Zvolna po ně něm jít - poznáš, 
že vše není tak jednoduché, jak si představuješ. Na 
mostě upadnout - budeš trpět depresí, ale snaž se ji co 
nejdříve překonat. Pod mostem jít - jen stěží k cíli 
dojdeš, ale ani potom ho nesmíš spustit z očí. Most 
zdáli spatřit - vzdálené cíle, avšak nové známosti, 
které ti přinesou určité výhody.  
Ruční z rákosu pletená - lakomé příbuzenstvo.  
Pít ho - pozor na vášně ve společnosti.  
Neuškoď si svou lhostejností.  
Viz “Provaz” 
Ve svém domě ji mít, vidět - dobrá budoucnost. Též - 
zažiješ příjemné události. Malá motyčka -chceš-li se 
doslat k cíli, musíš být ještě vytrvalejší.  
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Létající - velká lehkomyslnost, přelétavosl a nevěra. 
Chytit ho - dopadneš někoho při nevěře.  
Vidět ji - pronásledováni, nevěra. Chytat - hněv. 
Ohánět se před nimi - dlouhá nemoc. V pavučině -
příkoří. Obtěžují-li tě mouchy v hejnech - zákeřnost 
číhá tam, kde ji nejméně čekáš. Zabíjet je - překonáš 
nepříjemné věci. V jídle nebo pití je vidět - chraň se 
před nehodou, nemoc tě chce navštívit. Několik much 
nebo celé hejno zahlédnout - malichernost způsobí 
velké starosti, které zatíží tvou mysl a úplně ti pokazí 
náladu. 
Být - je nejvyšší čas na opatrnost ve všem.  
Vidět ji - štěstí tě neopustí. Plné pytle nebo nádoby - z 
něčeho vzejde hojný užitek. Kupovat - zisk. Být jí 
zaprášen - oplétačky se známými. 
Rozsypat - příliš rychle utratíš svoje úspory nebo 
se pohněváš s přítelem. Prosívat ji - zlost a mnoho 
nepříjemností. Mletí mouky vidět - díky své rozvaze 
zvítězíš nad těmi, kdo ti nebudou chtít dopřát klidu 
v konání. 
Vidět jej - lest, darmo se o něco ucházíš. S ním 
mluvit nebo mu nějak lichotit - smíření s nepřítelem. 
Vidět ho, jak se koupe - očekává tě zvláštní 
případ. 
Nechlub se cizími myšlenkami. 
Začátek dobrých úvah po opatrném počínání. 
Na svých rukách - pohroma, zármutek. 
Varuj se, abys neopovrhl štěstím. 
Světlé mraky sluncem prozářené - nabytí majetku. 
bleskem ozářené – radost. Husté a temné nad 
hlavou visící - těžké onemocnění, smutek. Černé 
bouřkové mraky - hrozí ti nehoda. 
Dostaneš se mnohem výš, než jsi sám očekával. 
Opatrnost, setkáš se se sobectvím a 
bezohledností. Mramorový kámen lámat - těžké 
svízele. 
Mnoho v domě - brzký pohřeb z domu. Z domu 
vylézající - uzdravení. Na poli - nepřátelství. 
Mraveniště vidět (i jednoho mravence) - zisk, díky 
svému úsilí dosáhneš úspěchů. Do mraveniště vstoupit 
- máš před sebou nepříjemné dny. Jestliže tě poštípali 
- ohrožuje tě choroba. Po mravencích šlapat - neznič 
si sám svoje štěstí. Na nich ležet - ztratíš oporu a 
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budeš mít menší příjmy. Mít mravence v uších - čeká 
tě velký zármutek.  
Železná - nebude ti přáno, budeš muset zdolávat velké 
překážky a těžkosti. Zlámané mříže - nebezpečí. Před 
nimi stát nebo se za nimi vidět - chraň se špatné 
společnosti a protizákonných věcí. Zdáli je spatřit - 
klam ze strany lidí.  
Který dávno zemřel a mluvíš-li s ním - štěstí, 
zbohatnutí, spokojenost. Vstává-li - radost. Pomáhat 
mu vstát - dosažení peněz, dědictví. Vstává-li z hrobu, 
z rakve - pevné zdraví, uznání práce. Na márách 
mrtvé nosit - smutná novina, smrt v blízkém 
příbuzenstvu. Líbat mrtvého - těžká nemoc. Slyšet ho 
mluvit - štěstí. Uvidět ho - veselost. Oblékat jej - 
ztráta milého, smrt přítele. Umírajícího vidět -
dědictví, starosti. Vidět pochovávat mrtvé - zle se ti 
povede, ale nemeškej a ihned žádej o pomoc a radu. 
Probouzejícího se mrtvého spatřit - zažiješ velké 
překvapení. Jít s ním a sám se vrátit - nemoc a 
uzdravení. Mnoho mrtvol - dobrá rada bude drahá. V 
rozkladu - budeš muset mnoho vytrpět, 
než tě vlastní rozum poučí. Od něho něco přijmout 
- zisk, milá zpráva. Volá-li někoho - smrt. Volá-li 
někoho a ten se ozve - do roka zemře. Vidět 
úplně zpráchnivělou mrtvolu - churavost trápení. 
Sám se vidět mrtvým a zase obživnout - čest, 
dobré postavení dosáhneš, ale brzy je ztratíš. 
Mrtvolný hnát - smrt dítěte. 
Jím sám být - budeš se trápit s překážkami. Též -. 
pozor na úraz. 
Mrzet se ve snu - radost. 
Slyšet ji - štěstí a požehnání. Jít na mši - dar, 
radost. 
Nešťastná láska. Vidět mučení - nepohoda s přáteli, 
velký zármutek. Mučíš-li ty sám někoho - budou tě 
trápit zbytečné starosti. Sám být mučedníkem - 
spokojenost, veselé časy. 
Zoufání, boj s odpůrci. 
Křivda a ztráta. 
Jít ji - zlepšení poměrů. Vytrhávat, okopávat - 
nemoc. 
Neštěstí, těžká nemoc. 
Prohlížet - životně důležitá zpráva. 



Muškátové víno: 
 
Mušle: 
 
 
Muž: 
 
 
Mydlář: 
Mýdlo: 
 
 
 
Myrta: 
 
 
 
Myslitel: 
Myslivec: 
 
Myš: 
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Pít a opít se - pro pijáka předpovídá, že bude 
velkými milován a obohacen. 
Sbírat je či vidět - smutné noviny. Najít - 
nerozvážnost tě připraví o klid i štěstí v lásce. Mít je - 
s pevnější vůlí dosáhneš mnohem více. 
Starý - dlouhotrvající štěstí. Mladý - pozor na 
povrchnost. Chudý - vynalož všechny síly. Tlustý -
nadbytek, ale opatrnost.  
Smutek, nebezpečí. 
Mydlit jím - klevety, starosti. Sám se jím umývat -
omyly. Druhé umývat - špatná morálka, nečisté 
svědomí. Bublina - vše, co chceš udělat, si napřed 
dobře rozmysli. 
Věnec, korunku z ní mít – úmrtí. Zelený stromek 
ořezávat - svatba. Též - co nevidět přijde den, na který 
už dlouho čekáš. Zlatá - neštěstí, smutek. Stříbrná - 
výslech lidí, vnitřní neklid.  
Spatřit jeho pracovnu - převzetí těžkého úkolu.  
Varuj se lehkomyslnosti. Vidět jeho trubku - čelí k 
utrhání na cti. 
Běžící - okradení. Mnoho - ztráta peněz, hádka, 
nedostatek a nuzné časy očekávej. Zdechlá - tvůj 
poměr je ohrožen. Chytit ji - vše se ti zdaří, jen 
smělost. Pištící slyšet - tvoji odpůrci se v tobě velice 
přepočítají. Myši ve snu značí vždy nepřátele.  
Obdržet ji - nenadálé jmění nebo šťastné ukončení 
sporu. 
S mýtníkem mýto vidět, mýto platit - jsi k jistým 
nepravostem a chybám náchylný nebo si uděláš 
nemilé známosti. 
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Náčelník: 
Naděje: 
 
Nadávat: 
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Náhubek: 
Nájemné: 
Nalévat: 
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N. 
 
Po krásném se procházet - příjemné změny. Vidět - 
těžké chvíle loučení s milou osobou. Zeď nábřeží 
spatřit - obavy co nevidět pominou. 
Ve svém bytě krásný mít - spokojenost a značné 
zlepšení finanční situace. Kupovat ho - znamená 
vždy něco nedobrého. Do bytu nosit - nedej na 
přemlouvání a ze zvolené cesty nevybočuj. Vidět 
nábytek vynášet ven nebo ho ve snu sám vynášet - 
úmrtí nebo větší ztráta peněz. Přemísťovat ho, 
upravovat - změna v domácnosti, stěhování, rozvod. 
Smělost, úcta, obdiv. 
Cítit ve snu splnění nadějí - neboj se podnikání. 
Zklamané - nečekej nic dobrého. 
Ve snu - zesměšnění. Nadává-li někdo tobě - 
nenadálá radost. 
Zaměstnat ho - uděláš dobrý obchod. 
Plná - čeká tě změna k lepšímu, očekávej něco 
příznivého. Prázdná - připrav se na horší časy. Mnoho 
nádob - klevety. Rozbité - zrada přátel. Čistit je - 
budeš milován. 
Pěkné a čisté - klidný domov. Rozbité – žalost. 
Umazané - nemoc. Otlučené - nepříjemnosti. Umývat 
je - celkové zlepšení poměrů. 
Na někom vidět - nečekané zklamání. 
Být a na něm a pociťovat bázeň před odjezdem 
nebo přílišný spěch - nebezpečí hrozící při 
nejbližším cestování. Železniční zřízenec při službě 
- ochrana před nebezpečím. 
Na krku vidět nebo mít – štěstí. Tvoje nejvroucnější 
přání se splní. Přetržený nebo na zem spadlý - zlá 
zpráva. 
Být před lidmi nahý - veliká hanba. Nahý běhat - 
posměch, neupřímní přátelé. Jiného takto vidět - 
těžké poměry, starosti, mrzutost. 
Vidět - mrzutosti. Osaměle stojící - zármutek. 
Raději drž jazyk za zuby. Zrada, utrhání na cti. 
Platit - starost, bědování. 
Pití - dobré znamení. 
Nesváry v domácnosti pro vdané a ženaté. Sám si 
někoho namlouvat - veliká roztržka. Být jim 
přítomen - půjdeš na pohřeb. 



Námořník: 
 
Námořnictvo: 
 
Námořní bitva: 
 
Námitka: 
Náměstí: 
Náměsíčník: 
Nalézt: 
 
Náledí: 
 
Náklad: 
 
 
Nápadník: 
 
Nános, náplava: 
Nápis: 
Náplast: 
Nápoj: 
 
Náramek: 
 
 
Narcis: 
 
Nářek: 
 
Narkóza: 
Narozeniny: 
Nároží: 
 
Násilí: 
Nástroje: 
 
 
 
Násyp: 
Nátěr: 
 
Náušnice: 

Strhnou tě romantické tužby. Též - delší cesta po 
vodě. 
V rozhodné chvíli bud šikovný a smělý. Důležité 
podnikání. 
Viz “Bitva”. Jinak též všem ostatním předpovídá, že 
je čeká pohnutá budoucnost. 
Námitky činit - budeš se muset vymlouvat. 
Čekej živou společnost. 
Prožiješ zlé chvíle i strach. 
Dítě či cokoli živého - zapletený proces. Též - pro 
soucit přijde malá odplata. 
Viz “Led”. Též – vše, co budeš podnikat dělej vždy 
až po dobrém uvážení. 
Nosit - máš před sebou těžké problémy. Složit ho - 
potíží se můžeš zbavit, vyzbrojíš-li se zvlášť velkou 
odvahou a trpělivostí. 
Velice zatoužíš po upřímné lásce. Též - nová 
známost na obzoru. 
Vodou nanesená - nakupení dluhu a velké nesnáze. 
Náhrobní či jiný - žal, smutek i smrt. 
Na svém těle - nehoda. 
Sladký - příjemné věci. Kyselý - mrzutosti. Horký - 
nemoc. 
Jsi-li jím ozdoben - štěstí. Vidět - blahobyt. Dostat - 
očekávej radost, budeš tajně milován. Má tě rád 
člověk, od něhož bys to vůbec nečekal. 
Štěstí v lásce, ale nezapomínej, že i růže má trní. 
Očekávej proto bolest. 
Viz “Křik”. Slyšet - též mrzení. Sám naříkat - něco tě 
dojme nebo budeš po něčem tajně toužit. 
Finanční nepříjemnosti, přestupky, onemocnění. 
Svoje slavit - zažiješ mnoho radosti. 
Dům na něm vlastnit, obývat - nabídka, dobrý 
obchod. 
Páchat nebo na jiném vidět - utrpíš škodu. 
Lékařské - ve styku s přáteli buď opatrný. Hudební 
- přihodí se ti nepříjemné věci. Optické - brzy 
poznáš pravou cestu. Polní náčiní - změna v 
zaměstnání. 
Budeš muset překonávat nepříjemné překážky. 
Nezapomínej, že za pěknými slovy se často skrývá 
faleš. 
Uvidět - budeš svědkem pýchy i pádu. Pěkné v 



 
 
 
 
 
Návštěva: 
 
 
Navštívenka: 
Nebe: 
Nehty: 
 
 
 
 
 
 
Nebezpečí: 
 
 
Necky: 
Nečistota: 
Nelidskost: 
Nemilosrdnost: 
Nemajetnost: 
Nemanželské dítě: 
Němota: 
 
Nepřátelství: 
 
Nemocnice: 
 
Nemocný: 
 
 
 
 
 
 
Nenasyta: 
Neobratnost: 
Neochota: 
Nepohoda: 

uších mít - važ si dobrého přátelství, které jinak 
bude příčinou tvých dlouhotrvajících nepokojů. 
Kupovat - domýšlivost, nepříjemnosti. Ztratit - ztráta 
přítele, dobré nálady. Vypadla-li ti z ucha, přítelova 
smrt. 
Viz též “Host”. Vykonat ji - pomluva a marnotratnost. 
Jdeš-li někam na návštěvu a jsi-li zvlášť špatně 
přivítán - někdo tě přivede do nesnází.  
Čekej váženého hosta.  
Viz “Obloha” a “Anděl”. 
Na svých rukou nebo nohou dlouhé jako drápy -
zbohatnutí, dlouhý věk. Stříhat si je nebo okusovat - 
hádka, nuzné poměry. Slezly-li ti - tragická smrt. 
Vytrhávat si je - starostem se nevyhneš a sotva se 
vyhneš i nebezpečí. Roste-li ti nehet ve snu zvlášť 
rychle a tam, kde nemá - předpovídá to velmi pohnutý 
osud, předčasné zestárnutí i konec života.  
Přestát je - dobrý obrat v životě. Hrozí-li ti a nemůžeš 
se mu ubránit - ztráta něčeho nebo někoho, těžká 
nemoc. 
Se špinavým prádlem nebo v nich prát - brzká smrt. 
Okolo sebe - onemocnění nakažlivými chorobami. 
Vidět nebo zažít - utrpení a osočování.  
Sám být ve snu nemilosrdný - výčitky svědomí.  
Sám být nemajetný - budeš nevinně pronásledován. 
Vidět nebo mít - očekávej velké klevety.  
Sám být němý - neštěstí, přeceňování sebe sama. 
Vidět němého - slib směřující k lepšímu.  
Ve snu pociťovat nebo být terčem nepřátelského 
útoku - budeš zneuctěn.  
Nebezpečí hrozící někomu v příbuzenstvu. Též - 
jakýkoli jiná zlá situace. 
Sám být nemocný u pociťovat bolesti – bída, 
strádání. Vidět nebo mít nemocné dítě - nepříjemné 
časy pro tebe i tvé bližní. Vidět nemocné vlastní 
rodiče - vzchop se a nepovol. Čekají tě časy 
sklíčenosti. Navštívit nemocné - splnění velkého 
přání. Ošetřovat nemocné - po nemoci uzdravení s 
pocity štěstí a radosti.  
Tvoje zdraví čeká těžká zkouška. 
Znamená mrzutosti, bídu a nekonečnou nouzi. 
Zažít ji ve snu - poznáš bolest z opovržení. 
Po velkých starostech konečně přijdou lepší časy. 



Nepohyblivost: 
 
Nepořádek: 
Nepřátelé: 
 
Neštovice: 
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Nesváry: 
Neúroda: 
Nerosty: 
Nespravedlnost: 
 
Nestydatost: 
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Nevěra: 
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Nevolnost: 
 
Neznámé: 
Ničema: 
Ničit: 
Nikl: 
 
Nit: 
 
 
 
Noc: 
 
 
 
 
Nocleh: 
 

Varování před nehodou. Nabádá též k rozhodnosti 
a cílevědomosti. 
V domě nebo kolem sebe - vzácná návštěva. 
Mít je, potkat se s nimi - budeš muset unikat a 
možná i unikneš nástrahám. 
Plané sám mít - získání peněz. Poďobán pravými být - 
zoufalá situace, ale nebezpečí odvrátíš. Mazat je - 
zbavíš se nepřátel. Černé - ztráta, zármutek i smrt. 
Vidět ho - neřest, mrzutost i zlá zpráva. Krouží-li ti 
nad hlavou - nebezpečí. Létá-li vzdálen nebo visí -
hádky a mrzutosti.  
Nepřízeň osudu ve snu prožít - budeš muset být velmi 
statečný. 
Znesvářit se s někým - zasnoubení i svatba.  
Zklamání, zlé časy.  
Velká obtížnost na tvá ramena. 
Zakoušet - překonání všech bolestí těla i ducha, 
ale po dlouhé době. 
Velmi si zkomplikuješ život. Utrpět jí - tvoje čest 
bude ohrožena. 
Špatná spekulace, hrozí ztráta. 
Velké nepříjemnosti tomu, kdo byl ve snu nevěrný. 
Vidět ji - sklíčí tě smrt známého člověka. Sama ve 
snu být nevěstou - velký zármutek. Doprovázet ji 
do kostela nebo k oltáři - půjdeš na pohřeb. 
Pociťovat - kratší nemoc nebo zakolísání před 
samým cílem. 
lidi vidět - nedůvěra. 
Útrapy a škody. 
Cokoli – škodolibost. 
Záchrana cti, ale ztráta peněz. Nádoby z něho - 
příjemné překvapení. 
Dlouhá - štěstí. Přišívat něco nití - utužení 
přátelství. Namotávat ji - směšná situace zhanobující 
tvou osobu. Odmotávat nit - nabádá tě k větší 
mlčenlivosti. 
Temná - nebezpečí, krádež, vražda. Jasná a krásná - 
vysvobození z utrpení. Bouřlivá - nečekaně těžká 
ztráta, nepříjemnosti v rodině. Bloudit v ní -
bezradnost a ztráta střechy nad hlavou. Parná - hádky. 
Musíš krotit vášně.  
Žádat nebo hledat a nenajít - budeš potřebovat od 
někoho ochrany a z bídy se dlouho nevymotáš. 



 
 
Noclehárna: 
Noční práce: 
Noční košile: 
Noční pták: 
Noční čepice: 
Noční tulák nebo 
tulačka: 
Noční světlo: 
Noční světýlka: 
 
Nočník: 
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Nohy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos: 
 
 
 
 
 
 
Nosič: 
Nosítka: 
 
 
Nosorožec: 
Noty: 
Notář: 
Nouze: 

Najdeš-li jej - ochrany od někoho váženého docílíš. V 
přírodě nocleh mít - bezstarostný život se změnami. 
Nové zážitky různého charakteru.  
Mnoho námahy, málo zisku.  
Výčitky svědomí. 
Létající - opatrnost na vlastní pověst.  
Dbej, ať nepřijdeš “pod pantofel”. 
Hádka a rvačka.  
 
Rozsvěcovat – cesta. 
Buď prozřetelný, hrozí ti nebezpečí ze strany 
tvých nepřátel. 
Pohodlí. Rozbít jej - škoda. 
Úzké - svízele. Těsné – vězení. Roztrhané - zlé 
pomluvy, škoda. Velice pěkné, nové - radost. 
Dřevěná noha - pocit křivdy. Holé až ke stehnům - 
různice, hádky, žárlivost. Nemocné - velmi nejisté 
časy, nouze. Těžké, ochablé - těžkosti, krátký život po 
nemocech. Chromé, zmrzačené - velké neštěstí nebo 
nemoc v rodině. Mít pěkné, malé - věrná láska. Oteklé 
- počítej se škodou. Svoje si umývat 
- ospravedlnění z pomluv, velké štěstí. Špinavé - 
velmi vyčerpávající proces. Zlomit si nohu - neštěstí, 
neúspěchy. Křivé - opovržení. Ztratit je - ztráta 
dobrého přátelství. Líbat je - pokoření. Tenké mít - 
opuštění v nouzi. Poraněné - odklad v záležitostech 
při vyřizování, vzdálený cíl. Svoje mazat - daleká 
cesta. 
Veliký mít - bohatství, úspěch v budoucnosti, být bez 
nosu - smrt v rodině. U jiného velký nos vidět -
domlouvání. Pěkný nos - moudrost a umění. Dva nosy 
mít - překonání zákeřných překážek. Čistý nos 
- příjemné věci. Malý nos - zhanobení tvé cti. 
Červený nos - špatný dojem ve společnosti. 
Odřený nos vidět nebo sám mít - neúspěch u žen. 
poskytnutí pomoci. 
Prázdná - křtiny, zásnuby, svatba. Sám na nich ležet 
nebo leží-li na nich někdo jiný - úraz v rodině. 
těžká nemoc. 
V práci na tebe naloží více, než budeš moci splnit. 
Zdar v práci. Psát je - namáhavé záležitosti. 
Dědictví, ale s nevelkým potěšením. 
Mnoho podnikání. 



Nováček: 
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Být někde nováčkem - zklamání. Tvá práce nebude 
oceněna. 
Číst v nich zvláštní oznámení - zpráva, pochvala 
(vzdělanost). Sám dávat oznámení do novin - buď 
opatrný ve svých projevech. Nahlas předčítat - dobrá 
novina. Dostat je nebo koupit - dopis, telegram.  
Vařit - dluhy. Dělat nebo jíst - šťastná domácnost.  
Jím krájet - výstraha před zlem. Vidět - svárlivá 
společnost. Do hrdla ve snu být bodnut - výstraha, ale 
i velké ponížení. Říznout se jím - poškození vlastní 
vinou. Též - výsměch pro neobratnost. Najít položený 
- pomluvy. Mít ho, koupit - pronásledování nepřáteli. 
Rezavý - mrzutosti. Dostat jej darem - smíření s 
nepřítelem. Brousit - velká hádka pro prchlivost. 
Zlost a nepříjemnosti v domě i v zaměstnání. Též -
rozchod s milovanou osobou. Brousit je - dostaneš se 
do zlých řečí. Sny o nůžkách celkově znamenají 
oklamání a předpovídají pomluvy. 
 
Ň. 
 
Viz “Prsa”. 
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O. 
 
Brzy se zbavíš starostí.  
Něco budeš muset utajit.  
Dobrá pohoda. Obědvat s jinými - zlepšení postavení. 
Obědvat sám - zatoužíš po společnosti.  
Ztratíš důvěru, ale vytrvej, štěstí se opět navrátí.  
Mít nesnáze, těžkosti. Prázdná obchodní místnost -
velká ztráta. Plná lidí - dobré časy. Hořící - nouze. 
Pozor, můžeš být nevinně pohnán před soud.  
Objímat se s neznámým - nenadálé štěstí. S 
přítelem - mrzutost. Objímat otce nebo matku - 
láska. 
Cizího vidět - pozvání na svatbu, též štěstí, 
zlepšení poměru. Sám být oběšen - dědictví. Věšet 
někoho či sebe - obohacení. Věšel-li však někdo 
tebe - úraz, neštěstí, zármutek. 
Přinášet ve snu oběti - seznámení s vynikající 
osobou. Obětní místo - nevěř těm, kteří tě chtějí 
lichocením získat. 
Viz “Mračna”. 
Pěkné a zralé - majetek, štěstí, radost. 
Štěstí a zdar. Házet jimi - dej pozor, aby ses 
nepřipravil o štěstí. 
Na sobě s dlouhými rukami - dosáhneš cti. Mužský 
oblek - zisk. Ženský oblek - chraň se nerozvážnosti. 
Být pěkně oděn - povýšení. Strakatý - těžkosti. 
Nečistý - hanba, chudoba. Svlékat jej - 
neprozřetelným jednáním si uškodíš. Byl-li ti ukraden 
- zármutek. Oblek svléci a nenalézt jej -ztráta na 
majetku. Avšak nalezneš-li jej a opět oblékneš, znovu 
si k majetku pomůžeš. Maškarní oblek mít na sobě - 
škoda, duševní onemocnění. Spadl-li z tebe oblek dolů 
- hanba pro milostné pletky. Mít na sobě úplně nový 
oblek - pýcha, bezstarostný život. Být oděn hedvábím 
- zisk. Mít roztrhaný oblek - nemoc, podvod, 
vynaložení úsilí na vlastní štěstí s námahou. Příliš 
těsný oblek - svízele. Celý černý - zármutek nad 
úmrtím blízké osoby, též bída. Bílý oblek - smrt. Dal-
li ti ve snu někdo krásný oblek - obdržíš dar. Vidíš-li 
se ve fraku - dostaneš milé pozvání. Starý oblek mít -
budeš muset být dlouho trpělivý, než přijde štěstí. 
Kupovat si oblek - mnoho známých, ale málo přátel. 
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Nechat si ho šít - starostí nad hlavu.  
Vidět svůj zdravý - zdar. Vidět něčí zlý - varování 
před nesprávným jednáním. Vidíš-li krásný a milý -
milé přátelství. Pěkný – čest. Žlutý - nemoc, smrt. Bez 
nosu nebo zohavený - neštěstí, potupa i smrt. Ošklivý 
- nepřátelství. Vidět vlastní tvář v zrcadle nebo ve 
vodě - pevné zdraví. Je-li však tvůj obličej v zrcadle 
jako ošklivý - potupa, těžká nemoc i smrt. Někoho 
tlouci do obličeje nebo být sám do něj tlučen - hádky, 
strasti, svízele. Čistou vodou si jej umývat - 
uzdravení. Ukrývat si jej před někým - vzejdou ti 
starosti a bázlivost.  
Neočekávaný výsledek.  
Nezdar v konání nebo nepříjemná zpráva.  
Bouřlivá - strach, nebezpečí. Jasná, čistá - štěstí, zdar 
v práci, spokojený život. Zamračená - nepříjemnosti, 
trápení, překážky. V ohni - konečně se dožiješ 
převratné události, kde není vyloučena ani velká 
radost. 
Nebezpečí, úraz nebo velmi nepříjemné překvapení. 
Být jí napaden - upadneš v nebezpečí.  
Viz “brvy”. Základní význam pěkného obočí je síla a 
zdraví. 
Mnoho jich vidět - zármutek. Jeden vidět - slastná 
volba životního druha. Sám je malovat - nebudeš mít 
nouzi o přátele. Pro zamilovaného - štěstí v lásce. 
Přímo na zdi malované - zdraví, štěstí. Drobné 
obrázky nebo fotografie vidět - oklamání falešným 
přítelem. Obrázek zemřelého vidět - úmrtí v 
příbuzenstvu. Zasklené obrazy – úzkosti. Obrazy ve 
zlatém rámu vidět - zármutek. V krásných 
dřevěných rámech - užitek, dobrý život, klidný 
domov. Album s obrazy - podvod. 
Důležitá zpráva. 
Seznamíš se s významnými osobnostmi. S někoho 
spadlé odhozené obruče jako součást brnění - 
neštěstí. 
Ocitneš se v těžké situaci. 
Viz též “Boty”. Nová obuv - po mrzutostech přijde 
něco příjemného. Stará obuv - získáš víc, než jsi 
očekával. 
Předzvěst něčeho nedobrého, smrti. Též - škoda 
způsobená nerozvážností. 



Obvaz: 
 
 
Ocas: 
Ocet: 
Oči: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Očistec: 
Odcestovat: 
 
Odpočinek: 
Odtrhávat: 
Odliv: 
Odlomit: 
 
Odměna: 
Odsoudit: 
 
Odstříhnot: 
 
 
Odvaha: 
 
Odvod: 
 
Oheň: 
 
 
 
 
 
 
 

Na sobě – zdar, majetek nebo velké ulehčení. 
Zkrvavený - varováni před neštěstím od 
neupřímných přátel. 
Psí, koňský - dlouhý život. 
Mrzutosti, trpká práce. Pít ho - nemoc. 
Modré - někdo tě moc miluje. Hnědé - číhá na tebe 
faleš. Černé, hluboké, zářící - varují před vášnivou 
láskou. Plačící - prožiješ těžké časy. Šilhavé - 
pokoření. Svoje krásné oči vidět - klid, 
spokojenost, věrný přítel. Bolavé - zdar v 
obchodě. Bolavé se zavřenými víčky - závist, 
nepříjemnosti. Pichlavé a nepříjemné oči – falešní 
přátelé. Jedním okem se vidět nebo vypíchnuté 
oči - neblahá zvěst, velká ztráta. Vidět se slepým - 
nebezpečí někomu z rodiny. Mít obvaz na oku - 
nehoda. Být slepý a prohlédnout - dobré znamení. 
Též zprávy z ciziny. 
Kráčíš vstříc velkému nebezpečí. 
Špatné zprávy, velké nepříjemnosti, kterým se máš 
snažit vyhnout. 
Pronásledování. 
Něco - úleva ve starostech, zlepšení poměrů. 
Velmi klikatými cestami dojdeš k cíli. Doufej v život. 
Větvičku či cokoliv - tvoje vyhlídky na úspěch se 
zmenšují. 
Dostat ji - budeš zbaven starostí. 
Někoho - neklid v duši. Sám být souzen - zažiješ 
útrapy. 
Látku - můžeš se dožít velkých poct. Stužku nebo 
nit - přes závist, která ti způsobí mnoho 
nepříjemností, dojdeš cíle. 
Projeví-li jí jiný - budeš svědkem zbabělého skutku. 
Ty sám - vítězství, uznání, úspěch. 
Zdá-li se mládenci, že byl odveden - splněné přání. 
Zdá-li se to však jiným - mrzutosti, nezdar. 
Jasně hořící vidět - bohatství, váženost, radost ti 
naplní život. Založit jej jako požár - budou tě 
pronásledovat špatné myšlenky. Rozdělával oheň, 
který pěkně hoří - veliká událost. Oheň bez kouře - 
zdraví, klid. Kouří-li silně - hádky. Nedočkáš se 
vytouženého klidu. Je-li kouř tak hustý, že zakrývá 
oheň - zkáza. Popálit se - neústupností si uškodíš. 
Ohřívat se u ohně - dobré stáří. Oheň v kamnech -
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radost ze života. Zhasnout ho - budeš se muset něčeho 
zříci.  
Válka a mor.  
Nepokoje, starosti.  
Přijde drahota.  
Dobré hospodaření. 
Musíš se víc snažit o své štěstí. Též - čekej veselou 
společnost.  
Dobré znamení. 
Něco - vzchop se, začne se ti hůř dařit.  
Smutné časy, konec bezstarostnosti.  
Námaha, potřeba pomoci.  
Hledat ochranu před deštěm - útoky nepřítele. Před 
pronásledovateli – zármutek. 
Být - velká hádka v domácnosti.  
Viz “Osa”. 
Až překvapivě dosáhneš svého cíle.  
Napáchané zlo se navrátí i s úroky. 
Být u otevřeného - milá návštěva. Vyhlížet z okna - 
lepší časy, zpráva o příjemné změně. Stojíš-li u 
zavřeného se záclonami - marně po někom toužíš. 
Rozbít okno - těžké dny. Otvírat - budeš mít strach 
před lidmi, kteří ti chtějí uškodit. Zavírat je - straň se 
falešných druhů. Oknem vycházet ven - budou tě 
pronásledovat špatné myšlenky. Vypadnout z okna - 
nechceš-li se dočkat zlých chvil, střež pečlivě svá 
tajemství. Vlézt do okna - malá nehoda tě přivede k 
rozumu. Okno bez skla - hrozí ti, že uposlechneš 
špatné rady.  
Budeš odolávat velkému pokušení. 
Jedno pěkné vidět - obdiv čistoty duše.  
Brambory - nesnáze. Zeleninu - blahobyt. Cokoli 
jiného - zbav se pokory, neboť máš být nač hrdý. 
Prožiješ velmi prchavé štěstí.  
Nést nebo jimi být spoután - zlé časy, nuzné 
postavení. Zbavit se jich - něčí pomocí se dostaneš z 
nejhoršího a získáš lepší postavení.  
Být - ztráta přítele nebo churavost.  
Mnoho drobných vidět - pomluvy a spousta 
nepříjemností. Naložené jíst - veliká láska, prudké 
zamilování. Nakládat je - získáš dobrou pověst. 
Zelené trhat - zklamání, nezdar.  
Vidět - tvá čest se stane terčem pomlouvačných úst. 
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Rozlít ho - usmíření s někým. 
Budeš dobrý svým přátelům.  
Za uchem nosit - dobrá zpráva.  
Mnoho zla, způsobeného nesvorností.  
Koule z olova - spiknutí lichotníků. Lít ho - velká 
zvědavost ti nedá pokoje.  
Dovíš se o svatbě nebo o křtinách. Modlit se u něho - 
nemocnému uzdravení, jiným zbavení starostí a 
domácí klid. Ozdobený - radost, lepší časy. Sám jej 
zdobit - obliba u představených. Klečet u něj - zlo 
přemůžeš, tvé přání a touha se splní. Klečí-li před ním 
někdo jiný - přítel bude potřebovat tvou pomoc. 
Být - dostaneš se na křivé cesty života.  
Nepříjemnosti, onemocnění. Též - potřeba pomoci. 
Dočkáš se radosti.  
Společnost falešných žen.  
Neštěstí, přeceňování sebe sama.  
Po dnech napětí přijde úleva.  
Sluncem - bolest ti pokazí chvíle pohody. Opáleného 
člověka vidět - strach o zdraví či život nějaké osoby. 
Sám se opařit a mít puchýře - čest a zisk, jmění. 
Jiného opařit nebo ho vidět opařeného - 
nepříjemnosti, které tě velmi překvapí.  
Ženský nebo pás na peníze - ztráta. Nosit jej - obliba u 
žen. Ztratit - nevychloubej se svou 
mužností. 
Tobě blízcí lidé se ocitnou v nebezpečí. 
Vidět ji u jiného - vyvázneš z velmi těžké situace. 
Sám být operován a vidět vnitřnosti - nepouštěj se 
do ničeho, co by poškodilo tvou existenci. 
Onemocnění, posměch. Chytnout ji – veselost. Jsi-li 
jí pokousán nebo pronásledován - zlo a mrzutost. 
Mnoho opic - podvod a mrzutosti. Mléko opičí pít - 
nezhojitelná rána. Hrající se opice vidět - dostaneš 
se do nenormální situace. Dráždit je - někdo ti 
chce ublížit. Zabít opici - zvítězíš nad nepřítelem. 
Sny o opicích všeobecně znamenají vyhýbat se 
lichotníkům. 
Spatřit ho - boj s odpůrci, oklamání. Sám být opilý - 
hádka v rodině. Též – dbej, abys nepřišel na mizinu. 
Střež pilně namnožený majetek i štěstí v podnikání. 
Těžké dny, těžký úvazek. 
V něm se nacházet - neuklidňuj se falešnými 
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nadějemi. 
Divadelní uzavřená - varuj se zklamání, neboť se 
před tebou něco tají. Zvedá-li se - něco nového a 
radostného tě čeká. Padá-li dolů - překážky v 
podnikání. 
Nerozhodností něco promeškáš. Sám jimi koně řídit - 
pevnou vůlí zdoláš překážku. 
Cokoliv - nabádá k větší šetrnosti. 
Na poli když ty sám kráčíš za pluhem - veliká 
radost, užitek, prospěch v domácnosti, zisk jmění, 
dobrá úroda i příjmy. 
Vidět ho s pluhem - mrzutost. 
Hrozí ti utiskování, veliký zármutek. Navlékat si jej - 
smrt mezi nejbližšími. 
V ruce držet - spokojenost v podnikání, dobrá nálada. 
Vidíš-li ho vzletujícího - budeš hrdý na své úspěchy. 
Do výšky vzlétající nebo již vysoko letící – čest, 
štěstí, bohatství, dobrá práce bude korunována 
velkými úspěchy. Spatřit mimo let - nemoc. Vidět, jak 
něco nese - přírůstek v rodině. Bílý orel - dědictví po 
neznámé osobě. Kroužící - nehledej dobro a štěstí v 
dáli. Vznáší-li se ti nad hlavou - něco neblahého, 
potupa i smrt. Mít jej ve svém domě v kleci - štěstí a 
blahobyt do domu. Vidět ho, jak útočí, ne však na tebe 
- zažiješ hanbu a ponížení. Být napaden orlem a bránit 
se mu nebo ho zabít - veliká ztráta a zlost. Totéž platí, 
když orla zastřelíš. Ohrožuje-li tě a ty se nebránil -
jedině silou vůle budeš muset překonat těžkosti. 
Budeš žít v prostředí harmonie a krásy. 
Až po velkých bojích a obětech dosáhneš úspěchu. 
Strom vidět - měl bys žít cílevědoměji. 
Plody - zelené na stromě znamená nebezpečí. 
Louskat - zlému předejdeš, majetek získáš, ale s 
námahou. Jíst - dobré zdraví. Rozbíjet kamenem 
nebo kladívkem - něco získáš formou sporu. 
Lískové sbírat nebo mít - hodně peněz. 
U vozidla - příjemné cestování. Zlomená - obrat v 
životě. Též - blízká cesta s nehodou. 
Vidět jej nebo hnát - neblahá zvěst, nepokoje v 
rodině. Jet na něm - získáš peníze prací, jen 
pomalu, ale jistě přijdeš ke svému cíli. Utíkající osel 
- sklony k hašteřivosti. Neříkej každému, co si 
myslíš. Běžícího chytit - menší zisk. Hýká-li - tvoje 
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snaha je zcela zbytečná. Řve-li silně - potupa, 
výsměch. Osla koupit - budeš muset žít skromněji. 
Oslí uši - bude tě velmi trápit závislost na jiných. 
Jídlo - oddech po vypětí, sbírání nových sil. 
Vidět - nemoc. Vařit – starost. Jíst - smrt dítěte. 
Výstraha před nebezpečím. 
V dáli - loučení s někým milým. Být na pustém 
ostrově - smrt, opuštěné stáří. Kvetoucí - budeš mít 
dobrý cíl, jen směle za ním. Po něm se procházet - 
tvoje štěstí vzbudí údiv. 
Vidět - blížící se konec nějakého podnikání. 
Připínat si je - zdar, šťastný obchod. Nosit je - 
povýšení, ale stále se snaž o to, abys neztratil svou 
čest. 
Sebe samého vidět ostříhaného - potupa, posměch. 
Vidět velké - zábava. 
Nůž či jiný předmět - v nejbližší době buď velmi 
opatrný. 
Nemocný - zármutek. Zemřelý a ty ho vidíš ve snu -
radost. Mrtvého vidět - tvoji rodinu čeká veliká 
změna. Vidět ho umírajícího - věřitelům se neubráníš. 
Slyšet ho hovořit - chovej se vždy slušně. Trestá-li 
někoho - pochvala pro spravedlnost. Odchází-lí z 
domu - utrpíš škodu, kterou už nenahradíš. Jetliže tě 
líbá - klid a smír v domácnosti. Vidět ho živého a 
veselého - dobrá budoucnost je před tebou.  
Být oteklý - starost o dědictví, zisk peněz.  
Vidět ho nebo jím sám být - varuj se špatné 
společnosti, jinak tě přivede do zkázy. V každém 
případě - po velkém utrpení tě čeká příznivá změna. 
Viz “Pobuda”. Nestálé štěstí. Měl bys myslet na 
“zadní kolečka”. 
Klidné stáří po veliké námaze. 
budeš muset být velmi opatrný. Otrávit někoho - 
nebezpečí a soudní spory. Sám sebe otrávit - měj 
se na pozoru před něčím zlým. Blížící se neštěstí. 
Viz “Sláma”. Čehokoli - bezstarostný život, 
zbytečné závazky. 
Mít na svém těle - nemoc. Vidět je na jiných - 
rozpaky. 
Zbytky slámy či sena ve stodole či jinde shrabovat 
- nedůvěra. 
viz “Úd”. 
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Budeš vystaven dlouhé trpělivosti, než štěstí 
zaklepe na tvé dveře. 
Ve stěně - k tvému domu se přikrádá zármutek. 
Mnoho - získáš dobré přátele. Najít zbloudilou - 
svatba. Prodávat - rozvod i rozloučení. Vidíš-li je 
někam zaběhnout, slyšíš jejich bekot a nemůžeš je 
najít - pláč, starosti. Bílé - dobří přátelé. Černé - 
nečestní a velmi zištní přátelé. Na pastvě vidět - 
štastný domov a zdravá rodina. Jednu uvidět - 
někdo tě chce pokořit. Hlídat je - budeš vážen 
pro spravedlnost. Stříhat je - tvoje věrnost bude 
muset podstoupit zkoušku. Když je stříhá někdo 
jiný - vyšší příjem. 
Mrzutosti. 
Překažená svatba. 
Nouze. 
Podněcování rozbrojů proti tvé osobě.  
Dostaneš se mezi statečné a upřímné lidi, kteří ti 
velice pomohou. 
Budeš pevný, hrdý, sebevědomý a díky tomu nebudeš 
pokořen.  
Neuskutečnitelné plány pro štěstí.  
Štípe-li tě - nepříjemnosti v práci.  
Vidět - rozvaž svoje slova. Jíst jej - buď trpělivý a 
doufej. 
Zralé a pěkné - příjemné chvíle, zdraví, štěstí, dlouhý 
věk. Nezralé a zažloutlé - nemilá změna, těžká nemoc, 
zármutek. Padající ze stromu - nemoc, úmrtí v rodině. 
Sbírat ovoce - zisk, výhra. 
Procházet se v ní - dobře se ti povede. Bez ovoce - 
doplatíš na víru v přítele.  
Dobrý život. V květu - štěstí v soukromí i v práci. 
Větrem se klátící - budeš mít škodu. 
Budeš se muset bránit proti zlému pokušení.  
Lidi vidět - budeš nucen ukázat pevnost, abys čelil 
útokům a docílil nečekaných úspěchů. Sám být 
ozbrojen - svár v rodině. 
Vidět je - ztráta někoho z příbuzenstva. Kupovat, je 
- malichernost tě připraví o mnoho času. 
Dobře rozvažuj, než něco učiníš, abys později 
nemusel litovat. 
Slyšet ji - návštěva, která způsobí radost. 
Viz “Ženich”. 
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P. 
 
Čeká tě nebezpečí, které překonáš jedině velkou 
odvahou. 
Z výšky na zem - strach, neštěstí. Ze schodů - 
finanční škoda. Do příkopu - zlá novina, utrpení 
skrze klevety. 
Velmi tě vyčerpá boj se silami, které tě budou 
chtít zničit. 
Jakékoliv vidět – bída, nemravnost. 
Štěstí na dosah ruky. 
Jíst nebo sbírat - nehoda, nemoc, mrzení. 
Někdo tě zklame svou nespolehlivostí. S ním se 
zlobit - nebezpečí. 
Výpomoc v pravý čas. 
Nosit - dobrá zpráva. 
Zabýváš se plány do budoucna. Též - ocitneš se v 
nádherném prostředí. Ubytovat se v něm - povýšení, 
bloudit v něm - zármutek, strasti, utrpení. Vlastnit ho - 
blahobyt, ale pozor na závist. Darem dostat - zažiješ 
radostné doby. Bozbourat ho - zhroucení plánů, ztráta 
dobrého postavení.  
Viz “Prst”. Nemusíš si dělat přílišné starosti - vše 
dobře skončí.  
Malířská prázdná - ve vážných věcech nebudeš 
dost rozhodný a to ti přinese škodu. S barvami - 
laskavost a pozornost k trpícím budeš muset 
projevit. 
Zažiješ velké pohoršení. 
Jedna nebo palmový háj - štěstí dlouho neopustí 
tvůj dům. 
Pozvání na slavnost. 
Změna prostředí. 
Vzácným pánem být - urážku utrpíš. Vidět dobře 
oblečeného pána - lidé se budou snažit tě pokořit. 
Na pána si hrát - věřitelé se znovu ozvou, pozor na 
zadluženost. 
Ne pití - zklamání. 
Bud zásadový, stejné narážíš na nepochopení 
druhých. 
Zrada, klevety, nedorozumění. 
Mořskou vidět – nespokojenost. Hezkou za ženu 
pojmout - radost a zajištěná budoucnost. Hezkou vidět 
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- štěstí a zdar v podniknuté zkoušce. Pannu líbat - 
faleš. Chraň se zklamání. S květinami na hlavě - 
důstojenství. Modlící se pannu vidět - dobré časy. 
Stará panna - mrzutosti, škody.  
Využiješ příznivé okolnosti a dosáhneš svého cíle. 
Budeš svědkem, jak z nesváru vznikne velké 
nepřátelství. 
Jíst nebo pít z ní - nestálost v lásce. Vidět ji - vášnivě 
se pustíš do uskutečňování velkých myšlenek. 
Vidět ho nebo s ním mluvit - přineseš štěstí lidem, 
kteří s tebou nesmýšlejí dobře a budeš potom velmi 
promrzelý. Střez si blaženost a štěstí v životě víc pro 
sebe. 
Jakýkoli - buď opatrnější nebo utrpíš ztrátu. Kupy 
bílého - prokážeš svou nevinu při nařknutí a budeš 
přijímat omluvy těch, kdo tě osočili. Kupy potištěného
- získáš si důvěru. Rukou popsaný - budeš 
pronásledován. Roztrhaný – zlost, spory. Sklad papíru 
- proces. Černý papír - chystají se tě zesměšnit. Psát 
na něm pomalu – štěstí, ale s námahou. Tvoje naděje 
se splní. Řezat papír - dosáhneš svého cíle, budeš-li 
houževnatější. Roztrháš-li ho ty sám - po boji zvítězíš 
nad těmi, kteří tě chtěli ponížit. Ve vzduchu poletující 
papír - budeš nenávidět člověka, kterého jsi měl rád. 
Vidět ho, mluvit s ním - nehoda. 
Dostaneš hosta, který naruší klid v tvém domě. 
Čekají tě nemilé věci, pozor na samolibost. Mluví-li - 
pomluvy. 
Mrzutosti. Znepokojí té zlomyslně a štiplavé řeči. 
Otevřené srdce - tvrdý boj a po něm přátelství. 
Nešváry budou ukončeny, ale se škodou a strastí. 
Ze země nebo z vody vystupující - změna štěstí, 
zánik nadějí, také změna postavení. Ze stroje 
unikající - cesta. Nad hrncem - něco nového ve 
tvém domě. 
Nerozdávej velkomyslné svoje štěstí, připravíš si 
tím velké utrpení. 
Důkladnost a pedantství. 
Zrada přátel. 
Neděs se před nastávajícím nebezpečím. 
Stroj - neslevuj ze své horlivosti v hledání štěstí. 
Viz též “Loď”. Pluje-li malý po řece, splnění plánů, 
zábavná cesta. Vidět velký - obtížné daleké 
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cestování. Vidět větší na řece - živíš se planými 
nadějemi. Jím do cizích zemí cestovat - půjde za 
hlasem své touhy, ale ani v dáli nenajdeš klid a mír. 
Nenávistný nepřítel. 
Velký zdravý - nepokoje, rozbroje v rodině nebo v 
zaměstnání. Ztrouchnivělý - onemocnění, smrt 
starého člověka v příbuzenstvu. 
V něm bloudit houštím zarostlými pěšinami - 
pletichy, nástrahy. Kvetoucími alejemi se procházet 
- štěstí, spokojenost, touha po lásce. Uvidět - 
zamiluješ si samotu. Bez laviček - tvůj život se 
změní. 
Nasazené mít - nehodnost ženy podle úsměvu. U 
jiného vidět - překvapující změna. Pověšené vidět 
- nikdo nemůže říkat, že je šťastný, pokud svého štěstí 
vskutku neužívá. 
Nechceš-li být zklamán, spi jen s otevřenýma očima. 
Nosit ji - za svým štěstím musíš jít cílevědomě.  
Břišní na svém těle - štěstí, ale pohodlnost v myšlení. 
Jsi-li zvlášť pěkným opásán - zdar, čest, upevnění 
postavení. Najít - podpora přátel slovy. Ztratit - ztráta 
přátel nespravedlností.  
Vidět nebo mít - úřední věci, cestování.  
Na zvěř uvidět - vyhni se nástraze, kterou ti připravuje 
tvůj protivník. Do ní se dostat - překážky, omezení 
pocitu volnosti. Na myši - dej si pozor na faleš a 
zákeřnost. Nástraha, škoda, zrada. 
S chycenou myší - někoho přistihneš při krádeži 
nebo zneškodníš. 
Pěkná zelená - čeká tě velká radost. Pustá a holá - 
žalost a velká ztráta. 
Paseš-li sám dobytek - nové přátelství. 
Bez stáda - budeš lstivě oklamán, neboť budeš 
podporovat lidi, od nichž se nedočkáš vděku. S 
pěkným stádem krav - zemědělci hojnou úrodu a 
blahobyt, ostatním to předpovídá klidný rodinný 
život. S velmi hubeným dobytkem - navštíví tě 
zármutek a starost. S kozami - budeš snít o životě v 
přírodě. S voly - spory s tvrdohlavci. S prasaty - 
štěstí ti jde vstříc. S husami - zbytečně se 
neponižuje. S divokými zvířaty - boj s nepřítelem. 
Též - krocení vášní. 
Na ni pískat - zpráva zdaleka. Vidět ji nebo mít - 
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nouze a útrapy z tajné lásky. 
Před dosažením blahobytu mnoho úsilí a námahy. 
Netrp sebeklamem. 
Hry pašijové poslouchat - po trampotách zažiješ 
radost. 
Cokoli nebo vidět pašeráky - nepouštěj se do 
nečestných věcí. 
Svou vidět - podnikneš cestu. Cizí pata – někoho se 
zhostíš. 
Uznání. Ukradnout jej - pocity méněcennosti.  
Jeho křik slyšet - budeš mít nepříjemnosti. Roztahuje-
li ocas nebo křídla - dobré znamení, tvoje záležitosti 
se příznivě vyřeší. Běžícího vidět - úspěšná cesta k 
váženým osobám. Chytat ho - svatba. Letícícho vidět 
- ztráta milé osoby. Mrtvý - škoda, smutné odloučení 
dvou milujících se osob. Nadýmá-li se příliš - 
nepokoje, potupa. Jeho peří sbírat - pošetilosti se 
dopustíš. Zdobit se jím - zpozdilá pošetilost. 
Svobodnému muži - předpovídá fintivou ženu. 
Štěstí se dostaví, až všechny tvoje zájmy, naděje a síly 
budou vyčerpány opuštěností a samotou.  
Zbrojní nosit – čest. 
Dřevěná - štěstí v umění. Je-li chatrná a hrozí 
spadnutím - měj se na pozoru, abys nebyl zapleten do 
nemilých věcí. Zřítila-li se - úraz, nebezpečí. 
Nepříjemnosti, při nichž budeš muset dlouho čekat na 
lepší časy. V síti - soudní spory, oplétání. Má-li v síti 
mouchu - budeš znemožněn ve společnosti. Zabít jej - 
čekají tě příznivější chvíle, ale až po trpkém zklamání 
a dlouhém odříkání.  
Vidět ji - zapleteš se do nepříjemným záležitostí. 
Mnoho velkých zaprášených vidět - nesnáze a velké 
starosti. Smetat je - zármutek se promění v 
radost, i když se snad budeš muset rozloučit se 
svou láskou. 
Pozorně vybírej mezi přáteli, svobodní pak mezi 
svými partnery. 
V ní topit - tvoje plány se šťastně vyplní. Do ní 
vejít - buď opatrný a sbírej víc odvahy a víry ve 
vlastní sílu. 
Viz “Chléb”. 
Sám jím být - budeš velice toužit po tom, aby ses 
dostal do světa. 
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Zneklidní tě nevelká ztráta. Z broskve - budou ti 
do cesty kladeny překážky. 
Krásné, čerstvé - o úspěchu v práci nemusíš vůbec 
pochybovat. Též - zdraví, svatba v příbuzenstvu. 
Nechutné a připálené - nemoc, pletichy. Péci 
cukroví - dosáhneš, po čem toužíš. 
Vidět ho při práci - požehnání. Tvůj dům nepozná 
bídu. Naskytne se ti možnost změnit svůj život k 
lepšímu. Vidět jej bez chleba - budeš muset 
sáhnout na úspory. U něj nakupovat - nepředvídané 
výdaje. 
Dílna - v ní péci chléb - zisk, spokojenost, domácí 
štěstí. 
Jako živnost ji mít nebo vidět - bezstarostný život, 
radostné věci očekávej. 
Hořící - zármutek, zlá předzvěst. Do něj se dostat -
nebezpečí, hněv, mrzutosti. Z něho se vysvobodit -
zachráníš se před velkým nebezpečím. Peklo s čerty - 
velká výstraha. Bez nich - nikdo tě nebude brát vážně.
Dravé zvěře i loupežnická - varování před 
nebezpečím. 
Sbírat - nemoc. Polykat - zármutek a pláč.  
Měnit - nepřízeň. Najít - smutek v domě. Razit -
rozbroje v domácnosti. Kovové přijímat - zlá hádka s 
tím, od koho jsi je přijal. Byl-li to neznámý - s tím, 
koho nejdříve potkáš nebo poznáš. Dostat je, zvláště 
papírové - veliká ztráta. Přepočítávat bankovky - 
nepředvídané výdaje. Počítat kovové a mít jich málo - 
zisk. Hromady peněz, mezi nimi zlaté - bída, svízele. 
Samé stříbrné - vyznamenání. Mnoho drobných - 
hádky, nešváry. Rozdělovat je - rozbroje mezi 
známými. Rozházené peníze sbírat - prospěch z 
něčeho. Falešné peníze - zatoužíš po nečestných 
příjmech. Vypůjčit si peníze - ztratíš mnohé z toho, co 
máš. Výdej peněz - přechodné ztráty se obrátí v zisk. 
Viz “Tobolka”. Plná - škodu utrpíš. Prázdná - tvoje 
přání se splní, užitek. 
Barevnými se zdobit - veselý život. Bílá - radost, 
čistá láska. Černé, vlající - smutek. 
Mořská nebo mít z ní ozdobné věci - štěstí. 
Jakoukoli jinou, zvláště jemnou vidět, mít nebo 
sbírat - nestálá láska. Šlehat pěnu - pozor na lživé 
řeči. 
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Budou té obtěžovat klevetní sousedé. 
Vůbec netušíš, že se ti posmívají. 
Jíst - zármutek, pronásledování. Tlouci zrnka - hádky. 
Rozházená zrnka pepře - demonstrace, zlé časy. 
Perly vidět nebo jimi být ozdoben - slzy. Mít, 
navlékat nebo přebírat perlovou šňůru - pláč do 
domu. Rozšlapané - žal, zmařené naděje. 
Rozházené sbírat - marné snahy, krušné chvíle. 
Nestálé štěstí v lásce pro podezření a 
bezdůvodnou žárlivost. 
Na psaní - zpráva. 
Ptačí za kloboukem - pozvání na společenskou 
zábavu. 
Černé - budeš se cítit nešťastný. Bílé - konec 
nedůvěry a podezřívání. Škubat - pozor na 
podvod s penězi. Ozdobné - slavnost. Též - cesta. 
Kupy peří - těžké starosti. Sbírat nebo drát peří - 
pracně nabytý zisk. Létá-li vzduchem - veliká žalost. 
Kupovat peří - bruzská svatba. Prodávat je - ztráty. 
Pěkné a čisté - příjemné věci. Dostat ozdobnou 
podušku - uzdravení. Malá bílá poduška s věncem -
těžká nemoc, pohřeb v příbuzenstvu. Balit peřiny -
náhlá smrt blízkého úrazem.  
Řeznický – mstivost. Psi znamenají většinou 
nepřátele, rozhoduje také barva. Bílý - poznal někoho, 
kdo ti bude velmi příjemný, velká radost. Černý – 
smrt. Též - převrat i pomluva od těch, kterým velmi 
důvěřuješ. Šedý - neštěstí. Rezavý - velké nesváry 
v domě. Být psem pokousán - bude ti ublíženo. Též - 
čekej nepříjemnosti pro ztracené peníze. Zabít jej - 
zbavíš se krutého nepřítele. Vzteklý pes - příliš mnoho 
křiku a starostí v rodině. Být pokousán vzteklým psem 
- tvému životu hrozí nebezpečí. Štěká-li a vidíš-li ho - 
pomluvy, hněv a nevůle v tvém okolí. Doráží-li na 
tebe nebo na jiného - přijdeš do nebezpečí. Vyjící pes 
- hrozí ti těžká nemoc. Honí-li někoho - útrapy, 
pronásledování. Honíš-li ho ty - nepřítele budeš 
zneškodňovat. Uvazovat psa - dej pozor, v domě jsou 
zloději. Dráždit ho - tví odpůrci přejdou do útoku. 
Hravého psa vidět - někdo se s tebou chce smířit. Hrát 
si se psem - smíření s nepřítelem.  
Vidět ve vizi - budeš se muset bránit. Své pěsti zaťaté 
- nebuď zatrvzelý, aby tě to nemrzelo. 
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Někoho tlouci pěstmi - těžké trampoty očekávej. 
Sám být tlučen - utrhání na cti. 
Zelená - budeš nemocen, ale brzy se uzdravíš. 
Vařená - nebezpečná spekulace se štastným 
výsledkem. 
Tvoji nadřízení s tebou nebudou spokojeni a 
všechno, co podnikneš, ztroskotá. Hořící vidět - 
ohrožení zdraví. Vysoko na skále - tvrdohlavostí se 
přivedeš sám do neštěstí. Dostat se do ní - v 
největší nouzi se ti dostane pomoci. 
Viz “Klavír”. 
Vidět - drobné starosti. Sám mít mnoho pih na 
obličeji - sváry. 
V boku mít - varování před hazardováním a 
nezřízeným životem. Zlé znamení. Za takový život 
pocítíš náležitou odplatu. 
Sám sebe - opatrnost při podnikání i jinak. 
Viz “Opilec”. 
Přeruš styky se všemi patolízaly, jinak můžeš čekat 
žaloby a soudy. 
Ztráta i stíhání. 
Na řezání dříví - tvoje úsilí bude podporováno 
vlivnými lidmi. Též - zdar v domácnosti. Pilkou řezat 
- svou pílí podnikání k dobrému cíli přivedeš. 
Svědomitost a spořádanost v životě. 
 
Máš-li pevnou půdu pod nohama, jdi vytrvale dál 
svou cestou. 
Uvidět - zamiluješ se. Pilovat jím - nesnáze. Teprve, 
až dosáhneš svého cíle, budeš zbaven všech 
starostí. 
Vidět, s ním jednat - nic dobrého tě nečeká. 
Viz “Léky”. 
Zapletení do choulostivé situace a nuzné časy. 
Přijmout od něj popsaný list - soudní oplétání. 
Zpráva, která tě nepotěší. Zklamání a 
nespokojenost. Přesívat - těžkosti a trápení. 
Rozhazovat - nejisté finanční poměry. Lopatou 
nabírat - zvlášť krušné časy. Suchý nebo mokrý 
písek vždy znamená, že můžeš čekat něco zlého. 
Je-li smíchán s hlínou - tvá upřímnost bude zneužita. 
Písek s cementem - budeš muset i s rodinou 
překonávat násilím velkou nouzi. 
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Hodiny přesýpací - nemoc i smrt. Též - mnoho 
nepříjemností. 
Šťastná pohoda. 
Slyšet - varování před nebezpečím. Sám pískat - 
zármutek. 
Bez prostředků se nedostaneš k cíli. 
Střílet z ní - buď opatrný, i když třeba dostaneš 
dobrou zprávu. 
I z láhve - osvobození od těžkostí, avšak případné 
tajemství nezůstane skryto. 
Jíst - nemoc. 
Pít - zdraví a dobré příjmy, nečekaný zisk, veselé 
časy. Rozlít je - škoda, znesváření s někým, 
překvapující změna. Do lahví stáčet - bezstarostný 
život. Vidět na něm bílou hustou pěnu - nestále 
štěstí. Černé nalévat - nemoc. Světlé - něco 
dobrého, milý dopis. Šumící - uzdravení. 
Získáš-li upřímnou lásku, snaž se ji udržet a 
nepropadni domýšlivosti. 
Cítit - společnost. 
Na postel - chystej se přivítat nevěstu. Na lodi - 
štěstí ti bude hodně přát. V bouři - ještě si něco 
vytrpíš, než se dostaneš k cíli. Větrem odnášená - 
ani netušíš, že štěstí se s tebou už začíná loučit. 
Velikou nad něčím napínat - nepředvídaní hosté. 
Pod ní se ukrýt - vyhneš se něčemu nemilému. 
Vidět, provozovat - zčistajasna k tobě přijde 
překvapující zvěst. 
Máš před sebou týdny štěstí a radosti. 
V komíně je vidět - pochlebování. Jasný plamen - 
trvalé štěstí. Vysoko plápolající, poskakující ze 
strany na stranu - nedobrá zvěst. V dáli – dosáhneš 
lásky. 
Dlouhým být zahalen - trampoty, úzkosti. 
Bělounké - láska i svatba. Tkát je - zisk. Nedotkal-li 
jsi je - zemřeš. Bělit je - nemoc. 
Vidět nebo s ním mluvit - píle a namáhání. 
Kusy nebo plechové zboží vidět či mít - nemoc. 
Též - nechceš-li zažít zklamání, nesmíš snít jen o 
nedosažitelných věcech. 
Nádherný vidět nebo na něm být - skvělá 
budoucnost. Tančit na něm - nemoc, zármutek. 
Vidět - pozor na okradení. Pomoz si sám, neboť 
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druzí dají najevo, že na tebe nemají čas. 
Lehkomyslností o vše přijdeš. Též - starosti z 
nezřízeného života. 
Nebuď příliš pomalý, jinak z tvých plánů budou mít 
užitek jiní. 
Viz “Had”. 
Veselá společnost, 
Příjemná zpráva, cestování. 
Nesjednocenost. 
Velké nepříjemnosti se zlými ženami. 
Poraněné - urážlivá slova. Jisti - nemoc. Ústy plíce 
vyplivovat - těžká nemoc i smrt. Ve svých bolest 
cítit nebo je mít nemocné - předzvěst něčeho 
zlého. 
Dětské - potomstvo. Též - pocity méněcennosti.  
Z latí - překážky, nebezpečí. Omez svoje návštěvy. 
Přelézt jej - nebezpečí se vyhneš a z těžké situace 
najde východisko. Stavět jej - jistota, bezpečnost. 
Přeskakovat - překážky překonáš. Zbořený - ochraňuj 
si lépe svůj majetek. Živý zelený plot vidět nebo mít - 
veliké zmatky.  
Znamená dostat se k cíli. Dosáhnout při plavání cíle - 
pocty a uznání. Nedostat se k němu - budeš podveden. 
Vidět druhé plavat - i v těch nejnepříznivějších 
podmínkách si zachováš duševní rovnováhu. Při 
plavání tonout - pronásledování, zničené naděje, 
neštěstí. Plavat a utopit se - jen lstí zvítězíš nad 
nečestnými nepřáteli. Plavat lehce - tvé přání se splní. 
Plavat oblečen - velká škoda. V kalné vodě - ztráta i 
smrt. Též - vlastním přičiněním se dostaneš ze zlé 
situace. V čisté vodě - pomoc ti přijde brzy. Ve 
vlnobití - v boji se svým nepřítelem zdoláš mnoho 
těžkých překážek. Plavat a přitom zápasit s člověkem 
- vyvázneš bez nástrahy, kterou ti připravili. Při 
plavání být napaden zvířaty - očekávej narušení 
klidného života pomluvami. Plavat a být ohrožen 
bouří - před konečným vítězstvím tě čeká mnoho 
překážek. Zápasit s rybou - ohrožuje tě bezpráví. 
Zachránit někoho před utonutím - šlechetnost a 
láska k bližnímu v nouzi. 
Být na ní sám - okradení. 
Máš před sebou starosti. 
Bez oráče - brzy svatba. Tvoje spojení je trvalé a 
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učiní tě šťastným. 
Pozor na povrchnost a pohodlnost v životě. 
Spory. 
Nestálé štěstí.  
Novota. Též - zisk. 
Krásné - příjemné zážitky. Ošklivé - mrzutost pro 
nepříjemnou zprávu.  
Čísla - zisk s námahou. 
Vidět nebo najít - dobrá zvěst. Štěstí v práci i v 
soukromí, kratší cesta. Přibíjet ji - rychle změň své 
rozhodnutí, avšak s rozvahou. Lidé ti přejí jen zkázu. 
Cítit - nemoc, nebezpečí, nový nevděk. 
Odhalíš nějaké tajemství.  
Něčím - využijí tě falešní přátelé.  
Zdolání překážek a rychlý postup.  
Někoho - dostaneš hosta.  
Matracový - dlouhá nemoc a velké výdaje.  
Nečistou kartáčem umývat - svízele, nepříjemnosti. 
Vidět nebo pít - škoda a velké nepříjemnosti. 
Pohodlí. 
Jakoukoli vidět - podvod a zklamání. Vidět svou 
vlastní - neštěstí. 
Poztržka mezi manžely. 
Štěstí v lásce nebo velké a příjemné překvapení. 
Ztratit jej a nemoci jej nalézt - manželům odcizení, 
milencům oddálení svatby. 
Ztráta něčeho, co ti bylo drahé. 
V podzemní chodbě zabloudit - dostaneš se na 
křivé životní cesty. Procházet se v ní - velká tíseň. 
Spouštět se do ní temným otvorem - varování před 
nebezpečím. Z podzemí vylézt - vyvázneš z 
trampot. 
Něco - škoda. Tvoje záměry se neuskuteční. 
Nedoufáš darmo. Nakonec se vše zdaří. 
Moudré poučení. 
Plný – blahobyt. Prázdný - nerozházej za den, co 
by ti mohlo stačit i na zítřek, nedostatek. Skleněný 
rozbít - smrt v příbuzenstvu. Jiný rozbít - trampoty 
v domě. Je-li přeplněný - ani s dobrým úmyslem se 
neunáhluj. Pít ze zlatého nebo stříbrného - úleva 
nemocnému. Jiným - dědictví. Z jiného pít - příznivý 
vývoj situace, v níž se nacházíš. 
Někoho pohlavkovat - různice. Sám dostat pohlavek 
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- zapletení do sporu. 
Užitek, hojný majetek, dobrý život. 
Dostaneš se do řečí. 
Činit - ponížení a zakoušení útrap. 
Tvrdívá se, že v rodině bude svatba. Výklad je 
silně dvojznačný. Pohřební průvod prý značívá 
však i smrt v příbuzenstvu. Pohřbívat někoho ve 
snu - těžká nemoc. Sám v pohřebním průvodu 
kráčet - předzvěst něčeho zlého. Chystáš-li se na 
pohřeb, ale průvod přitom nevidíš, značí to 
skutečně radostné překvapení, štastnou událost v 
osobním životě (svatbu a podobně). Vidět sám 
sebe ve snu jako mrtvého pohřbívat - dlouhý život. 
Být pohřben zaživa - dostat se do vězení. Vždy to 
varuje před velkým životným nebezpečím. 
Vůz - bez průvodu - dosáhneš triumfu, o tvém štěstí 
budou mluvit s uznáním. 
Hořící - nedobré zvěsti. Sám jasně svítící pochodeň 
nést - dbej, abys byl samostatnější a v krátkém 
čase zjistíš, že se o lásku neucházíš zbytečně. 
Průvod s pochodněmi - úspěch, z něhož se může 
dočkat uznání a cti. Dohořívající pochodeň - 
znepokojí tě škody. Sám ji rozsvěcovat - odhalíš 
tajemství. Čmoudící příliš - nepříjemnosti. 
Buď ostražitý. Těžký a vyčerpávající boj, ve kterém 
však zvítězíš. 
Nalézt - nenadálé překvapení, dědictví. Hledat jej -
zklamání v nadějích pro honbu za vidinami 
zdánlivého štěstí. Ztratit jej - bojuj proti povrchnosti. 
Hledat a nalézt - veliký prospěch. Veliký poklad - 
starost a zkrácení života. Kopat jej - za svým cílem jdi 
rozvážně a s opatrností. Hromadit poklad - zbytečné 
trápení.  
Otevřená - dluhy, nesnáze. 
Stojí-li v prázdné místnosti - starosti, bídné časy. 
Vypáčit ji - nespravedlivost s těžkou odplatou. Vidět, 
jak ji někdo druhý páčí - snaž se nepozorovaně 
dosáhnout svého cíle. Prázdná - ocitneš se v 
politováníhodné situaci. Plná - hrozí ti ztráty, mimo 
jiné i duševního klidu. Vidět zavřenou -zlí lidé tě 
chtějí zničit.  
Nevelká, ale jistá mzda.  
Zlepšení poměrů.  
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Viz “Klečet”. 
Lidská - je-li čistá a jemná - velká a upřímná láska. 
Opak však značí nepříjemné věci.  
Na střeše při práci - čest a uznání. Mluvit s ním -
budeš muset správně využít výhodných styků.  
Vidět nebo na něj cestovat - změna bydliště. 
S úrodou - trpíš-li a zříkáš-li se, máš naději na 
odměnu. Neúrodné pole vidět - dej pozor, aby hněv a 
vášně neznehodnocovaly tvé dobré skutky. Ladem 
ležící - špatné časy. Na poli cenné předměty - trápíš se 
myšlenkami, které se ti nemohou splnit. Špatné věci 
na poli najít - všechno si vždy pečlivě rozvaž, neboť 
návrat je pro tebe nemožný. Procházet se po pěkných 
zelených polích nebo je vidět - štěstí v lásce, výnosné 
místo, radost, zdar. Chodit po podzimních polích - 
tíseň. Vidět zoraná pole - nesnadná práce. Pracovat na 
nich - radost s dětmi v rodině. Nezoraná bez obilí - 
ztráta peněz, majetku, nezdar v podnikání. Polní 
náčiní - změna v zaměstnání. Kvetoucí pole - štěstí v 
lásce, v manželství. 
Z lesa vozit nebo nosit - velké trampoty.  
Vylít ji - štěstí lehkomyslností ztratíš. Pochutnávat si 
na ní - budeš uchráněn starostí. Též – hleď, abys nebyl 
smutný při loučení, když budeš co nevidět oslavovat 
setkání. Spálit si polévkou jazyk - lstí budeš připraven 
o něčí přízeň. Vařit ji - zlepšení postavení, ale 
spoléhej se více na svoje vlastní síly než na slastné 
náhody. Přesolit polévku - budeš zapleten do 
konfliktů.  
Mrzutost u milenky. 
Kromě mrzutostí budeš mít na své životní cestě spory.
Viz “Troubení”. 
Viz též “Peřiny”. Pěkný a čistý - nemocnému 
uzdravení, jiným touha po odpočinku. Roztrhaný - 
pomůžeš-li si zpočátku ty sám, začnou pomáhat i jiní. 
Tajná radost. 
Pýcha předchází pád. 
Někomu zlému se vyhneš. Též - pochvala za 
statečnost. 
Jeden vidět - spokojenost v domě. Jíst - nemoc. 
Též - hosté, které vůbec nesnášíš. Hromadu 
pomerančů vidět nebo mít - pevně a s rozvahou se 
postav proti lidské lehkomyslnosti. Kupovat - 
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zdvořilostí usadíš nepřátele. Trhat je - tvoje naděje 
budou povzbuzeny dobrou zvěstí. Vidět je na 
stromě - náštěva milých osob. 
Věrnost, štěstí v manželství, utužení přátelství. 
Starým lidem - podpora od dětí. 
Rozdáváš-li ji – ztráta. Dostávat ji - velmi veselé 
chvíle, opětování lásky, zisk. 
Krásný, velký - ačkoli se ti dostane patřičné úcty, 
nebudeš spokojen. 
Vidět - hádka v rodině, nebezpečí. Jím sám být - z 
nepříjemností se téměř nevymotáš. 
Odhalíš nepěkné tajemství. 
Hazardování s budoucností, pozor na přílišnou 
lehkomyslnost, velké pokoření. Umazat se jím - 
zlost zármutek. Rozsypat jej - žal nad úmrtím blízké 
osoby. Uklízet jej - zlo ti připraví mnoho neklidných 
nocí. Po něm chodit - velká ztráta. 
Vidět, být mu přítomen - staneš se svědkem 
mnohého utrpení ve svém okolí. Zvon poplašný 
slyšet - nesnaž se potlačit výčitky svědomí. 
Zlepšení stavu. Též - tvoji nepřátelé se v tobě 
velice přepočítají. 
Prázdné - ostuda. Se šibenicí - tvoje podnikání 
bude stále úspěšnější, veliké štěstí. 
Být jí přítomen - obtížná funkce. Obchody ti 
přinesou starosti. 
Zdá-li se ženě, že s velkými bolestmi rodila – smrt. 
Jestliže přitom dítě neviděla - smrt blízkého, těžká 
nemoc. Pořodila-li lehce nebo bez bolestí - splnění 
přání. Vidí-li ve snu sebe těhotnou - pro vdané 
větší starosti v manželství, pro svobodné - úzkosti 
a nepříjemnost. 
Někoho - budeš muset bojovat proti lidem 
společensky výše postaveným, kteří tě budou chtít 
šikanovat. 
Jen rozvážným a opatrným postupem nalezneš své 
štěstí. 
Být jí souzen - ztráta majetku, pohrdání známých. 
Tvrdá usilovná práce bude vždy předcházet tvému 
životnímu štěstí a úspěchům. 
Důležitá zpráva v osobní záležitosti. 
Příjemné překvapení, dobré potěšující zprávy či 
milé dárky očekávej. 
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Tvoje cesta životem bude vystlána bodláčím a 
trním. Ne-li to, čekej těžkou nemoc. Stíráš-li ve snu 
pot z těla - uzdravení z nemoci. 
Viz “Krysa”. 
Dbej, aby na tvoje jméno nepadl stín. 
Viz “Lože”. 
S hučící vodou - zrada, nebezpečí. Je-li jí málo a je 
čistá - tvoje budoucnost se bude utvářet štastně a 
velmi příznivě. Je-li vyschlý - nezoufej, když tvoji 
lásku zahalí mrak. Zármutek nebo škoda. Teče-li do 
domu - přírůstek na majetku. Je-li v něm místo vody 
krev - jen rozumem a rozvahou dosáhneš 
vytouženého cíle, buď však opatrný na úrazy a 
nakažlivé nemoci. Pít z něho čistou vodu - 
radostné překvapení. Prudce tekoucí potok - 
mnoho různých překážek a nejeden přechodný 
úspěch. V něm se brodit - štěstí ve hře. V potoce 
se koupat - nemocným brzké uzdravení. Ostatním - 
úspěch. 
Zvláštní příhoda, která se tě dotkne. 
Mít - dobré znamení. Více poupat - zasnoubení. 
Růžové poupě nalezené nějakého milého 
předmětu. 
Dobrý, klidný a vyrovnaný život možná i v ústraní, 
ale s jistotami. 
Snášej statečně i ty nejnepříznivější podmínky. 
Rozsáhlá - zklamání, opuštěnost. Písková bouře v ní 
- velké nebezpečí. 
Změna pobytu. Do cizí země - nouze, částečně z 
vlastní viny. 
Křtiny v příbuzenstvu. Dítě jím zavinovat - milé 
překvapení. 
Vidět - změna bydliště. Být na ní - odměna za 
vykonaný čin. 
Snopy nebo slámu jím vázat - nepříjemné řízení. 
Dělat je - nevole v domě. 
Cesta k příbuzným. 
S vozem - vyhlídky na zlepšení postavení v 
budoucnu. Bez vozu - zastrašení a znechucenost 
lidmi. 
Zažiješ překvapující událost s větším štěstím. Sám 
požár založit - pronásledování spalnými myšlenkami. 
Přijde čas, kdy budeš musel mnoho věcí oželet. S 



 
 
 
 
Povidla: 
Pravítko: 
Preclíky: 
Práce: 
 
 
 
 
Pradlena: 
Prádelna: 
Prádlo: 
 
 
 
 
Prach: 
 
Prachárna: 
 
 
Prám, pramice: 
Pramen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pranýř: 
 
Prapor: 
 
 
 
Princ a princezna: 

dýmem - chraň se podvodu lidí. Hasit jej - z 
nepřátelství se vytvoří dobrý vztah. Poplach k požáru 
slyšet - pozor na velkou citlivost a duševní 
rozervanost. 
Švestková - nepříjemnosti. 
Nepokoj. 
Budeš obklopen lichotníky. 
Pracuješ-li ve snu na čemkoli a s čímkoli a práce se 
ti daří nebo ti přináší uspokojení a radost - vždy 
to značí něco dobrého, příznivého. Nedaří-li se tě 
však nebo tě netěší, je ti protivná, ošklivá nebo 
zvlášť obtížná - čekej velké trampoty a starosti. 
Roztržky v rodině, nařčení, klepy. 
Dokáže se tvoje nevina. 
Máchat a věšet - nesnáze, pomluvy, klepy. Špinavé - 
nemoc, úmrtí v rodině. Bělounké, jemné, suché - 
radost, svatba. Kropit je - pláč v domě. Bílit na 
trávníku - spokojenost v domácnosti, ale až po 
přestálém utrpení. 
Zvedající se na silnici - trampoty, nesnáze. Jsi-li jím 
zahalen - nesnesitelné těžkosti. 
Nesázej vše na jednu kartu. Je velkým varováním 
před hazardem a neopatrností v podnikání, ale i ve 
věcech zdraví a osobní bezpečnosti. 
Odvážíš se k činu, který ti budou rozmlouvat. 
Čistý vidět - poznáš radosti ze života. Zkalený - 
nemoc, zármutek, klam, trpké poznání. Též – na 
iluzích nelze stavět základy skutečného štěstí. Na 
louce - tvoje naděje nepřijdou nazmar. V bytě nebo 
teče-li do domu - získáš příznivé obchodní spojení 
nebo jinou výhodnou možnost zisku. V něm se koupat 
- dobré zdraví - stálost poměrů, přítrž klevetným 
řečem. Z něho pít - ubráníš si nabyté výhody. Pramen 
vyschlý - zármutek, bída, škody. Dbej na rozšíření 
svých schopností a vědomostí, abys jmenovanému 
včas předešel.  
Na něm stát, vidět jej - zneuctění ze strany blízkých 
osob. 
Vlající - vyhni se vážnému nebezpečí. Vlaje-li vysoko 
- štěstí, úspěch. Nést jej - střež se lehkomyslnosti. 
Nese-li jej jiný - budeš o něco pracně nabytého jiným 
člověkem připraven. 
Čest a uznání. 
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Probodnutí: 
Procesí: 
 
Prodávat: 
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Prostěradlo: 
 
Prase: 
Prašivina: 
Praskání: 

Pěkná a hladká na hromadě vidět – úmrtí blízkého 
člověka. Nosit je - pozor na nebezpečí. Z místa na 
místo je překládat - změna pobytu, zaměstnání. 
Jsi-li probodnut - těžké loučení s někým milým. 
Pohřeb v příbuzenstvu, nepříjemná cesta. Procesí 
kněží - těžká nemoc, smrt. 
Cokoli - ztráta. 
Do hluboké nahlížet - zármutek. Spadnout do ní - 
těžká choroba, úraz. 
Vyslyšíš-li ji - úleva, spokojenost. Sám-li prosíš a jsi 
vyslyšen - zisk, splnění přání. Prosit Boha - veliká 
radost. Prosíš-li někoho a nejsi vyslyšen - chudoba, 
ztráty, zklamání nadějí. 
Přijdeš do rozpaků. Je-li dlouhý - zvlášť velká 
bezradnost. Jsi-li jím omotán nebo taháš-li ho - 
nespokojený těžký život ve zlých časech, které 
však dobře přečkáš. Po něm chodit - tvé štěstí je 
křehké jako sklo. Provazem točit - štěstí se od 
tebe postupně odvrátí. Už nikdy se k tobě nevrátí, 
jestli si z něj včas aspoň trochu nezachráníš. 
Rozřežeš-li provaz - hrozí ti trest, včas se 
vzpamatuj. Rozváže-li ti ho někdo - vyvlečeš se z 
nepříjemností. Svážeš-li ty někoho - zneškodníš 
toho, koho jsi jím svázal. 
Jíst - blahobyt. Obdělávat, vařit kaši – nedostatek, 
zhoršení majetkových poměrů. 
Můžeš se pokládat za šťastného člověka. 
Vidí-li muž svá prsa silná a široká - moc, sláva. Vidí-
li žena svá prsa plná a silná - dobrý a dlouhý život. 
Vidět svá prsa vyhublá, suchá nebo churavá - těžká 
nemoc i smrt. S ranou - pomoc přátel v nouzi, 
zamilovaným pak štěstí v lásce. Vidí-li muž ženská 
prsa ve snu obnažená - pokoření. Prsa s kojencem 
vidět - lidské jazyky ti mohou velmi rychle zničit 
pověst. Věští i nečekané překvapení. Mužská prsa 
zarostlá - směle podnikej, nehrozí ti neúspěch, naopak 
budeš mít dobrý zisk. Ženská prsa zarostlá - škoda, 
smrt. 
Ložní - budeš přijímat projevy soustrasti. Stolní 
prostírání - viz “Ubrus”. 
Viz “Vepř”. 
Nepříjemnosti související se změnou názorů.  
Slyšet - počítej s mnohými starostmi.  
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Průvod: 
 
Průjem: 
Průtrž: 

Oplétačky s úřady. 
Jako zákon číst, slyšet nebo tomu být přítomen - 
spory. 
Cesta za příjemnou společností.  
Klam, opuštěnost. 
Znamená příjemné věci, dobré zdraví. 
Starosti, útok nepřátel, zákeřnost, intriky a zlomyslné 
řeči očekávej.  
Vyhýbej se lidem se zlou, odsouzeníhodnou 
morálkou. 
Vody - v životě se ti většinou všechno šťastně podaří. 
Velmi prudký - chceš-li se zbavit dnešních starostí, 
musíš si více důvěřovat a krok za krokem překonávat 
nepřízeň.  
Smrtelný strach.  
Své dlouhé hubené mít - chraň se před okradením. 
Své nebo jiného krvácející - vydobudeš si respekt a 
lásku, dočkáš se opětování citů. Jeden svůj nebo cizí 
vidět - varuje před polovičatostí v jednání s poukazem 
na poloviční úspěch. Vidět sebe nebo jiného bez prstu 
nebo prst ztratit - pronásledování starostmi, zlé 
znamení. Prst s nalakovaným nehtem -nezapomeň 
zkoumat lidi v jejich nitru pod povrchem. Hrozí-li na 
tebe - chraň se špatných činů i lidí. S dlouhým nehtem 
- vyvaruj se jakýchkoli sporů. 
Vidět, kupovat - šťastně se zamiluješ. Též -netrpělivé 
čekání na zprávu z daleké ciziny. Prsty plné prstenů 
mít - zdar v podnikání. Ztratit jej - odloučení od milé 
osoby nebo ztráta dobrého přítele. Zlomený - 
zármutek nad úmrtím. S velikými drahokamy - těžké 
nemoci. Bez kamene nebo když ti z něj kámen 
vypadne - velké nepříjemnosti. Zlatý s červeným 
rubínem - radost. Zelený - vážnost. Stříbrný - úspěch, 
pochvala, vyznamenání. Železný kroužek - buď tě 
vyčerpají hádky s blízkými lidmi nebo tě budou trápit 
pochybnosti. Prstem dostat darem - v pravou chvíli 
najdeš dobrého přítele, navážeš výhodné styky nebo 
uskutečníš velmi úspěšnou cestu. Darovat prsten - 
někdo tě bude chtít podvést a využít. 
Svatební - pohřeb. Pohřební - většinou prý svatba. 
Mnoho lidí vidět pohromadě - vždy ohlašuje úmrtí. 
Ulehčení v starostech a štěstí na dosah ruky. 
Mračen - těžké dny, příhoda nebo událost s 
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dopadem na tvou osobu, vyžadující tvou pevnost i 
skromnost. 
Nebezpečí. 
Viz “Smůla”. 
Přízi zamotat - rozvod manželství, rozchod milenců. 
Mít je na ruce - spletité záležitosti. Rozvinout je - 
zbavíš se starostí. 
Nalézat se tam nebo čekat - marná naděje, buď 
smělý a sebevědomý, jinak budeš zbytečně trpět 
komplexy ménécennosti. 
Jednat s ním - mrzutosti. Též - změna povolání. 
Svého dobrého vidět - příjemný rozhovor, setkání. 
Vidět je - dbej na své zdraví. S nimi se radovat - 
blíží se loučení. Mrtví přátelé - zpráva zdaleka, 
vzdálená osoba na tebe myslí. 
Být - očekávej rány na těle, nedobré překvapení. 
Být - díky své duchapřítomnosti unikneš velkému 
nebezpečí. 
Být - opuštění domova, ocitneš se v nepříjemné 
situaci. 
Být - budeš okraden o to, co je ti nejdražší.  
Něco - konflikty v rodině.  
Státní - buď opatrnější a rozvážnější.  
Se sám nebo něco převrhnout - doplatíš na 
neopatrnost a přenáhlení.  
Do pěkného, nového oděvu - změna stavu zlepšením 
příjmu. 
Útulný najít nebo mít - očekávej příznivou změnu v 
životě. Hledat - cesta pěšky. Ztratit nebo nenalézt - 
mnoho mrzutostí a těžkostí. 
Něco - jsi nestálý v předsevzetích, a proto těžko 
něčeho dosáhneš. 
S koudelí - zármutek. Příst - za dobro zlé odměny 
dojdeš. 
Tvoje upřímnost, se nevyplatí, budeš-li říkat lidem 
pravdu do očí. Umírají-li - tajná láska. 
Cíl, kterého budeš chtít dosáhnout, je buď nejasný 
nebo zavalen překážkami. Je-li příkop naplněn 
špinavou vodou - zármutek a bolest. Spadnout do 
něj - zlá novina. Přejít jej po úzké lávce - budeš 
podveden. Překročit jej - dosáhneš zadostiučinění. 
Bude ti učiněno bezpráví. 
Každý svůj čin dobře rozvaž a chraň se prchlivosti. 
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Přísahat - lstí nad někým zvítězíš, ale budeš mít 
přitom zármutek. Slyšet jiné přísahat - nepříjemné 
zprávy. 
S kotvícími loděmi - štěstí a blahobyt, spokojené 
manželství. 
Světlým šatem zahalený a nepocituješ-li bázeň - 
radost. Černým rouchem zahalený, vzbuzující hrůzu - 
neštěstí, úraz, pohroma, smrt. 
Buď trpělivý, tvůj osud se brzy změní. Píšeš-li 
rychle - námaha, hanba, špatné zakončení nějakého 
podnikání. Píšeš-li pomalu - štěstí, ale s námahou. 
Spor, do kterého se dostaneš, pro tebe po delší 
době skončí. 
Bystrost a šikovnost v podnikání. Je-li živý v čisté 
vodě - štěstí tě neopustí. Chytíš-li jej - štěstí ve 
hře. Jíst pstruha - znepokojí tě smutná zvěst. 
Přechodné poruchy v obchodním podnikání. 
Pštrosí péro - milý ti učiní brzy radostné oznámení. 
Varuje dále i před nadměrnou pýchou a nabádá ke 
skromnosti. 
Drobná ptáčata - bezstarostnost, dobré zprávy. 
Zpívající - nespokojený život. Draví ptáci - 
nepřátelé. Zabít dravce - zbavení se nepřátel. 
Vidět ptáky - onemocnění v rodině. Jsou-li v kleci - 
oklamání. Na stromě sedící - vzdej se všech 
neskutečných plánů. Létající - dostaneš zprávu od 
příbuzných. Opírají-li se o křídla - dobré záměry 
neuskutečníš ani při snaze, bude-li ti chybět 
vytrvalost. Ptáky krmit - pozvání na bohatou hostinu. 
Zabíjet je - bude zraněna tvoje hrdost. Velmi pěkní 
ptáci - nezapomínej, že pýcha předchází pád. Je to tvé 
varování před chlubením. Ptáky chytat - získáš jen 
těžkou, avšak poctivě placenou práci. Ptáku křídla 
ustřihnout - sám si způsobíš, že dlouho nebudeš moci 
být šťastný. 
Náročnější úkoly nebudeš schopen sám splnit. 
Hledej důvěryhodnou osobu. 
Štěstí, dosáhneš mnoha úspěchů. 
Dej si pozor na ztrátu vážnosti. 
Velká radost, lepší život, příznivá změna. 
Velmi nepříjemné zprávy. 
Nezapomínej, že i sladké řeči tě mohou poštípat. 
Vidět nebo mít ho - přítel, obliba, vážnost v okolí 
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pro znalost míry věcí a střízlivost v chování k  
druhým. 
Žádný z nedostatků nezůstane natrvalo ukryt.  
Na těle od opaření - jmění a čest. Samy od sebe 
vzniklé - nesnáze. Teče-li z nich voda - nemoc.  
Vidět - neštěstí v lásce i v manželství. Začne-li ubývat 
- zvlášť smutné loučení s milovanou osobou. 
Přibývající - získání věrné lásky. 
Příjemné překvapení. Pumpovat čistou vodu - 
námahou si pomůžeš k majetku. Pumpovat špinavou 
vodu - sám si uženeš nemoc. 
Veselá společnost. V době odpočinku budeš 
těžko snášet samotu. 
Roztrhané - škoda, ztráta, roztržky v domácnosti. 
Pěkné - pohodlný život. Oblékat si je - přijdeš do 
dobrých poměrů. Plést je - změna v osobním 
životě, svatba. 
Vidět - hrozí ti velké nebezpečí. Střílet z ní - 
krátce trvající radost, po ní okradení. Na ramenou - 
trampoty. Více pušek vedle sebe visících - máš 
proti sobě nepřátele. 
Tvůj život bude příznivý jen tehdy, budeš-li 
zpočátku u každé práce myslet na její dosah. 
Jen pomalu a s námahou se dopracuješ úspěchů. 
Varuj se před sklony k boření a ničení hodnot. 
Jakýkoli vidět - pomluvy ze závisti. Prázdný - zlé 
časy, trampoty, peněžní tíseň. Plné pytle - dobré 
pořízení. Děravé - utrpíš ztrátu ve chvíli, kdy si 
budeš myslet, že už máš všechno v hrsti. Pytel s 
penězi najít - velká starost. Vidět naložené pytle 
na voze - úspěch. 
Něco v ní vézt - tajné zprávy. 
Vidět jej, mluvit s ním nebo jím být - štěstí na 
cestách. 
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R. 
 
Pohoršení. 
Udílet někomu radu - zdar v těžké záležitosti. Od 
někoho jí přijímat - budeš obelstěn. Též - zbytečný 
konflikt. 
Polámaná - velká zlost. 
Příjemné chvíle v rodinném kruhu. 
Zdá-li se o něm svobodným - dobré znamení. 
Manželům - odloučení, těžká pohroma, někdy i smrt. 
Výslech pro osobní slabost a malou rozvahu. 
Hádka. 
Hostina. 
Nepříjemná situace, z níž vyjdeš zásluhou jisté ženy. 
Radostná událost, rodinné štěstí. 
Jednoho vidět - nezatrpkni, jestli se ti v životě 
všechno nevydaří. Mnoho raků vidět - nepřátelé 
proti tobě něco kují. Chytat raky - zdar, svého cíle 
dosáhneš bez velké námahy. Jíst je - dobrá rada ti 
přinese zisk a můžeš být i jinak spokojen, protože v 
životě budeš mít téměř ve všem štěstí.  
Kosmickou vidět - nikomu neprozrazuj svá tajemství. 
Letící - tvoje cesta k úspěchům bude zvlášt složitá. 
Obyčejnou zapalovat - uděláš se směšným. Pouštíš-li 
ji - važ si získaných hodnot, varování před přílišnou 
lehkomyslností. Stoupající - pozvání k rodinným 
zábavám. 
Uzavřená - nemocnému uzdravení stěží. Jiným - ať 
méně snívají a víc dají na vlastní rozum, neboť je 
očekává zklamání. Otevřená, prázdná - rodinný 
smutek. S neznámou nebo práchnivějící mrtvolou -
úmrtí blízké osoby. Též - v tvém sousedství dojde ke 
vloupání. V rakvi sám i živý ležet - zničené vyhlídky 
na úspěch v obchodním podnikání. Rakev zlatá nebo 
stříbrná - tvoji bolest nikdo nezmírní.  
Poznáš, že láska je velmi křehká a nestálá.  
Máš-li je silná - splněné přání. Hubená - s dětmi nebo 
bratry budeš mít potíže. Vidět obnažená ženská 
ramena - z hádky ti vzejde ostuda.  
Bez obrazů vidět - chudoba.  
Slyšet ránu z děla - nepřátelé nablízku. Jinou ránu 
uslyšet - radostné překvapení. Dostat ránu - zármutek 
ti bude ztrpčovat život. Dát někomu ránu - různice pro 
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prchlivá slova z tvé strany.  
Na svém těle mít - ani tebe těžkosti a utrpení 
neminou. Též - mrzutosti. Mít hnisavou ránu - něčí 
nepřízeň ti uškodí. 
Vidět, na zádech nést - strasti, nepokoje. 
Nakládat - špatně časy. 
Suché - zoufalost nad nepříznivými poměry a 
podmínkami v životě. Kvetoucí - příjemné zážitky tě 
vytrhnou ze zádumčivosti. Po něm jít, procházet se 
- nepouštěj se na nebezpečné cesty.  
Zasnoubení, ale dosti těžký, i když poctivý způsob 
života prostoupený statečností.  
Bydlet v ní - nesvornost a bídu trpět.  
Pěknou zelenou nebo kvetoucí nést - zlepšení poměrů. 
Mnoho jich vidět - radost. Zlomená ratolest 
- očekávej zlé časy. Též - jakékoli jiné zlé znamení. 
Obdrží-li jej nemocný od lékaře - uzdravení. 
Zdravému to však předpovídá onemocnění. Ztratit 
jej nebo na požádání nedostat - nenaleť na 
nepravdivé zprávy, budeš potřebovat klid a 
především hodně rozvahy. 
Být na ní - pletichy. 
Tvůj plán bude zmařen. 
Vyhýbej se všem hazardním hrám. 
Udělat - nevzdej se před cílem. 
Slasti mládí ti brzy pominou. 
Kapesní hodinky - štěstí následkem spořádanosti. 
Zisk. 
Nespokojenost v zaměstnání, neúspěch. Nad něčím, 
na někoho - pomsta za roztroušené klevety. 
Dluhy pro lehkomyslnost. 
Nepříjemnost a ztráta času pro špatné lidi. 
Chraň své tajemství, aby nebylo zneužito proti 
tobě. 
Tvoji nepřátelé budou jásat nad tvým neštěstím. 
Láska a věrnost. 
Pochopení lidí, na jejichž mínění ti bude velmi 
záležet. 
Trápení pro neuskutečněné tužby. 
Sám na sobě ji zakoušet nebo být jejím svědkem - 
těžce dobudeš postavení. 
Být mezi svou rodinou - příjemných věcí se dočkáš 
a usilovnou prací se domůžeš blahobytu. Konec 
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hledání, pevné zakotvení. 
Vidět je - jsi pod dobrou ochranou. Mít nevlastní - 
pozor na podvod. Jsou-li nemocní - nepříjemnosti 
na sebe nedají dlouho čekat. Ztratit je - utrpení s 
cizími lidmi, nuzný život. Vidíš-li je mrtvé - potěšení 
z uznalosti. Jsou-li dosud na živu a ty je vidíš ve 
snu zemřít - štěstí, ale i bohatství, dědictví. S nimi 
ve snu mluvit - radost a velké štěstí. Vidět se s 
usmívající se tváří - něco milého tě potká. Vidět je 
ustarané s přísnou tváří - výstraha před něčím zlým. 
Vidět ji nebo s ní pracovat - změna v rodině pro 
nejednotnost. 
Nebud příliš skromný, neboť přílišná skromnost ti 
bude bránit v rozletu. 
Soukromě hospodařícího vidět, jak pracuje na poli 
- dosáhneš, po čem toužíš. Pro rodinu - dobré 
znamení. Tvůj domov nebude trpět nedostatkem. 
Číst ho - pochvala, povýšení, štěstí v lásce. 
Narostou-li ti - povýšení. Spadnou-li ti - hanba, 
smutek. Mít na čele roh - zlé znamení. 
S láskou k přírodě se ti připomene tvoje dětství 
nebo mládí. 
V kamínkách - bezdůvodné pomluvy. 
Pít ji - buď mírný v požívání radostí. 
Ke kamnům - buď klidný, dosáhneš, oč usiluješ. 
Vodovodní - uchovej si čistou mysl. 
Pocítíš všestrannou životní vyrovnanost až tehdy, 
kdy se ke svému štěstí propracuješ po delší době 
jen vlastníma rukama. 
Čerstvě nasypaný - velký zármutek. Se žlutou 
hlínou - těžké onemocnění. Upravený rov - brzský 
pohřeb. 
Na něm se ocitnout - upadneš do velkých rozpaků 
a nejistot. Též - zmatky. 
Nedostatek. 
Vidět ji - tajné přání. Hledět z ní dolů –
vysokomyslnost. 
Dostat - ztráta, nemilé zprávy. Sám ho udílet - získáš 
lepší postavení.  
Velké překážky, těžkosti.  
Cokoli z neopatrnosti - ztráta, nepříjemnosti. Úmyslně 
- zbavení těžkostí.  
Bláhovost. 
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Spory, výčitky pro falešnost. 
Ztratit - chraň se nemoudrých činů. 
Pro ženaté a vdané - snadno dle vidění se dřív nebo 
později může vyplnit. Jiným - pro nedostatek odvahy 
a vůle bojovat se vzdají něčeho velmi hodnotného. 
Též - budou zbytečně toužit po změně. Při takových 
snech jsou zcela jisté pomluvy a velké nepříjemnosti.  
Něco - zlé se v dobré obrátí.  
Do něčeho nemravného budeš zapleten.  
Něco - nezdar a těžkosti. 
Nemůžeš-li něco rozvázat - trampoty. Rozvážeš-li to - 
trampot se zbavíš. 
Uštván budeš hledat klid v ústraní. Kupovat ji –
nestálost. 
Zdravé - úspěch. Krvácející - budeš pomlouván. 
Velké, zduřelé mít - chraň se nehody. Pěkné malé -
dobré znamení. Bezbarvé - neštěstí.  
Tvoje láska nebude vyslyšena.  
Na hodinách stojí-li - něco propásneš. Též - nedej se 
odradit od dobrých skutků. Pohybují-li se nebo 
ukazují čas přímo na číslicích - navíc i výzva k 
důležitému podnikání. 
Pravá - získáš věrné přátele. Levá - pokus o podvod 
bude prozrazen. Malá - nedej se klamat lidmi, kteří ti 
vždycky přisvědčují. Svoje ruce pěkné a čisté - štěstí. 
Nečisté - padne na tebe podezření, budeš zapleten do 
nepříjemných záležitostí. Někomu líbat - podlézavostí 
dosáhneš, po čem toužíš, budeš však i zarmoucen pro 
podezření. Umývat si je - získání úcty, postup v 
povolání, veselost. Prohlížet si ruce - zármutek. Mít je 
hubené - pozor na zloděje. Zranit si je nebo je mít 
poraněné - zlé znamení, varuje před pouliční nehodou. 
Oteklá ruka - svárlivost ti připraví těžké hodiny. Ruka 
mrtvoly - drží tě přílišná starost. Krásná jemná ruka - 
radost z úspěchů v povolání. Někomu ruku podat - 
velmi se ti vyplatí přátelství a dobré vztahy s ním. 
Ruku ztratit - varuj se neštěstí. Též - brzy ti bude 
zapotřebí klidu a velké rozvahy. 
Vyšívané - ztráta obliby pro pýchu. Nosit je - 
hrdost a vysoký věk. 
Černé - brzský pohřeb. Jiné vidět nebo mít - k cíli 
se dostaneš, až si najdeš cestu k lidem. Ztratit je - 
škodu omylem utrpíš. Kupovat - štěstí, oblíbenost. 
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Čestné místo. 
Neklidné strastiplné stáří, žal a nouze. 
Velké kusy - velmi namáhavá cesta nebo práce. 
Kopat ji - přes těžkosti odhalíš záhadu. 
Budeš-li mít oči otevřené, vyhneš se mrzutostem. 
Pít - upadneš do lehkomyslné společnosti. Nabádá, 
abys nereagoval na lákavou zprávu či vyzvání. 
Dbej, aby tě vášně nepřipravily o všestrannou 
rovnováhu. 
Zármutek. Modlit se jej a probírat - veliké strasti a 
potřeba pomoci. 
Viz “Víla”. 
Mnoho vidět - dobro a radostné zprávy. Zahrada 
plná růží - zbohatnutí, štastný život. Velmi červené 
růže vidět - horoucí láska. Trhat - potlačíš v sobě 
pochybnosti a můžeš očekávat zisk a spokojenost 
v životě. Jednu červenou vidět - mladost, věrnost, 
šťastná láska. Jednu bílou - štěstí v práci i v 
soukromém životě. Žlutou - žárlivost v lásce. Někdo 
tě velmi miluje, ale netroufá si ti to vyjevit. Hodně 
rozkvetlá, ale ještě neopadaná - omámení ze štěstí a 
lásky. Zvadlé květy růží - síly tě budou postupně 
opouštět. Dostat růže - věrnost zvítězí nad 
neupřímností. 
Příjemná práce, příjemný život.  
Viz “Poupě”. Vždy předpovídá, že se nenamáháš 
nadarmo a všechno s úspěchem dokončíš.  
S jistotou dosáhneš štěstí klidu ve svém domově (viz. 
“Zahrada”). 
Vidět - tvoji budoucnost ohrožují nepředvídané činy 
falešných přátel. Očekávej zlé časy s mrzutostmi. Sám 
se rvát - přenáhlením uškodíš sobě i rodině. Dbej 
dobrých rad a sám je v kruhu rodinném rozdávej. 
Příliš tvrdou zemi - trampoty, starosti.  
Vidět jej, mluvit s ním - očekávej návrh nebo nabídku 
k sňatku, které by příznivě změnily tvůj život. Sám 
být rybářem - veliká radost.  
Vytrvalost vždy předchází úspěchu.  
Prázdná, na břehu ležící - tvoje přání se nesplní.  
Nepříjemnosti pro ješitnost ti zachmuří mysl.  
Pokus o štěstí v loterii. Malé vidět nebo mít – pozor, 
abys sám sobě neuškodil zlomyslností. Větší ryby - 
svoje záměry slastně dokončíš. Mrtvé - překonání 
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tělesné nevolnosti. Chytati - tvoji 
nepřátelé sledují každý tvůj krok. Lovíš-li ryby a 
lov se ti daří - zlé se ti v dobré obrátí. Nemůžeš-li 
nic ulovit - zármutek a spory. Ryby kupovat - 
někdo tě podvádí. Vidět je živé v čisté vodě - 
veselost, zdraví. Dravou velrybu vidět - urputný 
nepřítel, rozvrat v rodině. Jíst je - narození dítěte. 
Voda hemžící se rybami - štěstí. Velkou rybu uvidět 
nebo ulovit - výhra. 
Přírůstek v rodině. S labutěmi - brzská svatba. 
Velký a plný ryb - majetek a váženost. Zakalený 
nebo špinavý - očekávej zlé věci. S vysokou hrází - 
nestálé štěstí. Kráčíš-li namáhavě po hlinité hrázi 
rybníku s rozbouřenou vodou - těžká nemoc v 
rodině i náhlá smrt. 
Viz “Vlak”. Všeobecně vždy znamená zprávu nebo 
cestování. 
Velkou mít - nepříjemnosti. 
Prasečí vidět - úraz. Jíst ho - spokojené chvíle po 
velké námaze. 
Buď opatrný před nepřáteli. Anonymní oznámení ti 
způsobí mnoho starostí. 
Svůj plán uskutečníš jenom s velkými obtížemi. 
Získáš-li čas, vše se ti zdaří a ve štěstí rychle 
zapomeneš na těžkosti. 
Spatřit jej - protivenství budeš snášet. 
Neodpoustíš-li jiným, pak neodpouštěj nic ani sám 
sobě. 
Zbytečný rozruch a mrzutosti. 
Viz “Brnění”. 
Mnoho pytlíků s rýží - znamená škodu. 
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Ř. 
 
Viz “Žebřík”. 
Být jím vyznamenán - dosažení cti. Vidět ho na 
jiném - nepokoje. 
Napsat nebo napsaný vidět – zlomyslnost. 
Vidět - budou tě sužovat chorobné představy, ale nic 
si z toho nedělej, neboť se trápí i ti druzí.  
Oční - neboj se odporovat hloupým nápadům. 
Mrzutosti, hádky. Pronášíš-li však ty sám nějakou řeč 
- poznáš, že člověk bývá ctěn i pro vyšší výdělky. 
Pronášíš-li nebo slyšíš řeč na rozloučenou - opuštění 
domova kvůli vidinám.  
Velká přísnost a nároky na tvou osobu.  
Jíst - hanba, nemilé události. Lidé, kteří ti nepřejí, 
budou chtít vyvolat s tebou spor. Loupat ji - budou se 
ti posmívat a znevažovat tvoji poctivou snahu. Vidět - 
někdo tě bude trápit svými výmysly.  
Klevety a mrzutosti.  
Hlučná a bujná společnost.  
Špatné chvíle v zaměstnání ti připraví dlouhé noci 
trapných myšlenek. 
Jasná a klidná s čistou vodou - poctivost, zdraví, 
mnoho štěstí a úspěšná budoucnosti. Kalná - nemoc, 
těžkosti v povolání. Rozvodněná - blahobyt. Vyschlá - 
bída. Teče-li do domu - zbohatnutí. Jsou-li v ní žáby a 
hmyz - trampoty, nemoci. Sedět na břehu řeky - 
povýšení. Svlékat se u ní - zbavíš se trampot. Brodíš-li 
se přes ni a začneš tonout - těžkosti, veliké 
zarmoucení. Lehce ji přejít - dobrá změna v povolání. 
Též - úspěch. V řece se koupat - dobré přátelství. 
Důvěřuj svým silám a své budoucnosti. V řece plavat 
- zvítězíš nad intrikány. Do ní spadnout - v rodině 
stihne někoho neštěstí. Být unášen proudem řeky - 
všemi silami bojuj proti nepřízni. Hučící řeku slyšet -
zrada, nebezpečí, klevety a jedovaté řeči.  
Vidět nebo mít - marná námaha a nesnáze.  
Budeš spokojen se svou prací.  
Při práci ho vidět nebo s ním mluvit - dosažení cíle 
pevností a velkým úsilím. 
Vidět ji - nepovol a vydrž, tvé úsilí bude odměněno. 
Řepkové pole vidět - pronásledování.  
Sít ji, řezat - bohatství. V poli zelenou vidět – 
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blahobyt. Vytrhávat, krájet - zdar ve spekulacích, v 
lásce. Zkrmovat - tvoje starosti se stanou terčem 
posměchu. Červená - zdraví a dobrá nálada. Znamená, 
že svoje záměry slastně uskutečníš. Žlutá řepa - ztráta 
svobody nebo toho, čeho sis tak málo vážil. Bílá - 
připrav se na zármutek.  
Pole řeřichou zamořená - onemocnění. Též - zlosti v 
sousedství. 
Vidět - trampoty. Ze zlata mít a být jím ozdoben -
svobodným manželství, vdaným a ženatým - peníze se 
zármutkem. Být spoután obyčejným řetězem - těžkosti 
při řešení sporných záležitostí. Na sobě řetěz nosit - 
marnění času zbytečnými myšlenkami, trápení pro 
osamělost. Přetrhnout ho - pocit tíhy pomine a zbavíš 
se potíží i starostí. Velmi silný řetěz ze železa - zvlášť 
veliké těžkosti, které zvládneš jen velikou silou. 
Dělat ji - poctivostí a pílí získáš menší bohatství. 
Dřevo - pochvala za usilovnost. Železo - těžká 
namáhavá práce.  
Při práci ho vidět - soustřeď se jen na věci, kterým 
dobře rozumíš. 
Při práci - závistivé příbuzenstvo. Budou tě 
napadat, ale ubráníš se. 
Nečeká tě nic dobrého. Pozor na lehkomyslnost, 
buď velmi opatrný 
Viz “Nůž”. 
Divokých šelem slyšet - blížící se nebezpečí. Sám 
řvát - něco nedobrého tě potká. Slyšet řvaní 
jiných lidí a pociťovat přitom hrůzu - budeš 
přítomen hrozné události nebo se o ní dovíš. 
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S. 
 
Mít jej naplněný penězi - ztráta. Mít prázdný – výhra, 
zisk. 
Klid, smířlivost, příjemné zážitky. 
Malý kousek - zlomí tě zákeřné překážky. Nádoby 
plné vepřového sádla vidět, plnit, sádlo kupovat 
nebo prodávat - štěstí v lásce. Nádoby plné husího 
sádla – blahobyt. Něco mazat sádlem - chraň se 
před přílišnou úlisností. Jíst sádlo - jsi smolař, který 
i z úspěchu udělá prohru. Škvařit sádlo - pronikneš 
do společnosti, kde budeš mít možnost vyniknout, 
ale varuj se v ní před nebezpečím. 
Podaří-lí se ti utvořit trvalé spojení jakéhokoliv druhu, 
nezapomeň se varovat zlé rady. Kupovat ji - 
nepřijímej žádnou radu, s níž bys sám nesouhlasil. 
Nepovede se ti špatné, vzlášť měříš-li něco na sáhy. 
Velký vidět - blahobyt. V něm se bavit, tancovat - 
veselost v životě. Zřícený - budeš potřebovat 
pomoc, aby ses vymotal z těžké situace. 
Viz “Koliba”. Vždy však znamená velké životní 
starosti. 
Velké kusy vidět - marné snahy. Pochutnávat si na 
něm - něco se ti splní, ale ke škodě. 
Zelený jíst - přechodné onemocnění. Hlávkový 
obírat, připravovat nebo vidět v zahradě - chraň 
se lehkomyslnosti. Též - varuj se bažit po věcech, 
kterých ses sám nedopracoval. 
Udělat ho - budeš mít velkou radost. 
Nescházej se s vulgárními osobami ani s těmi, kteří 
ti příliš mnoho slevují. 
Spáchat ji na sobě - snášej trpělivě neštěstí, které 
tě může potkat. 
Svůj kalich hořkosti vypiješ až do dna. 
Nikdy nebudeš mít všeho hojnost. 
Vozit se na nich - výstraha před nebezpečím. Při 
špatném počasí se tato výstraha znásobuje. 
Převrátíš-li se na nich - dej pozor, aby ti neuniklo 
štěstí. Vidět překocené sáně - proděláš převrat. 
Příjemné překvapující zážitky.  
Nikým a ničím se nedej odlákat z cesty, kterou sis 
sám vytyčil.  
Nepříjemné zprávy.  
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Náladovost, rozkol v přátelství.  
Nebuduj své plány na zdánlivých úspěších. Vidět 
vymetat saze - veliký zármutek. Sám je vymetat -
těžká choroba i smrt. Jestliže se saze valí s kouřem z 
komína - chraň se špatné společnosti. Umazat se jimi - 
příkoří, potupa, zarmoucení.  
V zahradě - v přírodě se uklidní tvoje předčasně 
zjitřené city. Přízeň. 
Být jím - dobrá pověst. 
V tvém domě nebude nikdy chybět štěstí a klid. 
Příbuzní tě zaplaví nepříjemnými požadavky. 
Milý pozdrav z ciziny nebo odněkud, odkud bys to 
nečekal.  
Na trůně - štěstí v podnikání, méně však v lásce. 
I tvoje srdce bude jednou uspokojeno.  
Vidět ho - pílí si připravíš dobrý život. Mluvit s ním - 
dobrá rada. Pohostí-li tě - štěstí v malých věcech. 
Mladá - zdar. Stará - klepy, pomluvy. 
Budou ti závidět každou maličkost a všechno, čeho 
poctivé nabudeš. 
Spojíš-li vůli s úsilím, dostaneš se dopředu.  
Sedět v něm - podpora tvých plánu s ochotou a 
dosažení cíle. 
Dřevo či cokoli jiného - těžká práce.  
Na pole jdoucí nebo při práci - naděje na lepší časy. 
Překažený plán. Nese-li ji někdo - mnohý nepochopí 
tvoje dobré úmysly. Tesařská - těžká a namáhavá 
práce. Ostrá a lesknoucí se - výstraha před 
nebezpečím. Hrát si s ní - vlastní neopatrností si 
zaviníš neštěstí. Štípat sekerou dřevo - námaha.  
Vidět - budeš mít ve všem štěstí. Sušit - šťastná 
budoucnost, zejména mladým věští radost a veselé 
věci. Kupovat seno - úspěch v každém podnikání. 
Prodávat je - setkáš se s nečestnými lidmi. Svážet z 
luk do stodoly - spokojený život bez nouze. Hrabat je 
do kupek - rozmnožení majetku. Sušené nakládat na 
fůru - osobní úspěch, blahobyt k stáří. Skládat je ve 
stodole - velký zisk. Ležet na něm - přesvědčíš se, že 
sytý hladovému nevěří. Velkou kopu sena vidět - 
slavnostní přivítaní pozvaného hosta. Seno obracet - 
užitek z něčeho. Zmoklé seno - ztráta, nepříjemnosti. 
Suché pěkné seno je vždy dobrou předzvěstí. Hořící 
nebo spálené seno - těžké zarmoucení. 
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Viděl, sít, sypat - tvůj majetek se rozmnoží, tvoje 
plány vzbudí obdiv. Čistit, kupovat - úspěch, 
zejména pracuješ-li v obchodě. Prodávat - pozor 
na nečestné smýšlení blízkých i neznámých osob, 
na podvody. 
Všechny, kteří tě budou chtít zaskočit, překvap 
výbornou obranou. 
Na míle se vyhýbej falešným lidem. 
Kupovat ji - nemoc. 
Zdravou vidět - příjemná návštěva. S vážnou tváří - 
žádost o radu. Usmívá-li se - veselostí bojuj proti 
mrzuté náladě. Mrtvou vidět - zdá se, že každý tvůj 
krok ochraňuje nějaká tajná dobrá ruka. Nevlastní 
sestru mít - klevetami se pokoušejí zničit tvé štěstí. 
Tajná známost tě bude těšit, jen dokud se o ní 
nedovědí druzí. 
S někým milým - radostné překvapení. S 
nenáviděným - zlost. S neznámým - nový zážitek 
nebo seznámení. 
Vyjasnění velké záhady. Též - neočekávaná zpráva. 
Věci vidět - obrat k lepšímu, čekej jen po svém 
velkém úsilí, projevech pevné vůle a upřímnosti. 
Jíst, lepit s ním něco - budeš snášet velké protivenství.
Vidět - brzy dosáhneš svého cíle. Vystupovat po 
nich - zdar, pocta. 
Sestupovat po nich - ztráta, potupa, ponížení. 
Spadnout z nich nebo na nich - úraz, nepříjemnost, 
nemoc, ztráta. Vystupovat po nich nevysoko nebo 
se z poloviny výšky vracet dolů - štěstí tě na 
krátký čas opustí. 
Varuj se hýřivého způsobu života, který tě přivede 
do bídy a do neštěstí. Též - unikej mrzutostem. 
Roztahovat - špatné těžké časy. Opravovat je - 
urovnání záležitostí, ale s námahou. Do vody je 
vhodit - neuznání tvé práce. Roztrhat je - odhalíš 
všechny záměry svých odpůrců. Vázat je, plést - 
štěstí v každé činnosti. Do ní se zaplést - intriky a 
žádostivost i v lásce. Zůstat v ní viset - budeš 
zapleten do špatností. 
Chvíle sklíčenosti, kdy najdeš útěchu a klid v 
hudbě. 
Dopisní - zpráva nebo velká společnost, v níž se 
však budeš přesto cítit sám. 



Schůze: 
Sídliště: 
Síla: 
 
Silnice: 
 
Sklepník, sklepnice: 
 
Skoba: 
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Skladiště: 
 
 
Skládat: 
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Sklář: 
 
Skleník: 
Sklenice: 

Trampoty, nepříjemné překvapení. 
Budeš snít o svém štěstí. 
Cítit ji nebo prokazovat - v těchto dnech nechtěj 
více, než můžeš skutečně dosáhnout. 
Zpráva, cesta. Též - co se ti zdá být už jisté, není tolik 
trvalé. 
Vidět některého z nich - škoda. Varování před 
úlisností lidí - vidět oba. 
Zatloukat ji – známost. 
Semena či cokoliv - radost a požehnání na majetku. 
Též - poctivá odměna za práci. 
Vidět - záležitosti nevyřídíš tak, jak sis představoval. 
Jím prosévat - ztráta. Děravé – větší zbohatnutí. 
Sirný pach cítit - vyhýbej se ohni a nikdy si s ním 
nezahrávej bez rozmyslu, bez nutnosti. 
Houkání sirény slyšet - velké trápení, pocit 
zoufalství nebo záchrana v posledním okamžiku. 
Sám jím být - poznáš ocenění lásky k bližnímu. Něco 
mu odepřít nebo se s ním povadit - trest za 
nespravedlnost. 
Dolů - těžké poměry. Vzhůru nebo do vzduchu - 
zbytečná námaha. Skočit do něčeho ze strachu - 
zlé znamení. 
Vidět ji - překážky a velmi neschůdná cesta k 
úspěchu. Zřítí-li se nebo ty sám z ní sklouzneš - ve 
tvém okolí dojde k nehodě nebo zažiješ neštěstí 
cizí vinou. 
Přechodný zármutek. 
Prázdné - bude té trápit nejistota a zvědavost v 
těžko zjistitelné věci. Plné - bohatství nebo 
pozvání z ciziny. 
Nábytek nebo něco jiného - rozvod, změna, 
stěhování. 
Mnoho rozbitého - velký úspěch. Čisté - budeš 
vítaným hostem. Nečisté či matné - pomluvami 
budou chtít zničit tvé postavení. Čistit je - pro 
svoje puntičkářství promeškáš výbornou příležitost. 
Rozbiješ-li ve snu skleněnou tabuli - v životě si 
všechno těžce odpykáš. 
Vidět ho při práci nebo s ním mluvit - velmi křehké 
zdraví. 
Štěstí se bude přibližovat. 
Prázdné - svatba. Naplněné vínem - rodinná oslava, 
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Sklad: 
 
Sladké: 
 
Sladkosti: 
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bohatství. S čistou vodou někomu podávat - 
povýšení, vážnost. Když ti někdo podává prázdnou 
sklenici - budeš podveden. Sklenici s nápojem 
rozbít - leknutí, zármutek i smrt. Něco ze sklenice 
vylévat - budeš pohaněn těmi, jimž si nejvíce věříš. 
Plný zásob - hojný užitek. Prázdný - zkáza. Jít do 
něj pro zásoby - štěstí. V tmavém tápat - varování 
před neštěstím. Nemůžeš-li se z něj dostat ven - 
vždy při všem mysli také na následky. 
Viz též “Úroda”. Hojná - spokojená a štastná 
Domácnost. 
Na náledí - nedej se zlákat na scestí. Na blátě - 
hanba. Sklouznout se na čemkoli - vždy špatné 
znamení. 
Skákající - pomluvy, klepy. Chytnout ho - dostaneš 
poselství. 
Vidět ji - přátelé v ciziny nebo osoby na 
vzdálených místech na tebe stále vzpomínají. Její 
vůni cítit, v kuchyni s ní pracovat - vše dobré. 
Roztloukat ji - budou tě chválit jako výborného 
hostitele. Kupovat ji - pokud se nestaneš 
požitkářem, zcela jistě obdržíš dary. Jíst ji - zdraví. 
Něco skořicí posypávat - získáš jmění. Cítit její vůni 
- dobrá pověst. 
Navštívit - dostaneš se do velmi vtipné společnosti. 
Vidět ho, mluvit s ním - obchodní záležitosti. 
Naplněná - dobré časy. Též - pěkný dar. Prázdná - 
nepokoje, starosti. Uzavřená - lidé ti něco zatajují. 
S klíči - odhalíš zajímavé tajemství. Otevřená - 
přítel tě chce přivést do hanby. 
Slyšet - velký hněv pro pletichy. 
Slyšet ho zpívat - potěšení, veselá nálada. Vidět 
ho - budeš se radovat z úspěchů. 
Obavy kvůli nečestnému činu. 
Zasloužené uznání a čest. 
Z ječmene - dej pozor, abys nezačal šetřit až příliš 
pozdě. 
Dřevo - nepovede se ti dobře, dáš-li na slova 
lichotníků. 
Viz též “Cukroví”. Vždy však - hněv pro falešnost 
přátel. 
Protivenství a marné úsilí. Lidé, kteří ti budou klást 
do cesty překážky. Rozházená - bída, škoda. V 
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otepích nebo ve stohu - nedostatek peněz tě 
nebude trápit, bezstarostný život. Poletující - 
překvapení v rodině. Mokrá - zle pošramocená 
pověst pro nepatřičný čin. Hořící - zarmoucení. Na 
slámě ležet či spát - nebudeš sice příliš bohatý, ale 
budeš spokojený a nebude ti chybět štěstí. Mlátit 
slámu - neupřímnost nebude nikdy zapomenuta. 
Činností se přeneseš přes mnohé starosti. 
Tvůj domov se stane terčem závisti. 
Svobodným - zábavné cestování. Ostatním - tvůj 
úspěch budou druzí těžko snášet. 
Pro poctivost utržíš mnoho urážek, ale odrážej je s 
úsměvem. 
Buď velmi spravedlivý, ale přísně kontroluj činnost 
svých podřízených nebo těch, mezi nimiž se ve 
věcech úředních pohybuješ. 
Ctižádost a vypočítavost ti mohou pošlapat štěstí. 
Varuj se úlisných přátel. 
Cesty, návštěvy dalekých krajin, mnoho zbytečných 
vydání. 
Chytat - svatba u známých nebo příbuzných. Péci - 
něco pokazíš a budeš toho velmi litovat. Jíst - 
starosti tě zatím neopustí. 
Příjemné zážitky, ale nemilé zprávy. 
Vidět nebo slyšet jej zpívat - svatba a velké štěstí 
v manželství. Též - dobrá zvěst. Chytit ho - buď 
pozorný a jemný, protože štěstí je jako křehká 
rostlinka. Pustit ho nebo odlétá-li - čekají tě 
nepříjemné doby. 
Vidět ho nebo s ním mluvit - čeká tě dobrodružství, 
přechodné štěstí. 
Mnoho - dobré znamení. Kdákají-li - klepy, sváry, 
budeš muset svoje nynější místo opustil. Snáší-li 
vejce - zisk, výhra. Sedí-li na vejcích - rozmnožení 
majetku. Zobe-li zrní - zánik něčeho. Zabitá - vystup 
proti bezpráví a utrpení. Honí-li ji kohout - ztráta 
jednoho z tvých přátel či známých. Vidíš-li běhat 
malinká kuřátka – nepříjemnosti, škoda. Kvočna s 
kuřaty - velká radost, rodinné štěstí. 
Viz též “Kurník”. Svorné manželství, ale pozor na 
pomluvy. 
Skládat ho - starosti, strasti. 
Viz “Hlemýžď”. Celkově - dobrá pověst. 
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Poučení z nepříjemných věcí, do nichž se dostaneš 
zásluhou svých přátel. 
Budeš neprávem obviněn z nečestného skutku. 
Vidět nebo trhat - nemoc. 
Čest, uznání, vítězství nad nepřáteli. Na něm sedět 
- moudrostí převýšíš své okolí a štěstí se tě bude 
držet i nadále. Zabít ho nebo mrtvého vidět - 
zničené plány a ztracený čas. Stojí-li u domu - 
dostaneš hosta. 
Kost z ní - přijdeš k poznání, že nemáš důvod být 
sám se sebou nespokojený. 
Nádherné - získáš blahobyt čest, uznání, vážnost, 
velkou důvěru. 
Projev schopností bude znamenat získání podpory 
vlivných osob. Přelomený, vyvrácený - ztráta 
důvěry. Ziřítí-li se sloupoví nebo sloup - chraň se 
nemoci, úrazu, nehody. 
Někomu jít za služebníka, služku - čekají tě trpké 
časy. 
Důstojenství, povýšení, zisk. Svobodným - pozor na 
přerušení první lásky pro nevěrnost. Ztrati-li se v 
oblacích - očekávej ztrátu.  
Vidět ji - změna pracoviště. Střílet - šťastná cesta. Jíst 
- vyšší příjem, spokojenost.  
Spadnou-li z tebe - ostuda. Kupovat je - ztráta. 
Roztrhané - štěstí. 
Klepy, velká nepříjemnost pro nepatrnou věc.  
Zářící na jasné obloze - štěstí v pracovním podnikání. 
Vycházející - získáš velmi dobré místo. Velmi jasné 
slunce - dosažení tužeb a pevné zdraví. Padá-li jeho 
zář do domu - dosáhneš majetku, úspěchů. Na slunci 
se vyhřívat - vřelá láska. Vychází-li temně krvavé - 
nesvornost v domácnosti, revoluce i válka. Je-li 
zahalené mraky - tvoje plány dostanou trhliny, čekej 
nemilé záležitosti. Též - nemoc, zármutek. Zatmění 
slunce - neštěstí, rozloučení s milou osobou. 
Zapadající - škoda. Též - trudný podzim života 
očekávej. Vidět na obloze svítit půlnoční slunce - po 
nepříjemnostech přijde opět pohoda. Vidět slunce a 
měsíc současně - těžké nedorozumění, sváry, převraty 
i válka.  
Vidět - buď opatrný, abys nepůsobil na svoje okolí 
dojmem majetného člověka. Lidé tě chtějí využít. Být 
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pod slunečníkem - dej pozor, aby ses nepřipravil o 
štěstí a radost. 
Získání lásky a obliby pro veselost a upřímnost. 
Vynasnaž se opravdu, jak nejvíce můžeš, neboť 
život je velmi krátký. 
Mnoho mít - nemoc, mrzutosti. 
Viz “Plakat”. Ronit je - velká radost. 
Ani zle, ani dobře - proměnlivo v životě. 
Shluk osob a událostí, od jejich víru upadnout - 
zoufalost nad neuznáním, pozdní ocenění tvé 
osoby a získání patřičné úcty v životě. 
Mrzutost. Vysmívá-li se někdo tobě - úspěch, štěstí. 
Vidět ji - s radostí budeš očekávat příští dny. Pít 
sladkou - radost, štěstí. Těž - zdraví, síla. Je-li hustá, 
kyselá, trpká - něco zlého, nepříjemnosti. 
Zklamání přítele. Do něj vkročit - těžkosti ti občas 
zachmuří mysl. 
Vymetat - lepší časy. Vymetat z pokoje do kuchyně 
- výhra. Smetat je na velkou hromadu - velká 
starost. 
Páchat je s jinými - mrzutosti. 
Překážky, neshody. Nezapomeň, že ctižádost musí 
být podepřena i úměrnými schopnostmi. 
Načerpání nových sil v přírodě. 
Příjemné chvíle, pěkná příhoda. 
Ztráta. 
Úmrtí. 
Výčitky svědomí, zármutek.  
Budeš doplácet na stálé omyly.  
Drž jazyk na uzdě a lépe se ovládej.  
Pro liknavost se daleko nedostaneš. Nabádá k činnosti 
a většímu přičinění v osobním životě.  
Sněhem zavátá krajina – štěstí. Padá-li sníh - starosti. 
Při plnění nových povinností budeš potřebovat mnoho 
odvahy. Padá-li přímo na tebe - veliký zármutek. 
Taje-li - nepokoje, různice, nepříznivá změna v 
soukromí. Dělat z něj koule - špatně zprávy. Sníh ze 
sebe střásat - zbavíš se mrzutostí. Smetat jej z oken - 
nenadálí hosté. Vymetat jej ze dvora - lživé pomluvy. 
Těžce se jím brodit - utrpení. Zapadnout do něho a 
nemoci vylézt ven - úraz, těžká nemoc. Sníh s deštěm 
- štěstí se od tebe na čas odvrátí. Když vrže - pevná 
půda pod nohama v povolání. Cukrářský sníh z bílků -
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zneklidní tě zlé řeči. 
Malé - neutěšené poměry. Velké - zemědělců dobrá 
úroda. Ostatním - zlepšení majetkových záležitostí, 
dobré příjmy. Mlátit je - pozvání na návštěvu. Mnoho 
jich na poli či ve stodole vidět - jistota a klidný život 
bez velkých starostí.  
Vidět - vztah, který si vytvoříš, bude trvalý. Darem 
dostat - svobodným zasnoubení, ostatním - získání 
podpory a pochopení v osobních věcech života. 
Ztratit jej - ke štěstí se budeš muset zvlášť tvrdě 
probojovat nebo dopracovat poctivým úsilím. Též - 
nestálost. 
Směle se postav proti těm, kteří tě uvedou v posměch. 
Čekej mnoho namáhavé práce. 
Vidět sochy - něco v tobě vzbudí hrůzu. Též - 
budou tě znepokojovat tísnivé myšlenky. 
Při práci - uznání. 
Zlé klepy, bouře v domácnosti. 
Kouřící - nebezpečí, ohromující přeměny. 
Odpuzení přátel nebo nepřátelství. 
Vidět nebo ho mít - budeš bojovat o své právo, 
nepříjemné pletky. Být na něm osvobozen - podle 
výsledků jednání buď ohrožení cti a vážnosti nebo 
ukončení vleklého procesu. 
Vidět ho: přísný dozor, kontrola nad tebou. Jsi- 
li jím souzen - menší zármutek. Být odsouzen k 
trestu - velký zármutek. Okřikuje-li tě - zlá nemoc. 
Soudí-li někoho jiného - dobrá zvěst. 
V ní se nacházet nebo pohybovat - vrhá se na 
tebe štěstí. 
Z výšky a potlouci se - úraz a ztráta. Též – nebudeš 
tak zdravý, jak si myslíš. Spadnout bez úrazu - 
výhra. Do vody – nehody. 
Na něm pracovat - získání zručnosti v zaměstnání. 
Vidět jej, mluvit s ním - postup a uznání v práci. 
Vidět - okradení nebo škoda. Slyšet je houkat - 
smrt v rodině. 
Bez dýmu - překvapení. Kouřící - nemoc a starosti. 
Sám tvrdě - nedobrá předzvěst. Probouzíš-li se 
zvolna a spokojeně - štěstí, úspěch. Probudila-li tě 
milá osoba - radostná zpráva. Jsi-li probuzen hlukem 
- výstraha před nebezpečím. Spát společně s někým - 
hanba, mrzutost. 
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Promeškáš-li ve snu něco spaním - velká opatrnost 
před nemocí a ztrátou. Spát v přírodě - z daleké cesty 
se vrátíš s novými myšlenkami. Spát v hostinci 
- velmi tě zneužijí. Spát v kostele - mluv pravdu, i 
když polovina lidí bude lhát. Spát v zahradní besídce - 
po pěkných dnech pohody se budeš těžko navracet do 
všedního života. Spát na voze - uzavřeš úspěšné 
dohody. Spát a být ze spaní něčím vyrušen - 
nepříznivé podmínky budeš muset překonávat. Spát v 
chůzi nebo vstoje - hrozí ti nehoda. Spát v síti - bude 
tě trápit nejistota, buď sebevědomý. Spát v posteli - 
předzvěst něčeho nepříliš milého. Spát pod postelí - 
zkouška po velké trýzni. Spící lidi vidět - bude-li 
právo na tvé straně, postupuj rázně a s důstojností. 
Potíže, starosti, nepříjemnosti. 
Nedosažitelná touha. 
Vděčnost a uznání za dobrý skutek. 
Tvoje dobré úmysly většina lidí nepochopí. 
Bolí-li tě - nemoc. Ztratit je - ztráta někoho milého, 
odloučení. Vidět je - v zájmu svého bližního 
přineseš oběti. Slyšet jeho tlukot - budeš rád, když 
tě žal co nejdříve opustí. Rozsekat je - úmrtí 
milované bytostí, rozloučení. 
Plná - dobrá předzvěst. Prázdná - neutěšené časy. 
Cítit, prožívat - trápení z lehkomyslnosti. 
Mít kolem sebe - měj se na pozoru před svým 
okolím. Bavíš-li  se dobře - dosáhneš, po čem 
toužíš. 
Pohozený, rezavý - škoda. Trávu jím žnout - hojnost a 
požehnání v domě. 
Vidět ji - štěstí v manželství. Též - blahopřání k 
radostné události v rodině. Běžící nebo poskakující 
- velmi příjemná společnost. Zastřelit ji - nedej ublížit 
slabému, jinak tě stihne tvrdá odplata. Mrtvá 
- dědictví. S mláďaty - zaopatřit své děti, neboť 
budou brzy sirotky. 
Oslava v kruhu přátel. Též - hlučné dobrodružství. 
Bodne-li tě - zažiješ ublížení od nepřítele. Též - hněv, 
jedovatost, rozčilování.  
Vidět ho - pozor na domýšlivost. Nezapomeň na své 
vinnosti ani ve veselé společnosti. 
Svá nahá - velká hanba. Hubená - nepříjemnost v 
příbuzenstvu. Zlomené - úraz. Poraněné - pohana, 
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onemocnění. Stehna vidět - vždy varování před 
ostudou a velkou náruživostí, která navíc směřuje ke 
škodě. 
Vidět - dobré časy, útěcha, klid, radostné chvíle. 
Blahobyt a úspěchy však vyvolávají obavy a neklid 
u závistníků. 
Pozor na využití. 
Úspěch, zisk. 
Velmi dobrá pověst. 
Velmi mrzutá nálada. 
Vymaň se z nízkého prostředí klevet a pomluv. 
Cesta k tvým úspěchům bude velmi neschůdná. 
Štěstí ti v životě moc nedá, ale v pravý čas se 
přece ukáže. 
Sám se do stáda dostat - pouštěj se jen do velmi 
dobře promyšlených činů. 
Vydáš se na cesty za poznáním cizích krajů.  
Návštěva nadřízené osoby tě nijak nepotěší. 
Na obchodní cestě získáš nové známosti. 
Staneš se šťastným dědicem. 
Se starožitníkem - velké úspěchy v obchodním 
podnikání. 
Být - znamená něco dobrého. 
Neznámá - dobré znamení. Známá - mrzutosti, 
klevety. Velmi ošklivá - hrozící zlo, nebezpečí. 
Pěkný selský vidět - dostaneš výpomoc. Vlastníš-li 
jej - příznivá budoucnost. Dědit jej - navázání 
výhodných styků, které ti zabezpečí štastný život. 
Koupit - úspěchům kráčet vstříc s otevřenýma 
očima. Prodat, předat - v budoucnu hodně ztratíš. 
Vidět - zisk majetku velkou přičinlivostí. 
Nedokončená - očekávej trpké chvíle. Do ní se 
stěhovat - spokojenost v zaměstnání. Hořící - 
stanou se události, které tě velice zarmoutí. Řítící 
se - varování před nehodou. Též - budeš se muset 
přemáhat natolik, aby neúspěchy nevybízely k 
ochabnutí sil. 
Budou ti závidět myšlenkový rozlet. 
Ze zoufalství najdeš východisko v činnosti. 
Po čase se dovíš všechno, co se před tebou dlouho 
chovalo v tajnosti. 
Nebuď sám sebou zaujatý tak, aby ti unikla 
sméšnost tvého chování! 
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Radost. Do neznámé krajiny – smrt. Do horšího 
bytu - smutek, neštěstí, nemilé soudní záležitosti. 
Zdá-li se nemocnému, že se stěhuje - uzdravení. 
Zdá-li se mu však, že se stěhuje v daleké kraje - 
zemře. 
Smrt v okruhu přátel či známých. 
Jen s velkou námahou si dobudeš místa “na výsluní”. 
I ve věcech, na které jsi už pozapomněl, leží velké 
hodnoty. 
Utiskování věřiteli, příbuznými. Unikneš-li stíhání - 
zbavíš se utiskovatele. 
Postel - brzké vdavky. Dobytku podestýlat - v 
pozdějších letech blahobytný život. 
Deskovou vidět, mít nebo ji došky pobíjet vidět - 
ve všem přízeň. Plná - bohatství, blahobytné stáří. 
Prázdná - zoufalost v chudobě, zkáza, škody. 
Přílišná opatrnost bude na místě jen tehdy, bude-li 
vycházet z moudrého úsudku. Hořící - bída, 
zármutek v příbuzenstvu. 
Přátelská pomoc. 
Květinový, s květinami - dědictví. 
Vidíš-li pěknou - o štěstí přímo zavadíš. Sedíš-li na ní 
- choroba ti způsobí velké starosti. 
Sedí-li na ní někdo jiný - přepadne tě velké 
soužení. Bílá - uhájíš si své výsady. Černá - 
nedostatek. Se zlomenou nohou - nedej se odradit 
posměchem. 
Budeš mít dost nepřátel. 
Číslo sto vidět nebo napsat - zorganizuješ výhodný 
obchod. 
Přímá cesta k cíli. 
Odhalení nějakého tajemství. 
Dávej si velký pozor na zloděje a klepy. 
Po zelené nebo kvetoucí stoupat - ulehčení v 
starostech. Po holé - těžkosti, opuštěnost. 
Vidět - nesnáze, pokoření. Policejní stráž - spory. 
Nehoda, hádky, nepřátelství. Službu konajícího 
nastupujícího vidět - krutost, bezohlednost, život 
plný překážek. 
Připrav se na velmi zlé doby. 
Smutek. Též - dlouhotrvající podzim. 
Leknutím, slabostí, úžasem - zbytečné úsilí, ničeho 
nedosáhneš. 
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Tvoje schopnosti čekají na odhalení a využití. Též - 
práce, námaha. 
Vysoký strom mít na svém dvoře - vzácná návštěva. 
Bleskem zasažený - zlé znamení. Divoké, plané, na 
skále nebo ve vodě - trampoty. Zalévat - rozmnožení 
majetku. Sázet je - rozkvět v podniku, v podnikání. 
Ztrouchnivělý, ale zelenající se vidět - vysoké stáří. 
Strom kácet - něčeho se budeš muset zříci. Na strom 
lézt - dobrá budoucnost. Na stromě sedět - vedoucí 
postavení, čest a moc. Pod ním sedět - nečekaná 
zpráva znovu povzbudí tvé naděje. Můžeš též 
očekávat přechodné, i když nečekané výhody. Uschlý 
strom - neúspěch, škoda i úmrtí starého člověka. 
Stromem třást - nepochybné úspěchy v podnikání. Se 
stromu spadnout – úraz, neštěstí, i smrt manžela nebo 
manželky. 
Zelené, kvetoucí vidět - radost, čest, bohatství.  
Vidět - obdržíš příjemné sousedy. Dlouhou stinnou 
alejí se procházet - klidný život, dlouhotrvající štěstí. 
Plody obsypané - blahobyt v domácnosti. S pěkným 
listím - naděje na zisk, výhru v loterii.  
Vidět - nikdy nepovzbuzuj lidskou chamtivost. Vidět, 
jak se řítí - hledej záchranu, blíží se nebezpečí. 
Zbořený strop - zlé znamení.  
Něco - krok za krokem budeš získávat postavení. 
Pro svou existenci budeš muset vynaložit hodně úsilí 
a přičinlivosti a být velmi houževnatý.  
Znějící - zklamání z nesplněných tužeb. Přetrhané - 
těžká nemoc, smrt. 
Vidět jej, mluvit s ním - dostane se ti pomoci, kterou 
sis možná nezasloužil. Směje-li se - budeš mít vskutku 
možnost něčeho v životě docílit.  
Varuj se před nadměrnou pýchou a přílišným 
sebevědomím. 
Došková – spokojenost. Příkrá - nebezpečí. Kráčet po 
ní se strachem - nemoc. Opravovat ji - lepší časy. 
Odnáší-li ji vítr - ztráta. Visí-li z ní rampouchy nebo 
kape voda - nesnáze, různice. Jakoukoli jinou vidět - 
když budeš přemýšlet, sám přijdeš na to, že k cíli vede 
jen jediná cesta. Otrhaná - násilím svůj osud 
nezměníš. Spadnout z ní - poučíš se z velmi 
nepříjemných zážitků. Čerstvě novou střechu dělat 
nebo vidět - využiješ-li příležitosti, velmi si zlepšíš 
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postavení. Ptáky na střeše vidět - cesta, změna 
bydliště, stěhování.  
Z něčeho sám střílet - dobrá zpráva. Slyšet střelbu 
zdálky - protivenství, které budeš snášet. Střelná rána 
slyšitelná zblízka - úlek i radostné překvapení. Střelný 
prach vidět, cítit - pohroma, válka, ničení.  
Dlouhé doufání v konečnou přízeň osudu.  
Vylezla-li ti z těla - bída, zkáza, opuštěnost. Ve vodě 
střeva máchat - pomůžeš si z tísně.  
Obouvat - menší cestování. Staré sešlapané mít - 
velká starost. Též - chraň se před podvodem. Kupovat 
- někdo tě bude chtít dostat do nepříjemné situace. 
Děravé - nouze, hanba, nepříjemnosti. Turistické - 
výlet, při němž nezapomínej na své povinnosti z 
všedního života. 
Šťastné doby, radost ze života. Kus nalézt - zdar v 
obchodě, úspěch v zaměstnání. Tavit - bohatství. 
Nepřihlížej nečinně k tomu, jak ti výhody utíkají 
pod rukama. 
Do ohně - žárlivost. 
Žal. 
Pochvala za dobrý skutek, získání hodnotného a 
trvalého přátelství. 
Dobré zprávy. 
Vidět - dobrá zvěst pro poctivost a skromnost. 
Skrytou s čistou vodou nalézt - zisk. Pít z ní čistou 
a chutnou vodu - úleva v starostech. Znečištěná - 
zlé trampoty. 
Kopat ji a najít vodu - získáš dobře placené místo 
nebo nalezneš cennou věc. Kopat a vodu nenalézt 
- velký zármutek. Hluboká a prázdná - nebezpečí. S 
kalnou vodou - nemoc, nehoda v rodině i smrt. 
Vyschlá, bez vody - nedůvěra, neúspěchy, 
ochabování tělesných sil, zlé znamení. Spadnout do 
studny - odhalíš zradu, ale sám tím utrpíš a ještě 
dlouho budeš hledat někoho, komu by ses dokázal 
plně svěřit. Najít studnu s čistou vodou - občerstvíš si 
síly i mysl. Vidět studnu - zisk, úspěch, snadné 
dosažení životního přání. S obrubní - svého cíle 
dosáhneš jen s námahou. Ve svém domě ji mít - 
očekávej nepříjemnost v zaměstnání. Na dvoře - 
postup, lepší práce, větší zisk. Z ní pít - svoje výhody 
si dokážeš uhájit. Přetéká-li - nepříjemné doby. 
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Kruhová - na přechodný čas nouze. 
Pevný dubový - dlouhý věk. U stolu sedět - čekej 
pozvání do velmi vážené společnosti. Též - potěšení. 
Prostřený - moudrý život, blahobytné stáří. Prázdný - 
nepříjemnosti v zaměstnání nebo ve veřejném životě. 
Ze stolu odnášet - ztráta výhodného výdělku. 
Červená - radost, důležité vyzvání s rozhodujícím 
významem pro tvou osobu. Bílá - účast na svatbě. 
Černá - zármutek, pohřeb. Modrá - zklamání. Zelená - 
zachovej si především naději. Žlutá - pocítíš závist 
lidí, ale jen na přechodnou dobu. Velmi dlouhá -
nespokojenost věřitelů. Plést - oceníš význam dobrého 
přátelství. Měřit ji - přej a bude ti přáno. Darovat ji - 
tvrdohlavostí ničeho nedocílíš. Přijmout ji - v lásce se 
ti naskytne vynikající příležitost. Zahodit ji nebo 
ztratit - ztráta štěstí, zklamání. Držet ji - upevnění 
přátelských citů a vztahů. Přišívat jí - láska, 
zasnoubení nebo svatba.  
Prázdný - peněžní nesnáze. Budeš muset snášet 
trpělivě nepříjemnosti. Plný - co si v mládí nastřádáš, 
v stáří jako bys našel. Znamená to prospěch, 
zámožnost. Něco z něj vysypávat - neblahé znamení. 
Bez dna - více dosáhneš, budeš-li prakticky uvažovat. 
Děravý - velké starosti. Načít ho - starosti a nepokoje 
budou ustupovat. Před sebou ho kutálet - mírný 
vzestup v zaměstnání. Koupit jej - připrav se na větší 
oslavu. Prodat - zdánlivý zisk se obrátí ve ztrátu. 
Mnoho sudů - úspěchy se dostaví nečekaně.  
V ohni ji vidět – smrt.  
Jíst - churavost a velké znepokojení pro blížící se zlé 
doby. Převrhnout jí, rozsypat - rozluka s životním 
druhem, neshody v domě. Solná sluj - trapné úzkosti. 
Skrytý nepřítel. Rozeznávej dobře mezi lidmi, kteří se 
tváří jako tvoji přátelé.  
Z něho padat - nebezpečí. Mírný - bude dobré, 
nezapomeneš-li na skromnost, až snadno dosáhneš 
cíle. Strmý - za cílem povede jen tvrdá cesta. Skalnatý 
- soužíš se tužbami, které se ti nikdy 
nesplní. Travnatý - dopustíš se mnoha omylů, než 
přijdeš k cíli. Zalesněný - moc se natrápíš, než 
najdeš východisko. Holý - těžké doby, nesmírně 
těžká práce. 
Nemoc, zármutek, smrt. 
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Vidět je - něco dobrého. 
Jíst - malé naděje na úspěch. 
Budeš překvapen nepříjemností. 
Seber klid, rozvahu a soustředěnost na cestě za 
svým cílem, jinak ho nedosáhneš. 
Poskytnout, vydávat - špatná zpráva. 
Být jím - pozor na poškození pověsti. Křivě svědčit 
- zažiješ potupu, hanbu. 
Záhuba. 
Zhlédnout - nestav na slibech, které ti budou 
ponejvíc dávány. 
Vidět - náhlá radost. Velké uskutečnění náročného 
a odvážného plánu. Vzdálené - touha a radost. 
Něco světlem zapálit - přivodíš si zlo. Zhasínající - 
někdo tě bude chtít ponížit. Zhasne-li však náhle 
samo - někdo v rodině zemře. Když je zhasneš sám - 
očekávej ztrátu. Rozžehnout je - splněné přání. 
Též - odhalení něčeho utajovaného. 
Vnikneš do velké záhady. 
Pěkná, v ní se nacházet - konečně se splní tvůj 
dávný sen. Jasně osvětlená - pozvání na rodinnou 
oslavu. 
Hořící vidět - důležitá událost, pozvání do 
společnosti. Zhasínat je - zklamané naděje, porucha 
na zdraví i smrt dítěte nebo dospělého v 
příbuzenstvu. Malá svíce - smrt dítěte, velká - smrt 
dospělého. Popálit se jimi - dostaneš se do 
špatných rukou. Hořící svíci nést nebo ji vidět - 
smrt v rodině. Též - velmi proměnlivý a pohnutý 
osud. Dohořívající svíci vidět - smrt starého 
člověka. Život se chýlí ke konci. Zapalovat svíce - 
útěcha, hostina, splněné přání. 
Stříbrný - zlepšení poměrů. Rozžatý se svíčkami - 
svého cíle zaručeně dosáhneš. Též - pozvání na 
bohatou hostinu. 
Nečisté myšlenky, spekulace. S mláďaty - pletichy, 
útrapy. U vody nebo v bahně se válející - hrozí ti 
úklady. 
Promeškáš-li blízkou příležitosti, další se už nikdy 
nedočkáš. 
Máš před sebou radostné dny. 
Hoří-li v ní jasné světlo – radost. Uhasne-li náhle - 
úmrtí, nedobrá zvěst. Rozbitá - zármutek, úraz. 
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U vody - zbavení starostí, zármutku. Před jinými - 
ostuda. 
Po celém těle mít - zbohatnutí, ale s hanbou a 
přitom ještě nesnáze. Raději se nepleť do věcí, 
které se tě netýkají. Na jiném svrab vidět - nemilá 
společnost. 
Svého syna zdravého a usměvavého spatřit - 
veselost, mnohonásobný užitek. 
Vidět jej - slavnost u přátel. 
Plná obilí - příjemný život, blahobyt. Prázdná - zlé 
časy, trampoty. 
Čerstvý vidět - zdraví, síla, spokojenost. Chutný 
jíst - klidný život bez obav a nepříjemností. Jíst 
nebo krájet velmi tvrdý - zlé půtky. Páchnoucí 
nebo sýr vyrábět - zachvátí tě choroba. Jíst 
nechutný nebo kyselý - nemilá záležitost. Jíst měkký 
tvaroh nebo syrečky a pochutnávat si - dobré 
znamení. 
Být - bude ti záviděno štěstí v lásce nebo v 
podnikání. Jinému přitom nepřát - zamysli se víc 
nad svou šlechetností. 
Dobře bude, když ti i maličkost dovede udělat 
radost. 
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Š. 
 
Odhoď nesmělost a nauč se samostatně 
rozhodovat. 
Veselá nálada, oblíbenost. 
Vidět nebo kupovat - neštěstí je před tebou. Jíst, 
pít jej - chlad v srdci a nepochopení lidí. 
Hrát nebo se je učit hrát - zbytečná práce, z níž 
vzejdou hádky. Nezabývej se pletkami, pro které ti 
unikají velké věci. Šachové figurky - zručnost na 
nepravém místě. Mohl bys ji využít lépe. 
Najednou nedocílíš všeho. 
Viz “Důl”. 
Tuhá a dlouhá zima. Ztratit ji - doplatíš na 
lehkomyslnost. 
Uvítáš oblíbeného hosta. Z něj pít - pravdomluvnost 
není častá. S kávou - velká ztráta. S mlékem - 
radost. S čajem - zdařilé podnikání, smutek se 
obrátí ve veselost, příjemná společnost. Prázdný - 
bude tě mrzet marnotratnost. Křišťálový - přízeň 
vznešené šlechetné osoby. Též - dojdeš osobní 
slávy. Rozbít jej - křivda, ospravedlňování v 
přátelství. Kupovat - pozvání k hostině. Darovat jej 
- výborná společnost. 
Vidět - nemoci, která přijde, se brzy zbavíš. 
Nemocnému - uzdravení. Pít ji - dobrá životospráva 
ti zajistí dlouhý život. 
Pít - ovládni svou náruživost. 
Zklamání. Zůstávej sám sebou a bojuj proti 
výsměchu. 
Kapesní - štěstí. Ztratit jej - nehoda, mrzutost. Mít 
ho umazaný - ostuda, nemoc. Ovázat si jím hlavu - 
uznání, vážnost. Odívat se velikým šátkem - 
potřeba jiného prostředí. Vidět šátky na jiných - 
zklamané naděje. 
Pěkné nosit nebo drahé mít - nedostatek peněz. 
Bílé – smrt. Černé - zármutek, špatná zpráva. 
Sportovní - cesta, výlet. Šedé - obtížná práce ti 
otráví náladu. Zelené nebo modré - získání jistoty, 
ztráta pochybností. Darovat je - nehraj si na 
velkého pána. Kupovat je - nepřejícnost lidí. 
Krátké - málo štěstí v podnikání. Čistit, prát je - 
pozor na marnotratnost, nabádá k uskromnění v 
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Šicí potřeby: 
Šicí stroj: 
 
Šicí poduška: 
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pravém čase. 
Plný - všechno tvoje podnikání se úspěšně skončí. 
Prázdný - opak. 
Jím se kartáčovat - mrzutosti, zarmoucení. 
Mít je v šatech - nepříjemnosti s pokryteckou a 
dotěrnou osobou. Nevěř pochlebníkům. 
Pomluvy. Zlomená - mrzutost, pokoření ze strany 
nepřátel. Též - velké nedorozumění na počátku 
všeho. Ostře nabroušená - varování před 
nebezpečím. Tupá - těžké ztráty. Z pochvy tasit - 
podstoupíš těžký boj. Šavlí sekat nebo jí být 
raněn - starostí a bojů bude stále přibývat. 
Změny na pracovišti. 
Za pomoc odměnou velký nevděk. Vidět ho, jak 
nalévá - neduhy. 
Odhalení cizího tajemství. 
Jeho vůni cítit - příjemné překvapení. Kvetoucí - 
nemocnému uzdravení, ostatním - četná rodina, 
dlouhý věk, šťastný život. 
Dobře rozmýšlej, co uděláš a buď velmi opatrný. 
Velké štěstí. Těž - dovíš se, co si o tobě lidé myslí. 
Vyvrácená - ubráníš svoji čest. S oběšencem - 
pozvání na svatbu, štěstí nebo zlepšení 
majetkových poměrů. Sám na ní viset - 
dědictví, avšak vatuj se neštěstí. 
Čekej věrnost za věrnost. 
Vidět - ve vážných věcech buď více diskrétní. 
Kupovat ho - snadný výdělek. 
Budeš svědkem obdivuhodného činu. 
Úspěchy, skvělá budoucnost. 
Někoho - nehazarduj příliš se svou pověstí. Šidí-li 
někdo tebe - pozor na okradení. 
Nad vodou létající - nemilá cesta. Nástroj ševce - 
roztržky, trampoty, mrzutosti. 
Vidět - falešní přátelé. Kupovat - zbytečná útrata 
peněz. Tesat - tvrdá a málo placená práce. 
Prodávat - špatné časy, nezdar v podnikání. Hořící 
- mrzutostí ještě přibude. 
Beznadějný smutek pohřbí všechny tvé naděje. 
Vidět - velká úzkost. Též - směšná malichernost. 
Kupovat - nevychloubej se zámožností. Darovat - 
nucená srdečnost. Vystřelit - bezohledná cesta za 
úspěchem. Jestli někoho zasáhl - rozhodností něco 
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získáš. Zlomený - krutost a neústupnost. V těle 
člověka - budeš si dělat těžkou hlavu. V těle 
zvířete - úspěch, přemožení nepřítele můžeš 
oslavovat. 
Budeš hledat radu, jak se dostat ze zamotané situace. 
Velké sobectví, smutek, opuštěnost. 
Pichlavá slova. 
Lesní - potěšení z menší pozornosti. 
Šaty - život v tvém domě bude stále blahobytnějsí, 
radost z dobrého výdělku. Píchnout se při šití - otvírej 
dveře pro nevěstu. Jehlu zlomit - neštěstí.  
Budeš mít důvod k utajení něčeho a též dbej, aby 
nedošlo k ponížení tvého stavu.  
Žal, zármutek v tvé rodině. Někomu ji způsobit -
nepříjemnosti s úřady. 
Budovu vidět - hašteření, vády. Prázdná - budeš 
litovat nevyužité příležitosti. Plná dětí - kromě starostí 
asi sotva poznáš něco jiného. Hořící - staneš se 
svědkem velkého neštěstí. Vidět, jak se staví - na 
dobrý skutek budeš dlouho vzpomínat.  
Získání dobré pověsti. 
Budeš mít respekt pro moudrost a přísnost. 
S někým - v příštích dnech zvaž opatrně každé svoje 
slovo. 
Nepříjemnosti. Není vyloučeno, že pro neústupnost a 
svéhlavost.  
Faleš. 
Kupovat - svízele. 
Vidět - prchavé štěstí, pomíjející úspěch. Už dnes 
začni myslet na vzdálenější budoucnost. Kupovat ho - 
dbej, ať se nedostaneš “pod pantofel”. Vypůjčit - 
nespořádaná domácnost.  
Chutné a sladké jíst - dobré zdraví.  
Překvapení z vydařeného záměru. 
Hustě ušlehaná - budeš stát před rozhodnutím, 
kterým směrem rozvinout své síly. 
Duševní pohoda a čisté svědomí. 
Vidět jej - čest, vyvýšení velmi vysokých životních 
cílu, jejichž dosažení není vyloučeno. Dříve však 
budeš dlouho žárlit na ty, kdo se pohybují ve 
vážené společnosti. Na koni jej vidět - výzva k 
ospravedlnění. Raněný - tvé plány se hroutí jako 
domek z karet. Sám být šlechticem - budeš 
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poškozen na svém postavení. 
Obdržet - touha po veřejném uznání. Ztratit - 
nepříjemná zpráva, mrzutosti. 
Ve hře chytat - nebezpečí. Bez úsilí a odvahy se 
nehneš z místa. 
Viz též “Stopa”. Nepřátelství. Též - podezření u 
známých. Též - mnoho plánů ale málo činů. Zvířecí 
stopy - únava si bude vyžadovat odpočinek v 
přírodě. 
Viz též “Mládenec” a “Hezký”. V kroji ho vidět - 
pýcha. Společně s dívčinou - zdraví, smělost, 
statečnost. 
Dostat - někdo tě ohromí svou skutečnou tváří. 
Na prádlo - dobrá žena, domácí spokojenost. Je-li 
zamotaná nebo s uzly - velmi nepříznivé finanční 
poměry. Mít zlatou - dosažení cti a vážnosti v 
postavení na základě rozumu a inteligence. Stříbrná 
- úspěch, povýšení. Důstojnická - oprávněná hrdost 
a sebevědomí. Roztrhla-li se - ztráta štěstí v lásce i 
jinak. Svázaná ze dvou kusů - narušení zdraví, 
podlomené schopnosti, nezdařené podnikání, 
ztráty. S perlami - marné snahy a pláč do domu. 
Pletená - velmi snadno bude vtažen do svárů a 
nepokojů. 
Nikdy se neřiď podle názoru povrchních lidí. 
Nepříjemnosti, výčitky. 
Nepřítel. Píchnout se - bude ti ublíženo. 
Viz “Klenoty”. 
Dosažení něčeho. Podstatná a příjemná změna v 
životě. 
Nepokoje, starosti. 
Vidět - očekávej těžkou a bolestnou ztrátu. 
Jestliže vybuchl - nebezpečenství se sotva ubráníš. 
Jestli padl a nevybuchl - štěstí tě nikdy neopustí. 
V pohybu - zisk. Proto začni neodkladně 
uskutečňovat své plány. Je-li nehybný - výsměch 
cizích lidí. 
Veselé zprávy, velká radost. 
Být - útěcha při dočasném neúspěchu. 
Hustá, lepkavá - protivenství. Ovocnou lisovat - 
splněný předpoklad. Pít sladkou - příjemná zábava. 
Kyselou - nepříjemné věci. 
Klid v rodině, štěstí. 
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Velké a málo jich vidět - zisk. Menší nebo hodně - 
není ti co závidět, protože se dlouho nevymotáš z 
nepříjemností. Zabíjet je nebo chytat - nesnáze 
všeho druhu. 
Malířský - velice zatoužíš po příjemné změně. 
Natěračská - mnoho práce v domácnosti. 
Vidět, lámat - tvrdá a neradostná práce, která 
předpovídá, že jenom velkým úsilím dosáhneš cíle. 
Vidět ji - obdivuhodná bystrost, dobré pořízení. V 
síti - překvapí tě milá událost. Na háčku - nekřič 
“hop!”, dokud jsi nepřeskočil. Chytat ji a nechytit - 
čekej, že tě velmi mazaně podvedou. 
Nepřítel, pomluvy. 
Ochranný držet v rukou nebo nosit na sobě - 
vytýčíš si obdivuhodný cíl a uznání přijde. Chránit 
se jím - vyhneš se zlému. Horský štít - mnoho 
dosáhneš, budeš-li odvážný. Štít domu - tvůj 
vzrůstající blahobyt bude budit závist sousedů. 
Nedobrá pověst. 
Než budeš kupovat prsten, nejednu překážku 
překonáš. 
Vidět - nečekej jen na velké příležitosti, chop se i 
těch malých. Jíst ji - nouzí trpět nebudeš. Kupovat - 
budeš oslavovat významné výročí. 
Chytat je - strach, do nemilých věcí budeš 
zapleten. Zabíjet je - nespokojenost hostů. 
Vidět ji – láska. 
Nečekej nic dobrého. 
Vidět je - pochybnosti, mrzutosti budou ohrožovat 
klid ve tvém domě. 
Jíst ho - zisk, postup a úspěch v zaměstnání. 
 
Na stromě - trpké chvíle, zlé příhody. Trhat, jíst 
chutné - dobré věci. Nezralé nebo nechutné - 
těžká nemoc. Spadané na zemi - úmrtí někoho 
blízkého. 
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T. 
 
Kupy tabáku vidět - neznámé věci tě budou lákat, ale 
nebuď rozhazovačný. Šňupat jej - svízele, dotěrnost i 
předčasné zestárnutí. Žvýkat jej - neupřímné smýšlení 
zlých lidí podlomí tvé úspěchy. Kouřit jej - neužitečné 
výdaje. Též - málo činů, ale mnoho spekulování. 
Rozsypat jej - ztráta člověka, který ti byl velmi drahý. 
Kupovat - situace tě přinutí zamyslet se nad svým 
dosavadním životem. 
Vidět je, hovořit s nimi - klevety a mrzutosti. 
Stará školní k počítání - dobře si nejdříve rozmysli, 
nežli co učiníš. 
Velká školní - budeš toužit po lepším místě, ale 
nedostaneš je hned a bez potíží. 
Přičiň se o domácí spokojenost. Kupovat - rodinné 
oslavy, četní hosté. Rozbít - škoda, mrzutosti v 
rodině. 
V hudbě udávat - rozhodující podpora tvých plánů. 
Vidět - čestné zhodnocení tvé práce. Obléci si ho 
- vysoké pocty. Svlékat - tvoje pověst bude velmi 
ohrožena. 
Vysoké stáří. 
Chodba, kancelář a v ní se nacházet - hádka. 
Mnoho - dobré obchody. Rozbít - mrzutost, 
nehoda, manželská nespokojenost následkem 
nouze. 
Najít, dostat, mít - obestřou té všechny chrnuty 
rodinného života. Ztratit - přechodný nepokoj, 
mrzutosti. 
Vidět - zdraví, zdar. Sám tančit – veselost, pružně se 
přizpůsobíš všem změnám v životě. Upadnout při 
tanci - doplatíš na domýšlivost. Tančíš-li s krasavicí 
či velmi hezkým mužem - žárlivost vzbudí úsměšky a 
pohoršení.  
Tančíš-li těžce a nemotorně - někomu se budeš muset 
ospravedlňovat. 
Pozor na prchlivost. Též - nedávej průchod vášním. 
Navštívit - veselá společnost. 
Vidět - hrozí ti velké nebezpečí. Když se z něj střílí - 
zpustošení, zkáza, zánik velkých hodnot.  
Ve tmě - varování před nebezpečím nebo hrozícím 
zlem. Též - marná snaha najít dobré východisko. 
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Konečné se dovíš fakta o věcech, které tě dlouho 
znepokojovaly. 
Vidět, kupovat - bojuj proti svým zlozvykům a dbej, 
abys pomalu, ale jistě nezískával pověst marnivého 
člověka. 
Mnoho - soudní spory. Zabít - škoda. Jíst maso -
zdlouhavá nemoc. Jedno vidět - čekej, že se staneš 
terčem posměchu. Běžící uvidět - přítel ti odejde. Jeho 
hlava - útěcha v bolestech. Nohy vidět - nemoc, která 
tě zastihne, bude záhy odstraněna. 
Být - nečekané bohatství.  
Vidět, volat jím - vzrušující zpráva, mrzutosti. 
Obdržet - rozčilení, nemilá zpráva. Též - cesta do 
ciziny. Nemilou zprávou budeš vyveden z rovnováhy. 
Odeslat - budeš očekávat rozhodující sdělení. 
Tyče - přivítání po odloučení. Též - změna místa, 
důležité zprávy. 
Mít silné - dobré znamení. Mít vyhublé - něco zlého. 
Nečisté - dlouhá nemoc. Řezat a jíst - nezhojitelná 
choroba. Raněné - díky varování se vyhneš 
nebezpečí. Umývat - zbavení starostí i nemocí. 
Bolesti pocitovat - zlé znamení. 
V ní se pohybovat - dostaneš se na scestí. Být jí 
obklopen - zdlouhavá těžká nemoc. Též - zrada, 
nebezpečí, nutnost hledání východiska z ošemetné 
situace. 
Viz “Past”. 
Hrát - pochvala. 
Příjemné kolem sebe cítit - milá zpráva, příjemné 
zážitky, veselé překvapení. 
Nemoc. Též - velmi doplatíš na spoléhání se na jiné 
a svou závislost na nich. 
Být na ní - získáš přehled o svých možnostech a 
najdeš duševní klid. 
Střílet do něj - dej si pozor na jedovaté jazyky, 
které tě mají “na mušce”. 
Mysli na “zadní kolečka”. 
Kupovat - dobro. Rozlít – nepříjemnost.  
Vlčí, kančí i jiné vidět v otevřené tlamě - velmi zlé 
znamení. Též - dlouhá krutá nemoc. 
Vidět ho při práci nebo s ním mluvit - svého cíle 
zaručeně dosáhneš. 
Viz “Závěť”. 



Těsto: 
Teta: 
 
 
 
 
Tetřev: 
 
 
 
Tchán a tchýně: 
Tchoř: 
 
Tiskárna: 
Tiskař: 
Tisknout: 
 
Tiskopis: 
 
Tkalcem být: 
Tkát: 
 
Tkalcovský stav: 
 
Tlačenice: 
 
Tlachal: 
Tlak krevní: 
Tlakoměr: 
Tlama: 
 
Tlampač: 
 
Tlapa: 
 
Tleskat: 
Tlouci: 
 
Tlučhuba: 
 
Tlumočník: 
 
Tma: 

Mísit - pomluvy mezi známými. 
Povídavá - vyhýbej se politickým rozhovorům, 
pokud nechceš upadnout do léčky. Tichá a 
snášenlivá - budeš hledat pomoc z finančních 
potíží. S ní mluvit - hádky a spory v rodině. Z domu 
ji vyprovázet - smír, velké ulehčení. 
Sledování od úředních osob. Buď opatrný ve svém 
počínání. To platí především tehdy, když toká. 
Střílet ho, zastřelit nebo vidět mrtvého - konečně 
se zbavíš nepřátel i těch, kteří jim pomáhali. 
Dobře zkoumej vlastní činy, vyplatí se ti to. 
Podvod, faleš, pomluvy. Zabít jej - zbavíš se 
falešného nepřítele. 
Získáš novou práci. 
Zlomyslné příbuzenstvo. 
Něco - podporuj jen takové lidi, kteří si to 
skutečně zaslouží. 
Obdržet, vidět, číst nebo vyplňovat - úřední 
předvolání a záležitosti s tím spojené. 
Nuzné časy. 
Vidíš-li někoho tkát - jen díky tvému úsilí se zlepší 
životní poměry celé rodině. Tkát plátno - viz “Plátno”. 
Vidět - překážky neobejdeš, ale budeš je muset 
překonat. 
Vidět ji - jen klidem a vtipem odzbrojíš své 
protivníky. V ní se ocitnout - mrzutosti.  
Poslouchat ho - škodu utrpíš.  
Měřit ho - více dbej na svoje zdraví.  
Šetři své síly, než bude pozdě.  
Zvyš svoji opatrnost a nepouštěj se do nejistých 
nebo nebezpečných podnikání. 
Budeš na posměch, když budeš stále opakovat jen 
cizí myšlenky a názory. 
Zvířecí s velkými drápy - budeš se muset bránit 
proti násilí. 
Budou ti činěny výtky. 
Něco - nepříjemná piplavá práci. Též - roztrušování 
špatností nepřáteli. 
Naslouchat mu, bavit se s ním - budeš se 
pohybovat v nedobré společnosti. 
Slyšet ho - získáš dobrou pověst, která se 
vzděláním jen upevní. 
Viz “Temnota”. 



Toaleta: 
 
Tobogan: 
 
Tobolka: 
 
 
Točité schody: 
 
Točna: 
 
 
Tóga: 
Tolary: 
 
Tombola: 
Tóny: 
Tonout: 
 
 
Torba: 
Topas: 
 
 
 
Topol: 
 
 
 
 
Toreador: 
 
Torpédo: 
Torpédoborec: 
Toulat se: 
Tulák: 
Toužit: 
Továrna: 
Tlustý: 
 
 
Trafika: 
Tragédie: 

Nechat si ji šít - svým vystupováním vzbudíš velkou 
závist. 
Na něm se klouzat - stavíš na velmi vratkých 
základech. 
Najít ji - zlepšení financích poměrů. Ztratit, - velké 
výdaje, malé příjmy. Penězi naplněná - škoda. Mít 
prázdnou - užitek. Roztrhaná - bída. 
Viz též “Schody”. Vidět je - před tvým cílem leží 
velké překážky a okliky. 
Severní nebo jižní vidět nebo navštívit - velmi 
mnoho snů o slávě a dobrodružství. Též – změna 
bydliště. 
Nosit ji - splnění plánů a tužeb. Též - povýšení. 
Najít je - obohacení vědomostí. Počítat je - 
nepředvídané výdaje. 
Vyhýbej se kartám a jiným hazardním hrám. 
Slyšet - osamělost na přechodnou dobu. 
Zarmoucení, zničení nadějí, těžkosti. Též - úmrtí 
někoho z příbuzných tragickou smrtí. Tone-li někdo 
jiný - zbavíš se nepřítele. Viz též “Voda”. 
Mít, vidět - nevrlost, nečeká tě nic příjemného. 
Vidět - budeš toužit po věcech, které pro tebe 
budou finančně nedostupné. Darovat - milovaná 
osoba touží, abys ji obdaroval. Kupovat - překvapí 
tě finanční starosti. 
O samotě stojící - očekávej velkou odměnu. Též - 
bezstarostný život. Pod ním odpočívat - dočkáš se 
zaslouženého odpočinku. Alej topolů - věrné 
přátelství, duševní rovnováha, klidné stáří. Viz též 
“Stromy”. 
Vidět - cesta do ciziny. Sám jím být - 
neuskutečnitelné plány. 
Očekávej násilné změny. 
Staneš se svědkem velkého neštěstí. 
Jsi pod kontrolou, ani o tom nevíš. 
Potkat ho - tvé štěstí nebude stálé. 
Po něčem - ani jediné ze svých předsevzetí nesplníš. 
Zdar a štěstí v podnikání. 
Viz též “Télnatý”. Předpovídá obohacení. Tlustého 
člověka vidět - velká radost. S ním mluvit nebo se 
procházet - zisk. 
Obrat k lepšímu. 
Mrzutosti, starosti, bída. 



Trakař: 
Traktor: 
Traktorista: 
Trám: 
 
Tramp: 
 
Trampoty: 
Transfúze: 
 
Trápení: 
 
Trasa: 
 
 
Trať: 
Tráva: 
 
 
 
 
 
Trávník: 
 
 
Trdlo k tření máku: 
Tréma: 
 
Trén (vojenský vlak): 
Trenýrky: 
 
Treska: 
 
Trestnice: 
 
 
Trezor: 
Trh: 
 
 
Trhat něco: 
 
Triky: 

Těžký výdělek. 
Dobrý rok v zemědělství. 
Vidět ho při práci, mluvit s ním - radost, uznání. 
Vidět na stropě nebo z klád, jak se přitesávají - 
budeš toužit po vlastní rodině. 
Vidět ho - nezapomínej, že hloupé řeči i činy 
nikomu cti nepřidají. 
Mít - znepokojí tě nečekané výdaje. 
Dostat - tvému zdraví hrozí nebezpečí. Nabádá k 
větší opatrnosti.  
Radostné překvapení po velkých duševních mukách 
zažiješ. 
Vyměřovat ji - získáš záviděníhodné postavení. 
Velký obrat v životě, který se neobejde bez 
svízelů. 
Jít vedle trati - výhodná změna. Též - cestování. 
Zelenou vidět - příjemné dny plné pohody. Na ní 
ležet - všechno se ti v dobré obrátí. Pěknou kosit 
- zdar, výhra, blahobytný život bez rušivých jevů. 
Příliš hustá vysoká tráva s tvrdými stébly, bodláčím, 
suchá a žlutá - nemoc, utrpení i škoda na majetku 
dílem pohromy. Kosit ji - předpovídá i smrt. 
Mladý trávníček - radostné časy, čistotný a 
spokojený domov. Sedět na něm - úleva v 
starostech, zlepšení v zaměstnání.  
Klepy, pomluvy vyvolané zlomyslností. 
Mít ji - budeš jen těžko zbavovat pocitů nejistoty a 
strachu.  
Vidět - úřední předvolání. 
V nich před lidmi chodit - dej pozor, abys nebyl na 
posměch. 
Vidět ji - ozbroj se klidem, neboť přijdou starosti. 
Jíst - neudivuj svou neopatrností. Též - nemoc. 
Viz též “Arest”. Velké starosti i nedostatky nahradí 
později radost. Budeš nakonec zachráněn před 
potupou. 
Čekej hněv a opovržení lidí. 
Pozor na nestálost, která ti vždy způsobí mnoho 
zla. Kupovat na trhu - pletichy, trápení. Prodávat - 
nové přátelství. 
Něco - po boji, hněvu a pohoršení tě čeká 
vítězství nad tvými pokořiteli. 
Netrp sebeklamem, neskládej ruce v klín, jinak tě 



 
Trikolóra: 
 
Trn, trní: 
 
 
 
 
Trouba, trubka: 
 
Troubení: 
Trnky: 
 
Trojlístek jetelový: 
 
Trombón: 
 
Tropický kraj: 
Trojúhelník: 
Trpaslík: 
 
Trpět: 
Truchlit: 
Trůn: 
 
 
Trylkování: 
Třást se: 
 
Třepetat se: 
Trychtýř: 
Třesknutí: 
 
Třešeň: 
 
 
 
 
 
 
 
Tulipán: 
 

leckdo podvede. 
Nosit - velká slavnost í vyznamenání. Zahodit, ztratit 
- zrada, opovržení, sestup z kariéry. 
Překážky, nesnáze. Trnový keř - úraz. Prodírat se 
jím a popíchat se - žal tě dlouho neopustí, 
trampoty. Zabodnout si trn do těla - pozor před 
nehodou a před falešnou láskou. Přelézt trní - 
překážky odstraníš. 
Hlásnou troubou troubit - namáhání, nepříjemnosti. 
Slyšet troubit - blíží se špatné časy. 
Výstraha před hrozícím nebezpečím. 
Plody - nesni o sladkém bezstarostném životě. 
Tobě není určen ani v nejmenším. 
Velké štěstí v obchodě i v lásce, též při cestách 
do ciziny. 
Slyšet jej hrát - veselé zábava spojená s pobytem 
v přírodě. 
Navštívit - příjemná cesta po moři nebo do ciziny. 
Spolehlivý přítel. 
Ztráta i stíhání. Kdybys měl tak velkou trpělivost, 
jak velké máš plány, byl bys velmi štasten. 
Přineseš oběť přátelům. 
Očekávej zarmucující událost. 
Vidět - bude se ti dařit ještě lépe než dosud. Na 
něm sedět - dáš pádné ponaučení svým 
nepřátelům. 
Ptačímu naslouchat - velké štěstí v lásce. 
Zimou - neber život na příliš lehkou váhu. Strachem 
- nemoc, nepříjemnost, úřední předvolání. 
Zármutek pro povrchnost v přátelství. 
Vidět, kupovat – spořivost. 
Slyšet - zpráva, jíž se polekáš nebo ti přinese 
velké rozčilení. 
Strom s krásným ovocem vidět - brzy budeš 
šťastně provdána, ženat. Třešeň v květu - neměj 
obavy, tvoje ideály dojdou uplatnění. Odvaž se, 
čeká tě štastný rodinný život. Plody třešně vidět 
natrhané - pláč, různice. Jíst je - mamá práce. Jíst 
kyselé - zmařené naděje, sebeklam. Jíst sladké - 
závist lidí. Na stromě je trhat - námaha, nepřízeň. V 
koších - špatné zprávy. 
Vidět - napravuj své chyby. Též - zamilovat se bez 
naděje. Trhat - muži předpovídá, že dostane 



 
 
Tunel: 
Tunelář: 
 
Turek: 
 
Turek (zelenina): 
Tuřín: 
Trojka (číslo): 
 
Třináct: 
Třínožka: 
Tříkolka: 
 
Třísky: 
Třísknutí: 
Třmen: 
Třpytit se: 
Tucet: 
 
Thuje: 
 
Tuleň: 
Tulit se: 
Ťukání: 
Ťuknout si: 
 
Túra: 
Turban: 
Turista: 
 
Turnaj: 
Tušení: 
 
Tuš: 
Tvaroh: 
Tykev: 
 
 
Tvář: 
 
 

krásnou dívku, ženě hezkého muže. Kupovat - 
příjemné chvíle s milovanou osobou. 
Trápení, neutěšené časy, trpké ponaučení. 
Při práci ho vidět, mluvit s ním - nezáviděníhodná 
tvrdá práce. 
S ním mluvit nebo obchodovat - milostné 
dobrodružství tě přivede do maléru. 
Přízeň u žen. 
Budeš zavlečen do lstivých záležitostí. 
Lépe se ti povede, budeš-li mít větší smysl pro 
reality. 
Stihne tě neštěstí. 
Co nejrychleji hledej pomoc nebo oporu. 
V současné době se moc daleko nedostaneš. Pro 
nemocné - starosti a nemoc tě bude soužit. 
Hněv a svár ve tvém okolí. 
Dveří slyšet - dovíš se překvapující novinu. 
Cestování. 
Klam, marné toužení. 
Něčeho mít tucet - splnění přání, ale malá 
spokojenost i zklamání. 
Vidět strom nebo keř - tužby jsou dosažitelné 
Přičinlivostí. 
Vidět - vichřice, velmi nepříznivé počasí. 
K někomu - výčitky svědomí. 
Zpráva, která povzbudí naději. 
Na zdraví - oslava, pobavení v kruhu rodiny, přátel, 
příbuzných či známých. 
Podniknout - zdolání nepříjemných překážek. 
Pozdrav z ciziny. 
Cestování. Též - v těžkých podmínkách budeš 
odkázán sám na sebe. 
Nesprávné jednání v rozhodující situaci. 
Mít - odhalení něčeho. Též - zklamání v nejbližších 
lidech. 
Psát jí nebo napsané vidět, číst - smutná zpráva. 
Nemoc. Též - skromné pohoštění. 
Sázet - zklamaná naděje. Vidět - zhoršení zdraví. 
Jíst - velká nouze. Též - menší ctnost a dlouhé 
zdraví. 
Pěknou mít - radost, zdraví, štěstí. Zjizvenou - máš 
před sebou život plný marné lopoty a odříkání. 
Poďobanou od neštovic - zoufalá situace, ale 



 
 
 
 
 
Tygr: 
 
 
Tyran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nebezpečí odvrátíš a přes špatné podmínky se 
nevzdávej, neboť dobro nakonec zvítězí a ty dosáhneš 
svého přání. Tučná tvář - před tvým cílem už nebudou 
stát žádné překážky. Vyhublá - ani v nebezpečí 
nezoufej, protože patříš k těm, které štěstí neopouští. 
Zlý nepřítel. Být jim napaden - něco zlého se proti 
tobě chystá. Zahnat jej - odehnání zla. Zabít jej -
zneškodnění nepřítele. 
Velké starosti a trápení. Proti nepřátelům postupuj 
moudře a obezřetně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ublížení: 
Ubrus: 
 
 
 
Ubytovat se: 
 
Úcta: 
 
Učarovat: 
 
Učedník: 
 
Účes: 
 
Učitel: 
Učit se: 
Účty: 
Účetní: 
Účtárna: 
Udatnost: 
Udat: 
 
Udavač: 
 
Úder: 
Udice: 
 
 
 
Úd: 
 
 
 
Údiv: 
Údolí: 
 
Udusit se: 
Údržbář: 
Uhádnout: 
Uhánět: 

U. 
 
Velká ztráta z vlastní viny. 
Bílý - úcta, vážnost. Špinavý - trápení. Stříhat - 
znepřátelení někoho. Spravovat - nouze, 
nespokojenost v rodině. Roztrhaný - mrzutosti na 
veřejnosti pro vášně nebo pro malé sebeovládání. 
Na novém místě ti falešní lidé budou velmi 
znepříjemňovat život. 
Vzdávat ji - někdo tě zostudí. Přijímat - nevyhneš 
se soudnímu řízení.  
Nebo učarován být - chraň se vsadit všechno na 
jednu kartu, jinak budeš zklamán. 
Namáhavá práce praktického zaměření, též hledání 
lepšího místa. 
Si dělat - čekej pozvání na večírek. Obdivovat - 
zbytečně se budeš ucházet o něčí přízeň. 
Dluhy, zodpovědné postavení. 
Radost, odhalení tajemství. 
Vést, být účetním, něco účtovat - nesnáze. 
Viz výše. 
Ztráty, zadluženost. 
Projevovat - prozrazení i porážka nepřítele. 
Někoho - nebuď lehkověrný a nedej se ovlivňovat. 
Udá-li někdo tebe - budeš nespravedlivě obviněn. 
Vidět ho nebo jím sám z povolání být - straň se 
špatné společnosti. 
Viz “Rána”. 
Prázdná, ležící na břehu - tvoje přání se nesplní a 
jedovaté jazyky budou chtít narušit tvůj klid. 
Chytat na ni ryby a berou - zlé se v dobré obrátí, 
zbavíš se nepřátel, budeš obdarován. 
Blátem zamazaný mít - zlá pověst. Vidět úd 
mužského nebo ženského pohlaví - klam. Svůj 
vyřezaný - smrt. Tenký a dlouhý - nemoc přítele. 
Ztratit ho - potupa. 
Musíš dávat lepší pozor na jazyk. 
Hluboké a pusté - ztráta, zármutek. Krásné - 
bezstarostné časy, milé překvapení. 
Nesmírné těžkosti, zármutek. 
Řešení těžkostí i oklamání. 
Něco - pokus se o štěstí v loterii. 
Někam - překvapí tě těžká ztráta. 



Ujíždět: 
 
Úhoř: 
Uhlí: 
 
 
 
 
Uhlíř: 
 
Ucho, uši: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ucho u hrnce: 
 
 
Uhranutí: 
 
 
Ucházet se o místo: 
 
 
Ucházet se o někoho: 
Uchvátit: 
Úklady: 
 
Uklízečka: 
 
 
 
Ukousnout: 
 
 
 
 
Ukrást: 
 

Za někým nebo na kole - blížíš se špatnému konci, 
varování před neštěstím. 
Zloba. Jíst ho - pomluvy. 
Hromada - smutek. Hořící nebo řeřavé - někdo tě 
velmi miluje. Též - rozmnožení majetku, dobré 
finanční poměry, klid, štěstí. Když ve snu uhlí v 
kamnech dohořívá - získaný pocit jistoty bude 
zároveň tvým pocitem štěstí. 
Vidět ho při práci - déletrvající nuzné časy, po 
kterých znovu přijde štěstí zpět. 
Veliké mít - radost, podpora přátel. Bolavé - 
mrzutosti. Uříznout nebo uříznuté vidět - škoda na 
majetku. Též - ztráta ženy, sestry nebo dcery. Cizí 
uši vidět - chraň se žárlivosti, která vždy víc bere 
než dává. Tahá-li té někdo za uši - bude ti 
způsobeno mnoho zla. Svoje uši vidět, mít pěkné a 
malé - někomu se velice zalíbíš. Na jiném veliké 
vidět - nebude ti dána důvěra, nikdo se ti s ničím 
nesvěří. 
Ulomit, ulomené vidět nebo vidět jeho část více, 
než nádobu, ke které náleží - hněv a hádka v 
domě pro malichernost. 
Jsi-li uhranut zlýma očima nebo se sám někoho 
pokoušíš uhranout - dej pozor, abys nebyl někým 
zneužit pro nečestné věci. 
Už jednou konečně budeš muset vyhrnout rukávy. 
Zaměstnaným - změnu zaměstnání podle toho, co ve 
snu nejvíce viděli. 
Viz “Námluvy”. 
Něco - zbabělost, okradení. 
Připravovat je sám nebo je vidět - podezření z 
nekalého činu spočine na tobě. 
Jí sám být - hádka v rodině. Uklízíš-li ve snu někomu 
- někdo tě bude chtít pokořit. Cizí neznámou 
osobu vidět, jak zametá - hosté pochválí 
uspořádanost tvé domácnosti. 
Z jídla - pozor na zloděje. Z čehokoli jiného 
odporného - neplýtvej zbytečně svými silami, vzdej 
se současných plánů, nevyplní se ti. Velká 
nepřízeň. Ukousnout něčeho, co ti nechutná - 
nemoc, nepříjemné záležitosti. 
Něco - pozor, aby tě lehkomyslnost nepřivedla do 
nesnází. Nebudeš-li mít mnoho, ať nepřijdeš i o 
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zbytek. Předpovídá ztráty. 
Plný včel - velmi dobré finanční poměry vzbudí 
závist vůči tobě, můžeš očekávat blahobyt. 
Prázdný - zármutek. Rozbořený - úraz, nehoda. 
Vidět nebo přenášet - nebezpečí života. 
Radost. 
Na svůj osud si budeš moci stěžovat, ale přesto se 
snaž využít všech svých schopností. Široká - přináší 
ti svobodné rozhodnutí a splněné přání. Úzká - 
přes překážky začni s uskutečňováním svého 
zaměru. 
Nepřátelství. Brzy zpozoruješ, že jsi terčem 
posměchu. 
Najít ji - bude tě trápit jisté tajemství. 
Při práci ho vidět - potěšení. Mluvit s ním - v očích 
lidí stoupneš ve vážnosti, ale neubráníš se závisti. 
Nebo být mrtvý - dobré zprávy, dlouhý věk. 
Umírajícího spatřit - udivující nebo potěšující 
zpráva. Též - dědictví. 
Smrt někoho z přátel. Též - máš-li vážného 
protivníka, znemožníš ho jedině vtipem a důkazem. 
Zarmoucení pro ztrátu osoby, která byla tvým 
štěstím nebo ti na ní velmi záleželo. Rozbít, rozbité 
vidět - hádky. 
Život téměř bez starostí, s mladickou náladou. Nechat 
se umýt od jiného - tvoji protivníci tě budou chtít 
zničit. 
Části těla - zbavení starostí i nemocí. Jiného umývat - 
varuj se svých přátel, nebot jejich přičiněním ztratíš 
majetek. Podlahu - uchráníš se před nepříjemností. 
Okna - prohlédneš něčí faleš.  
Být unaven - budeš muset vyhledat lékaře.  
Být unesen - dosáhneš úspěchu v povolání, i když 
budeš muset jít vstříc nepříjemnostem. Sám někoho 
unést - ukvapeností si uškodíš a nezapomínej, že jaký 
je čin, taková je i odplata. Přihlížet únosu - tvoje 
tužby se překvapivě rychle splní.  
Záměna stavu nebo svobody za nejisté radosti. Nosíš-
li ji sám - setkáš se s nadměrnou pýchou a ješitností. 
Uniformu rozlišuj podle druhu funkcí (voják, 
policista, železniční zřízenec) a vyhledávej 
podrobnější výklad u jednotlivých hesel. Takové 
rozlišení je důležité pro konečný výklad. Uniforma 
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všeobecně není příznivým znamením, neboť mimo 
úřední věci značí spíš nepříjemnosti a potíže, které 
hraničí ze zákonem a mají pro tebe neblahý důsledek, 
případně i bez tvého skutečného zavinění. Je to 
varování a nabádá ke zvýšení opatrnosti ve všech 
směrech. 
Úpadek tebou zaviněný - čekej velké pře. Též - 
nabudeš-li rychle něčeho, ještě rychleji to ztratíš. 
Něco - menší hostina, rodinná slavnost. 
Přes překážku - budeš muset přemoci zlo. 
Povstaneš-li však a běžíš dál - zlu ujdeš. Zraníš-li se 
pádem - neutěšeně časy, finanční potíže, rodinné 
roztržky. 
Nebezpečí. Nesvěřuj se lidem. 
Dlužní, dědický - oplétačky s úřady. 
Nepříjemnosti, ospravedlňování. 
Brát nebo dávat - varuj se, aby nevyšlo navenek 
tvoje postranní podnikání a neprojevuj ani 
přílišnou důvěřivost. Varuje před lstivým 
prozrazením se všemi nepříjemnostmi v konečném 
důsledku. 
Jí onemocnět a být oslaben - budeš nutně 
potřebovat dobrou změnu, ať už se jedná o 
cokoliv v blízké budoucnosti. Zatímco obyčejný 
průjem ve snech je dobrým znamením, tato nemoc 
nás varuje, podněcuje k rozhodujícím činům, 
vedoucím pro daný případ buď ke zlepšení 
zdravotního stavu nebo ke zlepšení životní existence. 
Nutno zde výklad hesel rovněž pečlivě rozlišovat. 
Dar obdržet nebo věnovat - dobře si rozmysli, komu 
věnuješ svou upřímnou náklonnost. Svobodným - ať 
dvakrát zváží, než vyřknou svoje ano s celou věrností.
Planetu Uran navštívit - neztrácej drahocenný čas 
fantazírováním o nemožnostech.  
Vidět nebo sám utrpět - značná škoda i neštěstí.  
Totéž co výše, navíc i opatrnost na rizikovém 
pracovišti. Velké neúspěchy v práci i podnikání, po 
nichž však bude následovat prudké zlepšení.  
Vidět, sám být úředníkem - mnoho přechodných 
starostí a překážek. 
Dostat - pokuty, obvinění nebo jiné nepříjemnosti s 
úřady. 
Smrt v rodině nebo příbuzenstvu. 
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Hojnou sklízet - dobré časy, radostné očekávání. 
Též - očekávej pomoc. 
Vidět nebo navštvívít - milé překvapení, ale dříve 
mnoho trápení s myšlenkami na zlepšení života. 
Platit - pozor na impulsivní činy, při nichž nemyslíš 
na jejich následky. 
Viz “Statek”. 
Krásná mít - obohacení, potěšení. Malá - musíš vždy 
kráčet jen “zlatou střední” cestou. Velká - budou na 
tebe kladeny velké požadavky. Namalovaná – nedej 
na lichotky ani jich sám neužívej. U tebe je nikdo 
nebude brát v úvahu. Nepěkná, bolavá – nařčení, 
pomluvy, nemoc. 
Mladý stromek - nehoda nebo starost. Zelenou 
ratolest - ztráta dobrého přítele. 
U moře - obtíže, nebezpečí. Zamilovaným - překážky 
v lásce. Jiným - překážky v povolání a přátelství. 
Předvídá mnoho nepříznivců. 
Dopustit se ho nebo mu přihlížet - sváry a hádky v 
rodině. 
Překonávání mnoha překážek a odstraňování 
nejasností. 
Být - dej pozor, aby ti nezůstalo znamení patolízala. 
Pěkný na cizím vidět - radostné zážitky. 
Ty sám - mrzutosti odejdou tak, jak přišly, a tebe se 
nakonec zmocní pocit velkého štěstí. 
Někoho nebo sám být usmrcen - stihne tě velké 
nebezpečí. 
Někoho - bude tě milovat srdce, pro které se 
opravdu vyplatí žít. 
Značné mít - dostaneš se do velmi špatné finanční 
situace. 
Telefonní - rozbolí tě hlava z klevet. 
Vidět - zaskočí tě překvapující události. Jíst - 
výnosný obchod, zisk i přírůstek v rodině. Sbírat - 
uslyšíš novinu. Prodávat - tvůj život se nezlepší tak 
rychle, jak budeš očekávat. 
Viz též “Svítání”. Růžový - někdo na tebe velice 
vzpomíná. 
Unikneš nepříjemné mrzutosti. Též - nečisté 
svědomí. 
Čistou se utírat - láska pořádkumilovné osoby. 
Špinavá - hanba i nemoc. 
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Na něm zakotvit - odcestuješ do země, po které už 
dávno toužíš. Ztroskotat na něm o skaliska - 
rezigance, hluboká beznaděj a nepřízeň osudu. 
Viz “Had”. Jiným zvířetem - chraň se zranění na témž 
místě těla. 
Sám - viz “Tonout”. Vždy znamená neštěstí, mimo 
jiné i na cestách. Doplatíš na bezhlavost. Utopit 
psa - neštěstí ve hře. 
Vidět jej - štěstí. Z řeky ho vytahovat - radovánky. 
Někoho - provokace konfliktů. 
Na vlastní kůži pocítit - opuštěnost, beznaděj, 
zničené plány. Když utiskuješ někoho - nepřátelství, 
smutek. 
Hledat - velké těžkosti, tíseň. Též - klesneš ve 
chvíli, kdy se ti bude zdát, žes už všeho dosáhl. 
Podniknout - hrozí ti nebezpečí, budeš mít co 
dělat, aby sis zachránil čest. 
Jím být, potkat ho nebo s ním mluvit - podobné 
jako shora, navíc nabádá k tomu, aby ses neodvážil 
pohrávat si s dobrou vůlí svých bližních. 
Viz “Trápení”. 
Hradit ji - přemýšlej o tom, kolik z dnešních přátel 
ti zůstane, až se ocitneš docela na dně s penězi. 
Viz též “Trpět”. Způsobíš-li ty sám utrpení - poučení 
z vlastní škody pro tebe. 
V něm se nacházet - dlouho budeš bloudit, než 
najdeš východisko a není též vyloučeno, že se 
budeš v ústraní zotavovat ze zrady, kterou stěží 
přežiješ. 
Blíží se zlé doby, nejistota. Zvyš svou ostražitost. 
Nabádá k opatrnosti ve společnosti i jinak. 
Něčemu nebo všemu - obvinění, faleš přátel. 
Být - náhlá změna, která přinese konec pokoje a 
radostí. 
Úmluvu, dohodu - nové známosti uzavírej velmi 
opatrně. 
Přísnost i závist z úspěchů tě bude otravovat. 
Nemocnému - skutečné uzdravení. Zdravým - 
onemocnění. 
Vázat - jednoduché vyjasnění pochybností. 
Rozvazovat a nerozvázat - nepřekonatelné 
namáhání. Též - bude tě velmi trápit tajemství, které 
nikdy neodhalíš. Rozvázat jej - zbavíš se trampot a 



 
 
 
 
Úzkost: 
 
Uzenáč: 
Uzenář, uzenářka: 
Uzené: 
Uzeniny: 
Úzkokolejka (lokálka): 
 
Uznání: 
Usurpátor: 
Úžina: 
Užitek: 
Užovka: 
Užívat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

houževnatost spolu se ctižádostí tě budou stále 
pohánět vpřed. Malý uzlík vidět nebo vázat - 
nepříliš příjemná vzpomínka na nesplněný závazek 
nebo zanedbanou povinnost. 
Před něčím pociťovat - prožiješ těžké chvíle 
odloučení. Též - čeká tě nepříjemné překvapení. 
Uzenou rybu jíst - nevůle nebo nepříjemná práce. 
Klam a drahota. 
Maso kupovat – blahobyt, příjemné oslavy. 
Jíst - konec nadějí. Vidět - seznámení. 
Na ní se vézt - zhoršení zdravotního stavu si vyžádá 
změnu. 
Prohlédneš faleš přátel. 
Nenávist a zloba. Též - smutná a bolestná zvěst. 
Zachovávej ve všem míru. 
Z něčeho mít - budeš okraden. 
Úraz, nehoda v domě. 
Léky - ztráta peněz. 
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V. 
 
Milostné - dej pozor, abys nepřebral.  
Být - promeškání výborné příležitosti. 
Vidět nebo něco vážit - pochvala za spravedlnost. 
Též - úspěšné obchodování i dobrý výsledek v 
soudní záležitosti. Pokažené, rozlámané - zlá 
nehoda nebo oplétačky s úřady. 
Spát v něm, mít nebo vidět jej - nečekaný úspěch, 
štastné chvíle v přírodě. 
Překážky v práci. 
Moravský horal - vidět ho znamená dobré zdraví, 
dlouhý život. S ním mluvit - dovíš se mnoho 
zajímavých věcí. 
Viz “Sekera”. 
Slyšet hrát - čeho v mládí neužiješ, po tom budeš 
ve stáří tesknit. Tančit - projevení citů lásky. 
Příliš dlouhé rozhodování v přátelství. Porazit, 
vidět poražený, rozbít ho - nepřátelé najdou 
slabosti ve tvé obraně. Valit ho - všední dny 
budou zpestřeny nečekanými starostmi. 
Trampoty, rozbroje. 
Do boje táhnoucí - zdar v podnikání. Na vítězném 
pochodu - velká událost, velký úspěch. 
Viz též “Koupel”. Koupací vanu vidět - velká 
hostina i zbavení se starostí. V ní se koupat ve 
vlažné vodě - očekávej dobré časy. 
Dětskou vidět, čistit, kupovat - na svět se přihlásí 
potomek. Poškozená - starosti s výchovou svých dětí. 
Její vůni cítit - chvála kuchařskému umění, dobrému 
jídlu a pití ve vlastní domácnosti. 
Slavit - máš před sebou příjemné zážitky. 
Vidět ji - velmi se budeš těšit na nastávající 
události. Jíst ji, krájet - nouze, těžké časy, časté 
dělení se s málo mezi více osobami. 
Vidět zabalený nebo dostat - splní se ti dávno 
vysněné přání. Též - brzy obdržíš skutečný dar. 
Vidět ozdobený nebo ozářený - rodinné štěstí, oslava 
radostného setkání, zdar, neočekávaná návštěva.  
Dostat ji nebo vidět - pocit štěstí a spokojenosti, že 
přece jen nikdo nezapomíná.  
Ve snu vidět - varování před velkými dluhy, před 
nimiž se včas můžeš uchránit jen velkou skromností, 
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jinak se jich těžko zbavíš. Vápenku s vápnem nebo 
povalující se kusy vápna vidět - nezapomínej, že i pod 
bílou tváří bývá černé svědomí, dej si pozor před 
podvodem a hlavně buď velmi opatrný při navazování 
nových známostí, přátelství. Hasit je - pomluvy a 
nepokoje přestanou. 
Vidět ho při práci s vápnem, vidět bílení nebo sám 
bílit - nemoc i smrt, v rodině nebo v příbuzenstvu. 
Hrající slyšet - získáš lásku a s ní štastný život. 
Velkou vidět nebo mít - velká hádka v domě. Malou 
vidět - udělej vše pro to, abys nezklamal hosty. Mít 
ji v ruce a přitom nevařit - hádka v domácnosti. 
Hodně jich mít nebo kupovat - nepokoje. 
Vidět ho při práci, mluvit s ním - pocit spokojenosti 
a štěstí z vlastní užitečné činnosti. 
Nesmělost, trápení po dlouhý čas. 
Vaříš-li ty sám - zlepšení poměrů. Hrách s kroupami - 
námluvy. Vaří-li někdo jiný než kuchař - zlé časy, 
nouze nebo velká vydání, o nichž však začneš 
skutečně uvažovat až příliš pozdě. 
Sám být vášnivý - budeš mít nepříjemnosti se 
ženami nebo kvůli nim. 
Přílišná lehkovážnost v životě ti bude ke škodě. 
Věnec z něj vidět, mít nebo dostat - neobyčejně 
dobrá pověst a úcta, zdar i vítězství, doprovázené 
však závistí. 
Sobě zlomit - opatrnost před nepřáteli. 
Květinovou vidět - úleva, štěstí na dosah ruky. 
Kupovat - velmi milá návštěva. Rozbít - hněv, 
mrzutosti. 
Cokoli mimo květiny - tvoje důvěra bude zneužita. 
Dobré přátelství. Též - ber si příklad z usilovnosti, 
kterou vidíš kolem sebe. 
Vlastní mít nebo ho vidět plný včel - lepší život, 
konec starostí. 
Poletující ve vzduchu vidět - prospěch z něčeho, 
ale přitom nepokoje. Budeš-li se chtít v životě 
udržet nad vodou, neztrácej naději. Na květinách - 
zdar a úspěch. Celý roj vidět - zbohatnutí. Chytat 
je a nebýt přitom popíchán - velmi příznivá změna v 
životě. Včelu zabít - zlé znamení, přijdou na tebe 
zlé časy. To platí tím více, vidíš-li prázdný nebo 
zbořený včelín, případně s mrtvými včelami. Být 
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včelami pobodán - pohroma, zlost. 
Viz též “Med”. Znamená štěstí, tvoje námaha 
nebude zbytečná, jen vydrž. 
Přechodně velmi smutné časy, trýzeň. 
Večerní doba se soumrakem - opuštění a sklíčenost. 
Štědrý večer - viz “Štědrý”. 
Večeřet - dobré zprávy, rodinná událost, radost, 
zlepšení v nemoci, postavení. S jinými se o ni 
rozdělit - výčitky, trápení. 
Vidět na obraze - po velké úzkosti a soužení se 
dostaneš k cíli. 
Slyšet ji troubit - v příštích dnech bude nejvíce 
záležet na tvé rychlosti a rozhodnosti. Mládenci to 
předpovídá, že bude muset brzy obléci uniformu.  
Uspořádat - budeš potřebovat pomoci, ale u 
vlivných osob nepochodíš.  
Vidět ji jasně zářivou na nočním nebi - splní se 
tvoje nejskrytější naděje. 
Sám na něj zvonit - radost naplní tvou duši. Zvoní-li 
někdo jiný - zármutek, který brzy pomine. Zní-li 
velmi pronikavě - choroba, zármutek, varování před 
neštěstím. Viz též “Zvony”. 
Být na ní - setkáš se s tím, že slova a činy se 
rozcházejí. Zklamání pro důvěrnost. 
Číst - dovíš se zajímavé názory druhých na tvou 
osobu. 
Vidět ho při práci - schopnosti ti otevřou cestu k 
postupu. Zdravit ho nebo s ním mluvit - budou ti 
závidět společenské postavení. 
Plné čisté vody - štěstí v malých drobných věcech. 
Prázdné - nedej se znechutit nepřejícností svých 
známých. 
Velké dusno v ovzduší pociťovat - dlouhé boje s 
protivenstvím. 
Nedostatek v domácnosti. 
Vidět - přísná a svárlivá životní družka nebo druh. 
Dostat - zažiješ hanbu a pokoření. 
Mnoho vajec vidět, přebírat - klepy, starosti. Celá 
jíst - pocta, užitek. Připravovat - nesváry, hádky. 
Rozbitá nebo rozbíjet - zvlášť zlé řeči a hádky, 
velmi zlé znamení. Ze skořápky pít vodu - zisk, 
uzdravení z nemoci. V hnízdě - sňatek i četná 
rodina. Kuřata se proklubávat vidět - škoda a 
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nepříjemnosti. Jedno vejce uvidět - dovíš se o 
osiřelosti dítěte. 
Sám ho mít - pozor na nevěrnost. U druhého vidět - 
podvod. Ovíváš-li se jím nebo ovívá-li tě někdo - 
budeš těžce přemáhat pocit samoty. 
Vzrušující dobrodružství. Je-li rozbouřená voda a 
vysoké vlny - varování před nebezpečím. 
Poznáš obdivuhodnou konkurenci. 
Buď velmi opatrný před zákonem. Též - hrozí ti, že 
budeš považován za člověka dvou tváří. 
Vidět jej - pevnost a rozhodnost. Jím sám být - 
obtížný úkol, svízelná situace. 
Úmorné myšlenky a těžká cesta k vyššímu 
společenskému začlenění. 
Vidět ho - nesnáze. Jet na něm - dědictví, povýšení. 
Dravá a útočící na tebe - urputný nepřítel, rozvrat 
v rodině. Klidně plující - zisk. V lodi ji 
pronásledovat - útisk a těžké časy. Lovit ji - pohroma 
v domácnosti, neštěstí, kterému není možné se 
vyhnout. 
Na hlavě mít - důstojenství, stavba. Spadne-li ti z 
hlavy nebo ti jej někdo strhne - ostuda, ponížení. Mít 
věnec z růží - pocta, radost. Pohřební věnec - smutek. 
Jinému věnec dávat - propuštění z úřadu, neveselá 
ztráta něčeho výnosného, drahého. Též - ztráta cti. 
Věnec vidět - dobrá zpráva, rychlé rozhodnutí. Z 
malých lučních kvítků - smutek pro lásku. Z myrty - 
úmrtí. Též - pozor na zlé řeči směřující k 
rozeštvanosti s přáteli. Věnec z listí - život plný 
úspěchů. Stříbrný - úspěch, radost. Zlatý - štastná 
budoucnost bez jakýchkoli nepříjemností. Vavřínový - 
viz “Vavřín”. Velice pestrý vidět - smrt, někoho ze 
vzdálených příbuzných. Plést věnec - cizí osoba na 
tebe s vděčností vzpomíná. Věnec nosit - klid, 
rovnováha, štěstí. Kupovat ho - účast na smutečním 
obřadu. Věnčit něco - půjde-li vše bez překážek, čekej 
vzácné hosty.  
Zlé svědomí, neklidné noci.  
Vidět na poli nebo jít cestou - dopracuješ se zdravého 
a klidného stáří. 
Vidět - namáhavé živobytí. Přes ni cestovat - 
nesnáze. 
Dostat - dobrý život s jistotami. 
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Někomu cokoliv - smutné loučení nebo ztráta milé 
osoby či věci. 
Vidět její sochu - láska na první pohled. 
Být - velmi těžká situace. 
Menší nepřítel. Rýpá-li se v hnoji - zisk. Hubený - 
drahota. Svině s mláďaty - pletichy a útrapy. 
Kupovat - mysli také na budoucnost, neboť tvé 
štěstí bude velmi proměnlivé. Prodávat - marné 
snahy, ztráty, oklamání. Zabíjet - sám si přivoláš 
neštěstí. Zdechlý vepř - konec příznivých 
podmínek. 
Viz “Báseň”. 
Opatrnost před lehkomyslným jednáním. 
Vidět - po delší čas se nebudeš moci zbavit 
tísnivých pocitů. 
Být - pozor na povrchnost, neopatrnost ve styku s 
lidmi, mrzutosti. 
Vidět - těžká práce, námaha v cestě k cíli, ale 
získání opory u přátel. 
Zlomené - zlá nehoda, ztráta přátelství. 
Nebo vidět veslaře - změna bydliště, cestování. 
Nedohledný vidět nebo v něm létat - nebudeš se 
mít dobře. Varuj se touhy po nemožných věcech 
nebo nesmyslném podnikání. 
Vidět jich málo, ale veliké - bohatství. Též -
vysvobození od neštěstí. Sám jich mít plnou hlavu -
velmi nejistý proměnlivý osud, víc nepříjemností než 
dobra. Mnoho malých - starosti, mrzutosti. Vybírat a 
zabíjet - nepokoje, nemoc. Hnidy ve vlasech – 
mrzutost. Vyčesávat je, vybírat - zármutek, nemoc. 
V nejbližší době tě někdo podvede. Též - očekávej 
špatné zprávy.  
Upomíná-li tě - nemilé věci, starosti, nepříjemná 
návštěva. Upomíná-li tě žena - klevety.  
V tvé blízkosti se pohybuje podvodník, který ti 
připravuje zkázu. 
Jednu vidět - nejistota. Zelená - štěstí a spokojenost. 
Uschlá - věští ti velice proměnlivý život, v němž bude 
víc neštěstí než klidu a pohody. Je-li suchá, uschlá až 
zčernalá - úmrtí blízké osoby. Zlomené nebo 
polámané větve - rozkol v přátelství, nemoc, úraz v 
rodině. Je-li jedna větev velmi velká, zelená a není-li 
v cestě překážkou - šikovnost bude matkou tvých 
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životních úspěchů. 
Potkat nebo vidět - nečeká tě nic příjemného. Skrývá-
li se nebo je na útěku - v domě opět zavládne klid. 
Velké utrpení pro nestálost. 
Vidět v chodu - zlepšení života. Stojí-li - nepříznivá 
změna, zaviněná nedostatkem iniciativy.  
Nedomluvit nebo nedopsat ji - hněv je špatný rádce. 
Vidět ji - falešné přátelství. Milencům - faleš v lásce. 
Jiným - nepoctivým způsobem se postavení nelze 
dopracovat, ani štěstí bez osobní zásluhy. Zabitá -
prohlédneš faleš. Chytit ji - otevři oči, neboť zákeřníci 
ti kladou velkou nástrahu. Být veverkou pokousán - 
velké mrzutosti v rodině. Žere-li ji nějaké zvíře jako 
svou potravu - nepřátelé budou odstraněni. Též - 
veselá událost v domácnosti.  
Tmavé vidět nebo v něm být - chraň se lépe před 
zloději. Nesnáze. Též - můžeš očekávat nesnesitelné 
trampoty. Být uvězněn - viz též “Uvězněn”. 
Předpovídá konec svobody, starosti i manželské, a to 
zejména svobodným. Uprchnout z něho nebo být 
propuštěn - úlevy v těžkostech. Též - smrt milého. 
Vidét sám sebe za mřížemi - pozor, aby sis domů 
nepřivedl neupřímné lidi. Též - hrozí ti, že budeš z 
něčeho nařknut. 
Očekávej utrhání na cti.  
Vidět - budeš-li vytrvalý, mnoho dokážeš. Vysoká - 
úspěch, povýšení. Vystupoval na ni - úcta a 
Vážnost. Zřícená nebo bořící se - neštěstí. Se 
zlomeným křížem - veliké neštěstí pro celé tvoje 
okolí. 
Hledat, najít - budeš-li nepozorný, všechny snahy 
přijdou nazmar. Do něho vejít - zvolíš si správnou 
cestu, která pomůže z nesnází a přivede tě k 
zaslouženému úspěchu i uznání. 
Sám sebe v zrcadle - obchází tě choroba, číhá i 
neštěstí, šetři svoje síly a zvyš opatrnost. 
Podobně vidíš-li svůj obraz ve vodní hladině. 
Hnojné nést nebo vidět - zármutek. Někdo chce lstí 
tvého přátelství dosíci ve svůj prospěch. Vidle v 
hnoji zabodnuté vidět - ošizení na majetku. 
Nepokoj. Něčemu se velmi podivíš. 
Prudké, nepříjemné a překvapivé změny v životě. 
Ze všech stran na tebe číhá nebezpečí. 
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Klepy. 
Máš naději na zlepšení v tom, po čem toužíš. 
Na nádobě odklápět - něco v tobě vyvolá velkou 
zvědavost. Zakrýt jím něco a nevědět co nebo 
proč - odevzdání se osudu bez obrany. 
Pěknou vidět - příznivé změny v budoucnosti. 
Tančí-li lehce - štěstí najdeš tam, kde to budeš 
nejméně čekat. S hezkou mluvit - v lásce se dovíš buď 
a nebo. Ošklivá nebo divoce rejdící, budí-li 
hrůzu - zlo, jež tě bude ohrožovat. 
Nepřeceňuj své síly a zdraví a varuj se 
pochybných známostí. 
S hojnou úrodou - splnění velkého přání, bohatství, 
získání úcty na veřejnosti. 
Jíst, lisovat - uznání a dobrá odměna za usilovnost. 
Rozpaky z nečekaného návalu štěstí. 
Plný - prospěch a zámožnost, budou se však na 
tebe doslova lepit příživníci. 
Plné láhve - bohatství. Červené víno vidět - 
potěšení z pěkných věcí a využití příležitosti, bílé 
vidět - spokojenost. Čisté a chutné pít - nabudeš 
majetku a ne-li snad právě toto, pak tě určitě 
nemine velká radost, protože tě něco rozveselí. S 
vodou je míchat - dobré časy, které však dlouho 
nepotrvají. Rozlít víno - náhlá životní změna. Též - 
nenech se ukolébat jistotami svého štěstí, protože 
štěstí se musí ustavičné střežit, aby neodešlo do 
nenávratna. Víno kupovat - tvoji hosté se budou k 
tobě rádi vracet, získáš dobrou pověst u známých. 
Vytéká-li ze sudů - rozbroje v rodině. Sklenici s 
vínem převrhnout - náhlý obrat v životě. 
Na něm být, přihlížet oslavám úrody vína - radostné 
očekávání v blízké budoucnosti, výhodné spojení, 
které ti přinese zisk, dobré přátelství. 
Slyšet ji hrát - tísnivá nálada, sklíčenost. 
Při hře na hudební nástroj ho vidět - obelhání. 
Strom v květu nebo s pěknými plody vidět - 
zdravé potomstvo. 
Být nad někým vítězem - přemožení nepřátel, čest, 
sláva, vysoké uznání nejsou vyloučeny. 
Nebezpečný člověk ti bude škodit. 
Ovívá-li tě mírný a příjemný vánek - štěstí, lehký 
život bez nesnází. Silný vítr - zlé znamení. Kráčet 
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proti němu s námahou - potíže, starosti. Vane-li do 
zad a usnadňuje chůzi nebo tě nadnáší - zdolání 
těžkostí a zdar. Žene-li tě vítr a nemůžeš se ubránit 
nebo tě zvedne a odnese - nebezpečí. Hvízdavý 
slyšet - někdo ti dá plané sliby. Rve-li listí ze 
stromu - ztráta důvěry, nepříjemnosti v zaměstnání. 
Ledový severák - záhuba. Horký vítr - těžká nemoc. 
Vichřice, která vše láme a vyvrací - hněv. Též - 
pohroma pro celý kraj. 
Být jím - těžké časy. 
Vidět - zpráva, návštěva, cestování. Cestovat jím - 
podniknutí něčeho. Též - nehoda, nesnáz nebo 
zklamané naděje. Nákladní - zdar v podnikání, v 
obchodních záležitostech a podobně. 
Rodnou zemi opuštět - ztráta a zármutek. 
Vidět - příjemná zpráva. Odlétající do dálky - neštěstí 
a starosti. Vidět je ve svém domě usazovat - štěstí a 
radost v domácnosti. Vlaštovčí hnízdo - štěstí. Vidět 
je padat nebo je strhnout - podporování nečisté věci. 
Vletí-li vlaštovka do bytu - dostaneš šťastné zprávy. 
Bílé vidět nebo mít - budeš se chtít chtít zbavit 
tísnivého neklidu a podaří se ti to, neboť ti jde zisk a 
pocta. Černé - zisk. Též - jistota v lásce. Hnědé - 
starosti. Šedé - stihne tě zármutek. Ryšavé - ostře 
odmítej patolízaly. Též - zneuctění a posměch. Plavé 
nebo zlaté - získáš někoho nebo něco, nač budeš moci 
být hrdý. Vlasy hřebenem pročesávat - nemoc, 
starosti. Vyčesávat chomáče vlasů - ztráta peněz. 
Trhat je nebo padají-li z hlavy - škoda na majetku 
nebo smrt. Barvit je nebo je odbarvené vidět - ostuda. 
Též - varování před spoléháním na slova drahého 
člověka. Stříhat se nebo stříhání vlasů přihlížet - těžká 
ztráta, ztráta cti, velký zármutek, potupa, hanba i 
tělesné ochabnutí. Mít kadeřavé vlasy - štěstí v lásce. 
Mít krásné dlouhé vlasy - nenadálé štěstí a radost. Též
- v nejtěžších chvílích se projeví věrní přátelé. Místy 
prošedivělé - brzká pomoc z nesnází. Vlas v ústech - 
náhlá smrt blízkého člověka. Roste-li na dlani - nic 
dobrého nečekej. Rozcuchané - každou hádku se snaž 
skončit, vlídným smírem. Splétat je - viz “Cop”. Značí 
hádku v rodině. Prodávat je - obrň se proti 
zlomyslnému pokoření. Rostou-li - mrzuté starosti 
vystřídá nová naděje.  
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Nechutná žravost. 
Totéž a dále - vidět je - ostré spory, lakomý a zrádný 
přítel je nablízku. Bojovat s vlkem a zabít ho - 
přemožení zla. Střílet po něm a zasáhnout - získání 
dobré pověsti. Utíkat před ním nebo se ho bát - spory 
a pronásledování nepřáteli. Mnoho vlků - mnoho 
nepřátel. Též - budeš otravován nečestnými návrhy 
nebo hnusnými požadavky. Vytí vlků slyšet - budou tě 
chtít znemožnit falešným. 
Vidět chomáče bílé ovčí vlny – radost. Černé 
- smutek. Vidět ji zpracovávat - budeš vážen. 
Kupovat ji - bude se ti lépe dařit. Prodávat - 
závist, špatné časy, zármutek, nezdar, nedostatek. 
Vidět, mít - velice dobře si budeš žít, ale 
nezapomeň na svoji matku. 
Mnoho se jich proti tobě spojí a pokoření neujdeš. 
Též - požár, rozepře. 
Viz též “Střeva”. Vyhřezlé - nemoc, smrt. Zvířecí - 
soudní oplétačky. 
Vidět, kupovat - na tvoje služby nikdo nic nedá, dej si 
pozor, ať nedoplatíš na přílišnou důvěřivost. 
Dlouhodobě namáhavá práce.  
Čistá - zdraví. Kalná - nebezpečí, nemoc. Koupat se v 
klidné čisté vodě – radost, zdraví, dobré pořízení. 
Koupat se v kalné či rozbouřené - onemocnění, smrt, 
někdy i těžké životní převraty. Do vody skákat – 
pronásledování. Brodit se v kalné bahnité vodě - 
škoda a pláč. Brodit se v čisté - rozkoš, milé 
překvapení, zdar a zlepšení životních poměrů. 
Povodeň - zvláštní událost a odstranění něčeho 
obávaného. Proudy čisté vody - bohatství. Pít čistou, 
chladnou a chutnou vodu - štěstí, radost, 
záviděníhodné zdraví. Pít teplou, horkou, nechutnou 
nebo odpornou vodu - nehody a churavost. Po její 
hladině chodit, a neutopit se - důkaz, že i zdánlivě 
slabý muže zvítězit. Do vody se ponořit - někdo si tě 
bude chtít podmanit. Potápět se při plavání v čisté 
vodě a opět se vynořovat - převrat k dobrému. Jinak - 
pravý opak. Kusy dřeva nebo nějaké trosky po vodě 
plovoucí - blízká smrt, zvláštní obrat v životě. 
Velmi hučící, prudký až do zpěnění - ponaučení z 
těžkého zklamání. Jinak - hojný užitek a zlepšení 
poměrů. 
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Trubka s kohoutkem - staneš se miláčkem Štěstěny. 
dopřej však štěstí i jiným.  
Je nejvyšší čas, aby ses zamyslel sám nad sebou.  
Viz též “Válečník” a “Válka”. Jednoho vidět - nebuď 
lehkomyslný a nedej se opakovaně ošálit. Stojící na 
stráži - buď zvlášt opatrný a nepromeškej svou 
příležitost. 
Viz “Rekrut” a “Válka”. Vojáky vidět značí vždy 
konec pokojných časů, zavelný velkými starostmi a 
narušením životní pohody a klidu.  
Prchající - neblahá zvěst. Vidět je – protivenství. 
Směle se postav proti hrozbám.  
Radost, zdraví, získání majetku.  
Neúspěch. Stojí-li na jedné noze - někomu se velice 
zalíbíš, ale bude to nestálé štěstí.  
Viz též “Hlas”. Slyšet - smutek v domě. Ozveš-li se -
do roka zemřeš. Ozve-li se někdo jiný - zemře do roka 
on. Byl-li to neznámý - úmrtí mezi přáteli, známými 
nebo příbuznými.  
Vidět nebo sám volit - příležitost ke zpytování 
svědomí. Též - zážitek, na který budeš dlouho 
vzpomínat. 
Stádo volů - získání majetku. Pěkný tučný vůl - úroda, 
bohatství. Varuj se však přílišné lehkověrnosti, sic na 
ni doplatíš. Rozhoduješ-li se o něčem, odvaž se, neboť 
tě čeká úspěch a nebudeš litovat. Zapřahat - povýšení 
nad jiné. Před splašenými se ukrývat - nesváry. Vola 
porážet – blahobyt. 
Nemoc šťastně překonáš. 
Brzké převzetí úkolu. 
Vidět - budeš vyhledávat mnohé nepříjemné věci. 
Na krku vidět nebo sám mít – smrt. 
Vidět, čichat - dobré znamení, veselé posezení, 
láska. 
Hrozí ti nehoda. 
Na vodě vidět - svatba. Na nich se sám plavit - 
pozor na nebezpečí. 
Jestli tě píchla - potká tě něco nemilého. Též - 
někdo ti uškodí. Vidět - zloba, urputné 
nepřátelství. Vosí hnízdo - mnoho nepřátel. Ocitneš 
se v nepříjemné společnosti. 
Bílý - přechodné starosti. Žlutý - velká závist 
blízkého okolí. Míchat - za dobro čekej nevděk, 
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neuznání. Vidět ho tavit - budeš znechucen ztrátou. 
Hořící - smutek nad úmrtím. 
Nedej nikdy na první dojmy. Viz též “Svíčky”.  
Černé - výhra nebo úspěch. Hnědé - starost a bída. 
Rudé - posměch a zneuctění. Bílé - úleva po neklidu a 
získání úcty. Šedivé - smutek. Světlé - oprávněná 
hrdost, štěstí. Vousy všeobecně - budeš-li chtít v 
životě vynikat jen svou silou, často mnoho dobrého 
ztratíš, v přátelství i jinak. Byl-li ti vous ustřižen nebo 
vyholen - ztráta, nemoc, hanba, ponížení. Jinému 
stříhat nebo holit - škoda na majetku. Vidět na svém 
obličeji vyrůstat, případně kdekoli jinde, kde nemá 
růst - dluhy, trampoty, náhlá ztráta i smrt.  
Rozepře, hněv.  
Cokoli tahat nebo tlačit před sebou - posměch od 
přátel, těžkosti. 
Své záměry zvlášť dobře promysli. 
Věrní a dobří přátelé. Ospravedlní z pomluv. 
Vidět ho - někdo ti chce zákeřně ublížit. Též - 
odhalíš velmi nečestný čin nebo tě bude obklopovat 
a bude ti vyčítána špatná společnost. 
Vidět, být na něm - musíš soustředit všechny své 
síly, abys překonal překážky, které se ti postaví do 
cesty. 
Nebo havrany vidět, jak létají kolem domu - dlouhá 
nemoc nebo smrt. Slyšet je krákat - pomluvy nebo 
velmi nepříjemná zpráva telegramem. Chytat je -
nechutné spory, hádky, sváry, mrzutosti a celkové 
různé nepříjemnosti. Veliké hejno vidět - chystej 
dětskou postýlku. 
Vidět nebo mít - budou tě zneklidňovat existenční 
starosti. 
Někoho zavraždit - dlouhý věk i vítězství. Vidět 
vraždu někoho cizího - staneš se svědkem 
ohavného činu. 
Vidět - přijdou tísnivé dny smutku. Jedna nebo 
více nad vodou - nepodaří se ti vychovat dobré 
děti. U potoka stojící - smutek v rodině. 
Ztrouchnivělá - smrt starého člověka. Vrbové proutí 
řezat - trpkost a nesnází zahojí jen čas. 
Zelenající se a vysoký vidět - potěšení s milovanou 
osobou. Též - dobré vyhlídky do budoucnosti. 
Holý a pustý - zármutek a strastiplné doby. 
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Nemocným - ulehčení. Jiným - nesváry o peníze, 
nemoc i zarmucující události. Po nějakém léku - 
někdo ti prokáže dobrodiní. 
Svědomí tě bude velice hlodat. 
Nebezpečí života tobě. Též - bolest a utrpení v 
okruhu přátel či známých. 
Mít je, vrtošivost pociťovat nebo zažít - poznáš 
zklamání tam, kam tě přivede láska na první pohled. 
Též - zbytečná námaha. 
Slyšet - někdo bude chtít odhalit tvé tajemství. 
Mít jich hodně - není vyloučeno, že okusíš nějakou 
radost. Též - budeš obohacen pomocí protekce. 
Také nemusíš mít obavy, vítězství nebude patřit 
tvým nepříznivcům. Hnisavé - zabývání se nečistými 
záležitostmi. Vidět je na jiných - v nejbližší době 
nepočítej s žádnými úspěchy. Mít nebo vidět vředy 
na ruce - budeš odsouzen pro osobní nedbalost. 
Na tváři - staneš se obětí rafinovaného 
podvodníka. Na nohách - v zaměstnání tě někdo 
bude chtít znemožnit. 
Viz též “Opice”. Jakékoli vřeštění slyšet - chraň se 
i před nejmenším konfliktem. 
Kupovat, vidět, dostat - příjemný večer s milou 
osobou. 
Poslouchat, vyprávět - velká veselá společnost. 
Díky své rozhodnosti a tvrdosti získáš, oč usiluješ. 
Z lože - nemocnému zlepšení v nemoci nebo 
uzdravení. Zdravým - něco příjemného zažijí. Ze 
židle - opatrnost, aby sis ukvapeným jednáním 
neuškodil. Od stolu - mírni se ve svých 
náruživostech, jinak přivodí zlo. 
Vonět k vonným věcem - zisk. Cítit příjemnou vůni - 
až uslyšíš na sebe chválu, zamysli se, kolik je v ní 
lichocení. Cítit vůni a nevědět z čeho - něco 
radostného, odkud bys to nečekal. 
Vézt se na prostém voze - lepší časy, zbavíš se 
starostí. Na nádherné vyzdobeném se vézt - radost, 
úspěch. Nákladní vůz - dobré pořízení. Být 
na prázdném žebřinovém voze - pomoc v 
nesnázích. Se senem - velké a trvalé štěstí. S ním 
se převrátit - pro nesprávné rozhodnutí tě stihnou 
mrzutosti. Z vozu spadnout - varuj se neštěstí a 
máš-li nějaké plány, rychle se snaž je změnit. Je-li 
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vůz naložen pěkným a zralým ovocem - velmi dobré 
obchody, zisk. 
Vidět ho - bude hrozit trest za podvod. 
Doplatíš na špatnou životosprávu nebo na 
nezřízený způsob života. 
Vidět ho, mluvit s ním - nezdar v podnikání. Varuje 
se před úlisností lidí. Též - škoda. 
Na sobě pociťovat - nemoc. Též - potřeba dobré 
změny. 
Někoho - příznivá změna v budoucnosti. Byl-li jsi 
však ty sám vyděděn - zažiješ velmi nepříjemnou 
příhodu. 
Strach, odhalení ukrývaných skutečností, ohlásí se 
starý věřitel. 
Vidět ho, mluvit s ním, být jím sužován - velké 
obavy i neklid. 
Podstatný obrat a změna v životě. Chytit - neklesej 
na duchu, pomoc a záchrana přijde včas. 
Krásná - tvoje finanční poměry se velice zlepší. 
Ošklivá nebo nejasná - zhoršení situace, nedobrá 
zpráva. 
Sám být do něho poslán - zármutek, ztráta na 
majetku, trampoty, velké ublížení, potřeba rady a 
pomoci. Též - velice doplatíš na výměnu, kterou 
uděláš. 
Cizího vidět, případně mnoho - těžký život, nářky. 
Získat - dej pozor, abys neutrpěl ztrátu. 
Ve svém domě - zklamání a neštěstí s déletrvajícími 
následky. 
V kartách - nejvyšší čas věnovat se vážným věcem 
se vší důsledností. V loterii - z těžké situace ti 
pomůže šťastná náhoda. 
Na ní být - příjemné zážitky. 
Něco - čekej hosty. 
Historické vidět - z cesty do ciziny se vrátíš s 
novými plány. 
Dům vidět - nečestný skutek, velké podezření a 
nepříjemnosti. 
Ztratíš mnoho z toho, co tak těžce získáš. 
Slyšet - na svoji neopatrnost doplatíš ztrátou cti. 
Z mrtvých - zlepšení poměrů. 
Sám sebe - po dnech starostí přijde příjemná 
útěcha. Jiného - zarmoutí tě nespravedlivý nevděk. 
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Na něm být - klid v práci i v soukromí. 
Vidět ho - seznámení s veselým člověkem.  
Jakoukoli učinit - bez opatrnosti se do ničeho 
nepouštěj. 
Vymlouvat se - velká dotěrnost. Pokoušíš-li se 
zbytečně o výmluvu - marný boj.  
Cokoliv - pro nedůvěřivost nerespektuješ ani dobře 
míněné rady. 
V krátkém čase budeš potřebovat moudré rady. 
Pomůže ti vlivná osobnost.  
Oči mít nebo vidět - nechceš-li být podveden, 
zkoumej ty, kteří ti nejvíc lichotí. 
Nedej se přemluvit k nečestnému činu.  
Útrapy, soudní výdaje.  
Dům nebo lože - nemoc.  
Domy, město nebo vypálené vidět - ztráta. 
Dostat - překážky. Někomu dát - marné bránění 
nástrahám. 
Sám jí mít - tvoje zdraví je ohroženo. Na jiném vidět 
- přijdou starosti, o kterých se bude mnoho mluvit. 
Dostat je - budeš mít jen to, co si pracně vyzískáš. 
Udělovat je - zažiješ nespravedlnost. 
Slyšet - rozveselíš se ve velké společnosti. 
Být vyslýchán nebo být výslechu přítomen – hádky 
s příbuznými, nečisté svědomí. Nejvíce se chraň 
podnikání s neznámými osobami. 
Vojenského vidět, nebo s ním mluvit - strast a nové 
starosti. 
Navštívit ji - dobře se ti povede, dobré pořízení.  
Z oděvu - nepokoj. Druhého - mnoho zklamání na 
cestě k cíli. Vysvlečeného vidět, ne však zcela nahého 
- drž ruku na peněžence, obchází tě zloděj. 
Odhalení celé pravdy i využití všech schopností. 
Mnoho starostí. 
Vidět - pozor na faleš. Ztráta přátelství a úcty. Darem 
dostat - tvůj dům do nevidět zaplní hlas, který tak rád 
slýcháš. Darovat ji - touha po uznání i po slávě. 
Někdo neznámý ti dopomůže k úspěchu.  
Někoho a učitelem nebýt - dožiješ se většího uznání. 
Někoho - odhalení podlého činu.  
Uvidět, na něm sedět - smutné, skličující dny.  
Vidět - nastanou ti dlouhé dny neklidu.  
Lože - návštěva. Dům - svatba. Kočár - krásnou 
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nevěstu či vzácného ženicha ti budou závidět.  
Dostat, mít - může se vyplnit dle vidění.  
Též - budeš pokládán za velmi obětavého člověka. 
Dostává-li ho jiný - ukřivdění pro poctivost. 
Lásky někomu učinit - budeš-li nadále nesmělý, 
ztratíš všechnu naději. 
Když ve světnici oheň v krbu nebo v kamnech 
vesele praská - velká láska a milování dvou osob. 
Slyšet - zármutek pro velmi špatnou zprávu znamená. 
Podstoupíš těžké zkoušky. 
Platit - nepěkné vzpomínky. 
Vidět - velmi si škodíš, když nedovedeš 
rozpoznávat upřímné slova od lichocení. Darem 
dostat - budeš mít pověst dobrosrdečného 
člověka. Darovat - po přechodných těžkostech 
příznivé výsledky. 
Nebo povstání lidu - zlo, rozepře, kde tvoje 
mírumilovnost překoná těžké zkoušky. Ženou-li se 
přitom zástupy lidu nebo vojska - výstraha před 
nebezpečím, jemuž se může zabránit klidným 
jednáním. Též - pozor na velkou důvěřivost. 
Příjemně klidně - radost, dobrá zpráva. S leknutím, 
hlukem - výstraha před nebezpečím. 
Vzdorovat nebo se něčemu vzpouzet - těžkosti, 
trampoty, trpké zkušenosti můžeš očekávat. 
Splněné přání. V ní cestovat - prospěch díky 
odvaze. Řídit ji - obdivuhodná činnost vzbudí obdiv. 
Z ní seskočit - unikneš nebezpečí. Zřití-li se - neštěstí 
nebo ztráta, způsobená přenáhleností. Srazí-li se s 
něčím - bojuj promyšleně, tvůj soupeř je rovnocenný. 
Sám vzdychat nebo cizí vzdechy slyšet - značná 
bolest v citové oblasti. 
Viz též “Plakat”. Bez pláče - podezření bez příčiny. 
Ve vzduchu - krátká přechodná radost.  
Prožít - v tvé společnosti se bude leckdo cítit dobře. 
Cokoli, zejména prapor nebo jiné znamení slávy či 
radosti - pochvala za velmi statečný čin. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zabarikádován: 
Zábava: 
 
Zabít: 
Zabitého: 
 
Zabloudit: 
Zábradlí: 
 
Zabránit: 
 
Zabřednout: 
 
 
Záclona: 
 
 
 
 
 
 
Záda: 
Zahálet: 
 
Zahrada: 
 
 
 
 
Zahradník, 
zahradnice: 
Záchod: 
 
 
 
 
 
 
 
Záchranná stanice: 
 

Z. 
 
Být - poneseš za něco následky. 
Měj se na pozoru před svým okolím. Bavíš-li se 
však dobře - štěstí, budeš všude vítaným hostem. 
Viz “Vražda”. 
Člověka vidět nebo najít - obklíčí tě velký strach. 
Též - potká tě velké neštěstí. 
Útrapy, nezdar v podnikání. 
Varování před pýchou. Též - ukazuje na posměch 
od lidí. 
Neštěstí - poučíš se, že všichni lidé nedovedou být 
vděční. 
Nebezpečí, neštěstí. Když vybředneš, dá se soudit, že 
se nebezpečí vyhneš nebo z něj dobře vyvázneš. Též - 
nezanechá velké následky.  
Vidět - zvědavost, která ti uškodí. Se svými plány se 
nesvěřuj, protože vzbudíš chorobnou závist. Stáhnout 
ji, zakrýt jí okno - marná snaha o zakrytí špatných 
skutků. Odhrnout ji nebo strhnout - odhalíš tajemství, 
ale budeš velice zklamán. Vyhlížet zavřeným oknem, 
kde záclony brání výhledu - budeš po něčem marně 
toužit.  
Svá bolavá - nemoc, smrt. Pěkná, mohutná - úcta.  
Viz též “Lenoch”, “Lenivý”. Zármutek, trpké 
zklamání, ztráty, nespokojenost. 
Krásná - poznáš pravý pocit štěstí. Čekej zdraví, 
spokojenost v manželství. Pustá nebo zarostlá 
plevelem či bodláčím - neštěstí, zármutek, nebude se 
ti příliš dobře dařit. Varuj se však spoléhat na pomoc 
jiných. 
Nepříjemné noviny. 
 
Budeš vystaven zkoušce, při které se budeš muset 
velice ovládat, potom tě však překvapí nadějné štěstí. 
Je dobrou předzvěstí, buď však prozřetelný 
v jednání. Je-li znečištěn a ty jej musíš čistit -
znepokojení kvůli úřadům. Je-li obsazen - tvá důvěra 
bude zneužita. Zapadnout do něj a nebýt potřísněn - 
velké štěstí a spokojenost. Být však od lejna umazán - 
spory a ostudu můžeš očekávat. 
I kdybys měl mnoho přátel, v nouzi se nepřihlásí ani 
jediný. 
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Sám sebe - unikneš zlému. Čekej lepší časy. Též -
příznivá změna, postup v zaměstnání. Zachráníš-li ty 
někoho před utonutím nebo jiným nebezpečím - dobré 
znamení. 
Dostat - ohrožení zdraví vlastní vinou. Zamilovaným i 
ženatým - odhalíte nevěru milované osoby.  
Vidět - lehkomyslný život, častě změny, ale málo 
spokojenosti. Honí-li ho pes - na odpověď, která má 
změnit tvůj život, budeš muset čekat ještě dlouho. 
Chytit ho - muž lehkou ženu, žena zas stejného muže 
dostane. Pronásledují-li ho lovci nebo ty sám - pozor 
na špatnou společnost. Zastřelit ho nebo ho 
zastřeleného vidět - z úspěchů bez námahy 
dosažených se moc netěš. Manželům rozvod, 
milencům, odloučení, odcizení.  
Varuje před mnohomluvností. 
Vydat - zhanobení ve společnosti. 
Ztráta způsobená nedostatkem bystrosti. 
Strach tě poučí, abys byl opatrnější. 
Porušit ho - čekej velké nepříjemnosti. 
Nemoci, těžkosti. 
Člun - tvá touha v životě se splní. 
Oklamání. 
Jíst - pozvání k domácí oslavě. 
Něco - trápení s myšlenkami. 
Platit ji - setkáš se s lidskou nepoctivostí. 
Změna stavu, krátce trvající potěšení, víc 
nepříjemností. 
Být - úřední nepříjemnosti, prozrazení podvodné 
záležitosti. Má-li jiný masku - nechceš-li ztratit 
dobrou pověst, vyhýbej se své nynější společnosti 
nebo té, do níž se brzy dostaneš. 
Sám někde být - nevěř svým přátelům. 
Falešný člověk se tě zmocní, máš před sebou 
mnoho překážek. 
Na vysoké skále nebo jinde vidět - získání 
hodnosti. Budeš-li muset ustoupit, ustup jen tehdy, 
přikáže-li ti to rozum, ne strach. 
Vidět - budeš v rozpacích, zda se smířit s 
nepřítelem, s nímž byl veden urputný boj. Nemůžeš- 
li ho otevřít - úraz na těle, těžkosti. Otevřít ho nebo 
urazit - překonání překážek, zdar i potěšení s milou 
osobou. 
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Koštětem - úleva v starostech.  
Něčemu - žárlivost ztrpčí chvíle lásky.  
Něco - budeš muset vynaložit mnohem víc energie na 
dosažení svého cíle, než kolik bys myslel.  
Na někoho - neklidné chvíle se zatíženým svědomím. 
Cítit - svár, mrzutost, různice v domě. Je-li tak velký, 
že až dusí nebo vyvolává velkou ošklivost - pomsta, 
nečestný čin. Též - buď opatrný, ať nejsi zapleten do 
věcí, které by tě mohly zničit.  
Něco - budeš v nenávisti nebo pronásledován 
špatnými myšlenkami. 
Vidět - nezahrávej si moc dlouho s city, sice na to 
doplatíš. Jimi škrtat nebo zapalovat - zamilování. 
Rozsypat je - drobné starosti.  
Příliš mnoho existenčních starostí. Dbej, abys ve 
vážných věcech nebyl slabochem. Čekej i chorobu, 
podvody lidí, kterým jsi činil dobře, neboť pomluvy a 
klepy se boudou snažit o znemožnění tvého postavení 
ve společnosti.  
Vidět, najít - nezapomínej na nejdůležitější věci, jinak 
budeš doplácet.  
Něco - v krátké době tě někdo okrade.  
Být - někdo ti připomene slib, který jsi nesplnil. 
Ztráta důvěry, o které budeš přemýšlet. 
Něco někomu - postihne tě ztráta. 
Obraz - marná snaha o uznání šlechetných skutků 
nepříznivci. 
Mít, cítit - radostné setkání. 
Být - příjemné překvapení, změna k dobrému. 
Nerozptyluj příliš svoje síly, cíle je ještě vzdálený. 
Uplatňovat - v životě budeš mít hodně nepřátel. 
Hojnost úrody pro zemědělce. Ostatním - 
rozmnožení majetku. 
Přišívat na svůj oděv - zlo a nepříjemnosti vlastní 
vinou. Přišívá-li je někdo jiný - on sám bude toho 
zla příčinou. 
Příjemné zprávy. 
Nepříjemnost, promeškání dobré příležitosti. Též - 
strach, zastrašování výhružkami. 
Parcelu - brzy se nastěhuješ do nového domu. 
Věci zastavovat - zlé časy. 
Ztratit ji - ohlašuje ti hosta. Zakrývat si jí obličej - 
zahanbení. Uvazovat si ji - dostaneš dar. Najít ji - 
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pocta, dědictví, oceněná snaha, dobrá odměna. 
Koupit ji - manželská spokojenost. Prát ji - ničeho 
se nemusíš obávat a můžeš být odvážný. Hedvábná 
- patříš k těm, co písničkou dovedou zahnat smutek 
v srdci. 
Člověka - neštěstí. Dej pozor, neboť na tebe číhá 
nebezpečný nepřítel. Zastřeleného vidět - 
zármutek, smutek, těžké starosti, nehoda, 
nepříjemnost. Sám být zastřelen - tvoje láska 
nebude opětována. Sám sebe zastřelit - zažiješ 
něco, čemu bys jinak nikdy nevěřil. 
U dveří ji zasunout - ztráta odvahy. Též - marně 
budeš hledat pomoc. 
Lidí vidět - dostaneš se do bryndy. Též – smrt. 
Dostat ho - jedno získáš, ale druhé ztratíš. 
Najdeš člověka, s nímž se ti navrátí ztracená víra v 
lidi. 
Hledání východiska z těžké situace. 
Slunce - neštěstí i rozloučení s milou osobou. 
Měsíce - nepřátelství, hněv. V každém případě 
zatemnění nebes značí hašteřivost, roztržky v 
manželství, v rodině. 
Očekávej nepříjemné záležitosti. 
Něco - těžkosti snáze překonáš, najdeš-li upřímné 
srdce, které s tebou bude cítit. 
Host zdaleka. 
Změna v povolání. 
Mysli i na budoucnost. 
Sepisovat, číst - zisk spojený s nepříjemnostmi. 
Vidět - budeš se muset bránit proti posměchu. Máš-li 
jím zastřený obličej a nejsi nevěstou - můžeš si 
přivodit velký zármutek svou nerozhodností a 
tajnůstkářstvím. 
Železniční - těsně před cílem se vyskytne 
nepřekonatelná překážka, jejíž příčinou bude 
nedůslednost. 
Pociťovat - nemoc. Též - budeš vydán na milost či 
nemilost svým protivníkům. 
Být - viz též “Vražda”. Znamená vykazovat velkou 
trpělivost při překonávání velké bolesti. 
Něco - špatné zprávy. Opatrnost buď tvou druhou 
ctností. Zazdívat někoho - velké utrpení a velké 
starosti. Sám být zazdíván - dávej pozor, zloději i 
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nepřátelé čekají na vhodnou příležitost. 
Jíst - dobro. Hodně vidět, mít - peníze. 
Opatrnost při slibu, též prudká a překvapující 
změna v tvých poměrech. 
Být - dosažení cíle pevnou vírou. 
Slyšet zvonění nebo sám zazvonit - nečekaná 
návštěva. 
Nedej se nikým zastrašit. 
Vojenský - podezření pro utajenou věc. 
Obdiv, hrdost, velká smělost. 
Být ozbrojen - zdar, dosažení bohatství, nalezení 
východiska vlastními silami. 
Vidět ho, mluvit s ním - moudrostí a rozvahou 
zaženeš hrozby nepřátel.  
Setkání s někým, kdo naruší klid tvého domu.  
Novou stavět – svatba. Bourat - zisk v něčem nebo 
nabytí majetku. Stojí-li v cestě – žalost. Velkou kolem 
města vidět - pronásledování. Nachýlenou spatřit - 
neštěstí budeš snášet. Přeskočíš-li ji nebo přelezeš - 
vítězství. Zvlášť vysokou před sebou mít 
- velký zármutek a marná touha. Nízká - dosažení cíle, 
vyplněné přání, ale s námahou. Stát na vysoké 
- dosažení triumfu. Stojí-li na ní někdo jiný - tvůj 
úspěch bude zmařen. 
Na stavbě vidět - radost, štěstí. 
Dočkáš se rozkošně chvíle. 
Marná snaha o tvoje pokoření. 
Vidět ji rostoucí nebo natrhanou - tvoje touha se 
splní. Zalévat jí na záhonech - povýšení, úspěch. 
Syrovou jíst - v tvém sousedství hrozí nebezpečí 
požáru. 
Na poli, v zahradě vidět, mít - lidé tě budou špinit, 
čekej zármutek. Vytrhávat je nebo vykrajovat - 
konec soužení. Krájet je nebo krouhat - dobré 
znamení. Jíst - nemoc, nepříjemnost. Též - “kamenitá 
cesta” před dosažením úspěchu. Sázet zelí - tvůj 
klidný život někdo naruší. 
Kyprou, měkkou kopat - zisk. Na ní ležet - ocitneš 
se v nezáviděníhodné situaci. Otvírá-li se ti ve snu 
zemský povrch - blíží se dny smutku. 
Daleká cesta. 
Bohatství ti nepřinese štěstí. Se zemankou se bavit 
- radost. 
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Dopátráš se nemilých věcí, změny. 
Chraň se největšího nebezpečí, dej v tomto 
případě na předtuchy a vnitřní zření, intuici, šestý 
smysl. 
Nouze, nedostatek, špatné doby. Být prokřehlý 
mrazem, zimou - varuj se před hazardním 
podnikáním, jinak budeš sám sebe proklínat. 
Keřík uvidět - v dohledné době se budeš radovat 
z úspěchu. Trhat jej - dlouhý život. 
Stonat a třást se zimnicí - dopustíš se nepravostí a 
pojde z toho zlo. 
Vidět ho - dovíš se něco velmi nepříjemného. 
Mít - připrav se na zlé věci. 
Svatých - vše dobré. Andělů - štěstí, zdraví i 
hojnost. Známých a příbuzných - budou se snažit 
získat tě výhodami. Mrtvých - změna. Dětí - uškodí 
ti klepy. 
Proměna stavu, štěstí, bohatství. 
Nebuď lehkověrný. 
Buď šikovný a nepromeškej výbornou příležitost. 
Užitkové - buď sebevědomý a cílevědomý.  
Kusy zlata - závist proti tobě, utrpení, mrzutosti. 
Tavit, dolovat nebo vidět zlatý důl - nabytí majetku. 
Pomalu, ale jistě se dostaneš k cíli. Tepat zlato - jen 
vytrvej, lepší časy ti zaklepou na dveře. Darovat zlato 
- budeš hostem na velké slavnosti. Dostat je - všechno 
se změní, čekej dny smutku a pláče. Ukradnout je - 
špatné zprávy. Ztratit je - odhalíš osoby, které tě 
okrádají. Vlastnit sám mnoho zlatých nebo cenných 
věcí - splnění tvých předtuch. 
Jednu uvidět - nezabývej se malichernostmi.  
Ocitneš se v beznadějně situaci, není vyloučeno velké 
zklamání. 
Varování před velmi škodlivým dobrodružstvím. 
Chybit ho a uteče-li - falešní přátelé. Chytit ho -
záchrana před škodou. Sny o zlodějích často ohlašují 
soudní spory. 
Kosti - úraz, nehoda i škoda, jimž se můžeš vyhnout 
větší rozhodností, samostatností a opatrností.  
Zlobit se - hádky, ztráta velmi dobrého přítele nebo 
něčeho příjemného. Zlobí-li se druhý na tebe - radost, 
smíření s nepřáteli.  
Mít je - budeš pokládán za společensky neohrabaného 
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člověka. 
Vidět - něco nečekaného zažiješ. 
Lízat jí - nenasytná touha. 
Neodvratný neúspěch i záhuba. 
Velké trápení pro lidské jazyky. 
Spatřit ji - zemře ti velmi blízký člověk. Zabít ji - 
pohotově zabráníš velkému nebezpečí. Uštkne-li tě 
- v tvé blízkosti se pohybuje nebezpečný 
podvodník. 
Udělat si - pro svobodné příjemný zážitek, ženatým 
mrzutost v domácnosti. 
Poštovní - dobrá zvěst ti velice zaměstná mysl. 
Peněz - jen velká pohotovost tě může zachránit. 
Být - nezapomínej nikdy na větší opatrnost, i v 
dobrém přátelství. 
Být - nepříjemné zážitky. 
Žalost. Zpíváš-li mocně a jasně – radost, zábavy a 
štěstí v bezstarostném životě. Zpívat ochraptěle. 
falešně či příliš tenkým, příliš vysokým nebo velmi 
hlubokým hlasem - smutek. Slyšet smuteční zpěv - 
radostná zpráva. Slyšet líbezný zpěv - milé 
překvapení, radost. 
V divadle či koncertní síni naslouchat - budeš 
někým omámen. 
Po nepříjemných rozporech opět štěstí v lásce. 
Neztrácej zdraví v pochybných zábavách. 
Zrádní přátelé, jichž se brzy zbavíš. Zrada vyjde 
najevo. Zpovědi druhého přihlížet - budeš obviněn 
z nečestnosti. 
Trnitá cesta k úspěchům, později - tichá radost. 
Být zraněn - nehoda, nemoc. 
Pocítit ji, zažít, vidět - veliké mrzutosti a starosti. 
Zhlížet se v něm - trpké následky pro faleš. Též - 
dobrá novina, někdy však i zrada, smrt. Záleží na 
tom, jaký ses v zrcadle viděl. Sny o zrcadle 
všeobecně varují, abys nedůvěřoval bezvýhradně 
všemu, co vidíš a slyšíš. Rozbít ho nebo rozbité 
vidět - nevěra v lásce, v manželství. Čistit - 
ochráníš milého před ublížením. Zamlžené - nedobrá 
zvěst. Děti v něm vidět - klepy ti budou velmi 
ztrpčovat život. Staré lidi v něm vidět - klidné 
živobytí a život. Mrtvého - vzrušující zpráva. Zvířata 
- znepokojí tě velmi špatné myšlenky. Strašidla 
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nebo netvory - připrav se na zlé doby. 
Budeš postaven před události, při kterých bude 
zapotřebí mnoho trpělivosti a odvahy. 
Sypat drůbeži - shoda v domě. 
Ječné na oku mít - pronásledování. 
Něco, ale ztráty neželet - užitek. Ztráty litovat - 
nedobré znamení, škoda. 
Ztratit - neštěstí. Nechat si vytrhnout zdravý zub -
vyhýbej se zákeřným lidem. Nechat si vytrhnout 
zpráchnivělé kořeny - smrt starého člověka. Vypadají-
li zadní zuby - smrt z další přízně. Vypadne-li přední 
zub - smrt dítěte nebo blízkého příbuzného. Cítit 
velkou bolest zubu nebo litovat jeho ztráty - zármutek. 
Děravé zuby - jedna nepříjemnost za druhou. Vidět 
své zuby černé, rozviklané nebo zlámané - nemoc v 
rodině. Ulomit kus zubu - těžká nemoc tvoje nebo 
blízkého příbuzného. Pěkné zuby vytrhávat nebo vidět 
vypadané - náhlá smrt dítěte, ženy nebo mladších 
příbuzných. Vidět své zuby krásné a zdravé - štěstí, 
zdraví. Vidět je špatné a nepěkné - zármutek, nemoci. 
Vidět některý zub vystouplý a mnohem vetší než 
ostatní - zapletení do soudních sporů. Čistit si zuby - 
mnoho práce kvůli jiným. Falešné zuby - varování 
před důvěrou. Zlaté nebo stříbrné - až se domůžeš 
bohatství, nikomu se s tím nesvěřuj. 
Budeš se muset bránit před rafinovaně připravovaným 
podvodem.  
Těžké předměty a nemoci je uzvednout - marná snaha 
v něčem. Podaří-li se ti těžkou věc uzvednout - zdar v 
podnikání. Zvedáš-li člověka, který upadl - pomůžeš 
někomu z tísně. Zvedne-li někdo ze země tebe - 
dostane se ti od někoho pomoci. 
Dovíš se snad mnoho, ale málo z toho bude 
míněno upřímně. Těž - mnohé ztratí svou 
lehkověrností. 
Budeš mít co činit se zlými lidmi, proti nimž budeš 
zcela bezmocný. 
Prohánějící se ve volném prostoru - naděje na 
bohatství. Leží-li pobitá - zisk. Krmit ji - nečekané 
štěstí. Krotit ji - někdo si bude chtít přisvojit tvé 
zásluhy. Divoká zvěř – zlo, nepřátelé. Mluví-li zvířata 
ve snu jako lidé - pokusí se lidé zesměšnit. 
Vycpanou zvěř vidět - budeš připraven o své 
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zásluhy. 
Slyšet - dlouhý věk, povýšení. Ženě - dobré 
manželství. Slyšet více zvonů s odlišnými tóny - 
varování před nebezpečím. Slyšet zvonit umíráček - 
zármutek. Odlévat zvon - pronásledování. Vidět 
sebe na kostelní věži a současně vidět i zvony a 
slyšet je znít - pozvání do dobré společnosti a 
úcta. 
Při práci jej vidět, mluvit s ním - využij dobré rady 
z přátelství. 
Domovní slyšet - dostaneš překvapující zprávu nebo 
důležité poselství.  
Viz “Vrhnout”. 
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Ž. 
 
Znamená klevety a nepříjemnosti, slyšíme-li ji kvákat 
a zároveň ji vidíme. Veliká ošklivá ropucha - velký 
klam, srdce plné lítosti, úzkost, zrada v lásce, 
nevěra v manželství. Ropuchu zabít nebo ji vidět 
mrtvou - tvoji odpůrci poznají, že jsi příliš zdatným 
protivníkem. Žábu jíst - faleš. Mnoho žab vidět u 
rybníka nebo jinde - sváry. Rosnička – radost. 
Rosničku chytit - příjemné překvapení, úspěch v 
podnikání, dobrý zisk. Skáče-li k tobě malá zelená 
žabka a nepociťuješ k ní odpor - dosažení odměny. 
V něm být - utrpení, velké bolesti i mrzutosti se 
zákonem. 
Slyžet je zpívat - nestálost v podnikání, smutek. 
Nebezpečí. 
Utrpení zaviněné vlastní lehkomyslností. 
Úspěch nebo přátelská pomoc. 
Sbírat - svádění ke špatnostem. Vidět je růst - 
marně očekáváš radost. Vidět je na hromádce - 
vyhni se špatné společnosti. 
Být - nesváry v domě. 
Polámat si je nebo je mít polámaná - škoda nebo 
hanba. Jedno své žebro vidět nalomené nebo vytažené 
- smrt člena rodiny. U jiného je vidět zlámané nebo 
trčící z masa - úmrtí vzdálenějšího člověka. 
Viz též “Almužna”. Vidíš-li je - nezdar. Žebrají-li u 
tebe - dostaneš dárek. Svobodným a nepříliš 
majetným - dávat žebrákovi nebo žebračce peníze či 
štědrou almužnu, čekejte štěstí a to, že se na vaši 
svatbu bude dlouho vzpomínat.  
Žebráš-li ty sám - vlastní vinou upadneš do špatných 
poměrů. Očekávej mnoho nepříjemné práce. 
Varuj se neštěstí.  
Škoda v domě. 
Malý žebřík jako hračka nebo ozdoba - falešná láska. 
Dlouhý - zdar po námaze. Vstoupit na něj - dobré 
znamení. Po něm lézt, vystupovat - uspokojení vlastní 
ctižádosti a skvělé vyhlídky do budoucna. Sestupovat 
- nevděk za dobrotu, ostuda, ponížení. Spadnout z něj 
- ztráta cti i majetku. Též - budeš postaven před 
situaci, kterou budeš muset za všech okolností 
zvládnout. Vidět žebřík založený v okně - faleš, 
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podvod, okradení. Jestliže ty sám kladeš žebřík do 
okna nebo ho jinde opíráš - budeš velice toužit po 
věrném srdci, dočkáš se něžného setkání. Roste-li až k 
nebesům - štěstí neudržíš násilím. Nosit žebřík - 
získáš pomoc nebo sám někomu pomůžeš. 
Viz též “Vůz”. Úspěchy, blahopřání. Ztratíš-li však 
dříve naději, urychlíš svou porážku.  
Ošálení někým. 
Vidět ji - ztráta. Něco jí spálit - nepříjemnosti, 
zapletení do nemilé záležitosti. Popálit se jí - potupa. 
Jednoduchý život ti přinese užitek.  
Překážky, nesnáze, nebezpečí.  
Nehoda na cestě, úraz. 
S červenou čepici - nepříjemná novina.  
Vidět, jak jedeš železnicí - neštěstí při cestování. 
Kusy nebo věcí z něho vidět - trvalé štěstí, upevnění 
postavení. Kovat je - velmi energicky půjdeš za svým 
cílem. Tavit - budou ti závidět stálou veselost a 
spokojenost.  
Vidět - přeceníš se a vezmeš na sebe velké závazky. 
Jíst ji - nikdy za sebe nenech pracovat jiné. 
Viz též “Sekáč”. Vidět je na poli kosit nebo vezou- 
li se na voze, jdou-li na luka nebo na pole - dobré 
znamení. 
Zdá-li se muži, že byl ženichem - dobrý život. Vidět 
ženicha bez nevěsty - zdar. S nevěstou - zdlouhavá 
nemoc i smrt, velký zármutek. Jdou-li spolu k oltáři -
výčitky a smutek. Viz též “Nevěsta” a “Svatba”. 
Přízeň žen, štěstí v lásce. 
Sváry. 
Nevěra. Ženská líčidla - faleš. 
Mnoho žen ve snu vidět - do zlých řečí se 
dostaneš. Sní-li muž o krásné ženě - radost, a 
spokojenost. Vidět hádající se ženy - dlouhodobé 
mrzutosti. Stará ošklivá žena - zlo. Vidí-lí muž 
těhotnou - zvětšení majetku se zármutkem a 
strastmi. Stará, starší žena - hádkám a 
protivenstvím se nevyhneš. Usmívá-li se - mrzení pro 
marnotratnost a hlouposti. Pláče-li - mrzutosti kvůli 
pomluvám, nesnáze. Též - mnoho ztratíš v 
přátelských stycích. Zahalená, není-li to nevěsta či 
vdova - v tvé blízkosti někdo osnuje intriky. Mladou 
hezkou ženu ve snu vidět - čekej příjemné věci. S 
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dlouhými vlasy - zdraví, radost, spokojenost. Ženě 
se klanět – podvedení. Vidět ji s dítětem - díky 
příbuzným se ti může něco podařit. 
Ve dne - budeš se zdržovat v dobré společnosti, 
kde ti laskavé jednání zjedná značnou přízeň. S 
ženou nebo v noci žertovat - mrzutost v manželství 
ženatým. Ostatním - varování, aby se nedali zmámit 
lákavou řečí. 
Viz též “Kukačka”. Štěstí, čest, dobrá novina, 
zdraví. 
Štěstí, peníze, někdy i výhra. 
Krásné - utěšené časy, dobré bydlo. Sedět na nich 
- bude něčím potěšen. Rozlámané - zmařené 
přátelství. 
Nepříjemnosti. 
Vidět - přestaň hazardovat se svým zdravím. Své 
naběhlé - onemocnění z námahy nebo z dušeního 
utrpení. Pořezané nebo krvácející - chraň se před 
úrazem. 
Mít a nemoci ji uhasit - marné touhy, lítost, zármutek, 
neklid. 
Žíznivému člověku podat vody - vděk a užitek. 
Plný - vydatný obchod, dobrý úřad, prospěch. 
Prázdný - špatné časy. 
Mít, dostat ji - pohoršení. Hrozí ti, že si 
nepromyšleným činem způsobíš škodu.  
Dopřej si oddechu, je nejvyšší čas.  
Exotika i radostný pobyt v přírodě.  
Promyšlená činnost, dobré zisky, majetek. Na poli -
tvůj život se bude velmi příznivě utvářet. Kosit - v 
krátkém čase se dočkáš velké radosti. Mlátit - zbavíš 
se starostí a uklidníš se. Sít, sváže je na sýpku - čekej 
příznivé vyřešení svých těžkostí.  
Zelený - veliké zmatky. Z růží - nezažiješ žádné 
zklamání ve věcech osobního štěstí. Z trní - mnoho 
dětí i mnoho utrpení. 
Najít ho v kartách - dosáhneš velmi rychle svého cíle. 
Vidět ho - dostaneš se do velmi nebezpečné 
situace. Zabít ho - nebezpečí se vyhneš nebo z něj 
šťastně vyvázneš. 
Chytit ho živého - tvůj smělý čin vzbudí velký 
rozruch. Též - varuj se rizikové práce a v 
zaměstnání buď velmi opatrný. 
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Uvidět - v nemilost a mnoho ztratíš. Je-li otevřená - 
nemilá záležitost s utrháním na cti. Spadnout do ní a 
pokálet si šaty - zvlášť velké utrhání na cti a velké 
pomluvy. 
Připrav se na velká vydání. 
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