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Úvodem

ÚVODEM
Rok 1951 nepatří v našich dějinách k těm nejsvětlejším. Nepřituhuje jen v politice, 
ale problémy má i ekonomika. Začínají se skloňovat slova jako hospodárnost, konec 
rovnostářství… A mluví se o „socialistické zásadě odměňování“: Každý podle svých 
možností, každému podle jeho zásluh. 
Chleba je znovu na lístky, ceny rostou a situaci v zásobování každý nejlépe vidí sám. 
Podobně, ne-li hůř, jsou na tom i v jiných evropských zemích, jenže srovnání chybí, 
informace jsou kusé. Nezbývá než zdůrazňovat, že lidé mají práci a mají co jíst. 
Obzor se zužuje. V kultuře vládne trojice Aleš, Jirásek, Smetana. Ne že by to bylo 
všechno. V rozhlase se sice hraje dechovka a budovatelské písně, ale je i spousta 
dobré hudby. Chodí se do divadla – na skvělé herce ve hrách, které jinak často nestojí 
za mnoho. S napětím se čeká na nový Werichův film. S knihami je to horší, mnoho rodin 
však má knihovničku zásobenou ještě z dřívějších dob, takže na literární produkci toho 
roku nejsou odkázáni. A tak se čte, poslouchá rádio, chodí se na houby a na borůvky, 
cvičí se v Sokole. Hraje se fotbal a fandí se Zátopkovi.
Oficiální kult práce a pokroku trvá. Něco se ale vymklo z rukou. Cíle pětiletky se zvyšují 
o desítky procent. A neplní se – protože se plnit nedají. Za dva roky má těžké 
strojírenství vyrábět čtyřikrát více než před válkou, „za kapitalismu“. Již teď je výroba 
o polovinu vyšší, ale to nestačí. 
Práce je plno. Stále víc žen nastupuje do zaměstnání, i když muži, a nejen ti jejich, 
z toho často moc nadšení nejsou. Mnohé z nich to ale dělají rády, práce je baví a je pro 
ně novým zdrojem sebevědomí, přestože se – pokud mají domácnost – musí postarat 
i o ni, stejně jako předtím. A neodbývají to, i když to není jednoduché.
Věci se zaplétají čím dál víc. To, že sesadili a zavřeli generálního tajemníka komunistické 
strany, sice pro většinu lidí neznamená, že by se jim zhroutil jejich svět. Ale atmosféra 
houstne.
Důležitá je rodina – rodina a vztahy. Je to tak samozřejmé, že o tom není třeba mluvit, 
natož psát. Proto se ve zpětném pohledu často vytrácí, že i v nelehkých dobách lidé 
mohou být šťastní. Žijí svým životem.
V Československu se v tomto roce narodí 291 352 dětí. Rodiče si pro ně přejí lepší svět, 
než je ten, na který je právě přivádějí. Jejich matky ještě perou na valše a máslo je na 
příděl. Až jim bude osmnáct, přistane první člověk na Měsíci. V sedmdesáti budou mít 
mobilní telefon a počítač. 
Pro ně především je napsána tato kniha.
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Rok 1951 podle jiných kalendářů
Gregoriánský kalendář 1951 (MCML)
Arménský kalendář 1400
Asyrský kalendář 6701
Barmský kalendář 1313
Bengálský kalendář 1358
Berberský kalendář 2901
Buddhistický kalendář 2495
Byzantský kalendář  7459–7460
Čínský kalendář 4647–4648, Stříbrný zajíc
Etiopský kalendář 1943–1944
Hebrejský kalendář 5711–5712
Íránský kalendář 1329–1330
Islámský kalendář 1370–1371
Japonský kalendář 26. rok éry Šōwa 
Javánský kalendář 1882–1883
Koptský kalendář 1667–1668
Korejský kalendář 4284
Thajský solární kalendář 2494

  |  7

ROK 1951 PODLE 
JINÝCH KALENDÁŘŮ
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Čísla, tabulky a statistiky
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ČÍSLA, TABULKY A STATISTIKY
CENY POTRAVIN, ZBOŽÍ A SLUŽEB V KČS

Chleba  8,-/kg 
Mouka hrubá pšeničná  18,-/kg
Rýže  40,-/kg
Brambory  1,85/kg
Hovězí s kostí  35,-/kg
Bez kosti  48,-/kg
Vepř. kotlety  50,-/kg
Bůček  43,-/kg
Kuře  110,-/kg (cena na volném trhu)
Šunka  89,-/kg
Salám trvanlivý  71,-/kg
Sýr eidam 30 % tuku  110,-/kg 
Vejce  3,30
Cukr kostkový  15,70/kg
Sádlo  60,-/kg
Mléko 2%  4,45/l

Máslo  80,-/kg
Káva  1500,-/kg (v prodeji jen  
   na volném trhu)
Čokoláda  80,-/kg
Pivo 10°  9,-/½ l
Rum 40 %  371,-/l
Cigarety Partyzánka  1,-/kus
Mýdlo jádrové  38,-/kg
Pán. košile bavlněná  220,-
Polobotky pánské  458,-
Čistírna:  
pánský oblek  61,-
dámské šaty  57,-

SPOTŘEBA 1 OBYVATELE
ZA ROK
39,5 kg masa (hovězí 14,3 kg, drůbeží 
2,8 kg)
227,6 l mléka a mléčných výrobků
5,2 kg másla
176 vajec
81,8 kg chleba
1,6 kg rýže
29,3 kg cukru
1,4 kg čokolády

 (není-li uvedeno jinak, jde o ceny na vázaném trhu; ty na volném trhu byly vyšší)
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132,5 kg brambor
41,9 kg ovoce
78,5 zeleniny
0,21 kg kávy/0,04 kg čaje
88,5 l piva/7,1 l vína
3,4 l lihovin 40%
Průměrná denní kalorická spotřeba 
je 11 275 kj.

BYDLENÍ
Dokončeno 30 924 nových bytů, z toho 
8600 v rodinných domcích.

ŠKOLNÍ ROK 1951 ČSSR
Počet jeslí  972 (31 164 míst)
Počet mateřských škol 6027 
 (228 787 dětí)
Počet základních škol  15 536
Gymnázia (SVV školy)  244
Střední odborné školy  663
Počet učňů v socialistickém 
sektoru  126 603
Vysoké školy  28
Počet studentů VŠ 49 050 
 (z toho 8548 žen)
Počet vysokoškoláků 
na 1000 obyvatel v ČSSR  3,8

KULTURA V ČSSR
Divadla  69

Dokončené filmy 461 
 (z toho 8 celovečerních)
Kina  3596 státních
Knihy  4586 titulů
Knihovny lidové  14 230 
 (1 514 000 registrovaných čtenářů)

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
Počet obyvatel ČSSR podle 
sčítání lidu 1. 3. 1950:  12 338 450 
(Střední stav obyvatel v ČSR: 
 9 023 170)
Počet sňatků 127 036 
(10,1 na 1000 obyvatel)
(47 712 nevěst je pod 20 let)
Počet rozvodů  12 125
(0,97 na 1000 obyvatel)
Počet narozených dětí  291 352 
(51,7 % dětí se narodilo 
v porodnicích)
Počet úmrtí 143 163 
(nejčastější příčinou jsou nemoci 
oběhové soustavy)
Přirozený přírůstek 143 070

POČET PRACUJÍCÍCH 
5 562 351
z toho v průmyslu  1 721 871
v zemědělství  1 992 104
žen   2 163 586
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Průměrná měsíční mzda v soc. 
sektoru (bez JZD)   1008 Kčs.
Průměr starobních důchodů 
zaměstnanců je  385 Kčs
(vdovských 270 Kčs).

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Nemocnice  178 
  (79 899 lůžek)
Psychiatrické léčebny  14
Počet lékařů  14 498
Počet obyvatel na jednoho  
lékaře   870

CESTOVNÍ RUCH 
Počet ubytovacích zařízení 2860
Počet lůžek 62 748
Počet hostů  3 757 000

VÝVOZ Z ČSSR
Traktory  6671
Nákladní automobily  2480
Osobní automobily  13 505 
(dovoz 4 kusy)
Motocykly  29 000
Chmel 3 408 000 tun
Počet vydaných patentů 
a autorských osvědčení:  1011

Rozpočet je koncipován jako 
vyrovnaný, s výdaji 166,2 mld. Kčs. 
Počítá se s přebytkem příjmů ve výši 
273 milionů.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ DÍVČÍ 
JMÉNA 
Marie 7606
Jana 4203
Věra 3507
Eva 3345
Hana 3044
Alena 3041
Anna 2993
Jaroslava 2827
Zdeňka 2366
Ludmila 2289

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
CHLAPECKÁ JMÉNA 
Josef 5929
Jiří 5860
Jaroslav 4410
Jan 3760
Miroslav 3426
František 3387
Zdeněk 3085
Václav 2725
Pavel 2632
Karel 2614
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Narodili se 

ČESKOSLOVENSKO
Jan Fischer, statistik a politik  2. ledna
Jiří Vondráček, hudebník a režisér  7. ledna 
Helena Válková, politička, ministryně spravedlnosti ČR  7. ledna 
Tomáš Töpfer, herec, režisér a politik  10. ledna
František Bublan, politik, bývalý ministr vnitra 13. ledna 
Ivan Gabal, politik a sociolog  15. ledna
Ondrej Nepela, československý krasobruslař  22. ledna 
 († 2. února 1989)
Boris Rösner, herec a divadelní pedagog   25. ledna
  († 31. května 2006)
Jarmila Kratochvílová, atletka (stříbro na OH 1980)   26. ledna 
Dagmar Havlová, podnikatelka, manželka Ivana M. Havla  1. února
Ondřej Hejma, zpěvák a skladatel (skupina Žlutý pes) 3. února 
Miroslav Donutil, herec  7. února 
Milan Hlavsa, hudebník (The Plastic People of the Universe)   6. března
  († 5. ledna 2001)

Narodil i  se |  11

NARODILI SE

Miroslav Donuti l

Boris Rösner Ondrej Nepela
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Jiří Schelinger, zpěvák a skladatel  6. března 
 († 13. dubna 1981)
Josef Klíma, investigativní novinář, spisovatel   19. března 
Fero Fenič, filmový režisér a producent  20. března 
Lenka Procházková, spisovatelka, aktivistka 24. března
Petr Čornej, historik  26. března
Jiří Vejvoda, rozhlasový a televizní autor  27. března 
Anton Tkáč, reprezentant v dráhové cyklistice, olympijský vítěz 30. března
Dana Hábová, tlumočnice a překladatelka 4. dubna 
Jana Robbová, zpěvačka  4. dubna 
 († 4. srpna 1996)
Josef Rakoncaj, horolezec  18. dubna
Naďa Konvalinková, herečka  18. dubna
Vladimír Špidla, politik, bývalý premiér České republiky  22. dubna
Zdeněk Merta, hudebník a producent  25. dubna
Ondřej Soukup, hudebník 2. května
Ivan Roubal, sériový vrah 12. květen 
 († 29. červen 2015)
Ivo Mathé, mediální producent a manažer 18. května
Petr Altrichter, dirigent  24. května 

12

Jiř í  Schelinger Naďa KonvalinkováFero Fenič
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Svatopluk Skopal, herec a režisér  28. května
Ivan Horník, fotbalový funkcionář  3. června
Marcela Holanová, zpěvačka  10. června
Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv  23. června
Dagmar Lastovecká, soudkyně, primátorka Brna  24. června 
Vladimír Čech, herec, moderátor   6. července
  († 22. března 2013)
Jan Exnar, sklářský výtvarník a malíř   27. července
Petr Šabach, spisovatel   23. srpna
  († 16. září 2017)
Jan Kanzelsberger, knihkupec  27. srpna
Zdeněk Zapletal, spisovatel a scenárista   3. září
Tomáš Edel, český historik   3. října 
 († 27. dubna 2010)
Tomáš Sokol, právník   6. října
Pavel Mára, fotograf  20. října
Petr Hájek, novinář a spisovatel   23. října
Ivan Kusnjer, barytonista  10. listopadu
Miroslav Krobot, divadelní režisér a herec  12. listopadu
Vlasta Parkanová, politička  21. listopadu
Václav Krása, politik   24. listopadu 
Ladislav Lábus, architekt 24. listopadu 
Milan Svoboda, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a pedagog 10. prosince
Věra Špinarová, zpěvačka  23. prosince 
 († 26. března 2017) 

Narodil i  se |  13
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SVĚT
Phil Collins, anglický zpěvák  30. ledna
Chris Rea, britský kytarista, zpěvák a autor písní  4. března 
Li Chung-č', zakladatel sekty Fa-lun-kung  13. března
Tommy Hilfiger, módní návrhář 24. března
Steven Seagal, americký herec  10. dubna
Ron Arad, izraelský průmyslový designér a architekt   24. dubna 
Jackie Jackson, americký zpěvák, starší bratr Michaela   4. května
Christian Lacroix, francouzský módní návrhář   16. května 
Anatolij Karpov, ruský šachista   23. května 
Sally Rideová, první americká astronautka  26. května
  († 23. července 2012)
Ajmán Zavahrí, vůdce organizace Al-Káida, lékař a spisovatel  19. června
Jean-Claude Duvalier, bývalý prezident Republiky Haiti  3. července 
 († 4. října 2014)
Anjelica Hustonová, americká herečka   8. července

Sally Rideová Anjel ica Hustonová Sting
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Robin Williams, americký herec, komik a zpěvák  21. července 
 († 11. srpna 2014)
Ruediger Dahlke, německý lékař a psychoterapeut   25. července 
Santiago Calatrava, španělský architekt  28. července
Evonne Goolagongová, australská tenistka  31. července
Muhammad Mursí, prezident Egypta  20. srpna
  († 17. června 2019) 
Ján Baláž, slovenský hudebník (skupina Elán)  24. srpna 
Aslan Maschadov, prezident Čečny  21. září 
 († 8. března 2005)
Peter Dvorský, slovenský tenorista   25. září
Sting, anglický hudebník   2. října
Čang I-mou, čínský filmový režisér 14. listopadu
Alexandr Bortnikov, ředitel ruské tajné služby FSB  15. listopadu 
Ilona Stallerová,  zvaná Cicciolina,  

italská politička maďarského původu  26. listopadu
John Scofield, americký jazzový kytarista a hudební skladatel  26. prosince 
John Gray, americký psycholog a spisovatel  28. prosince 

Evonne Goolagongová

Čang I-mou
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Rok Stříbrného zajíce 6. ÚNORA 1951–26. LEDNA 1952

Rok Zajíce bývá rokem zvolnění, chvílí spočinutí mezi předchozím rokem 
Tygra a následujícím rokem Draka. Stříbrný (kovový) zajíc ale takový není. 
Napětí, které přináší, proráží na povrch v podobě nejrůznějších katastrof, ale 
i společenských převratů a násilných činů. Tento rok smete mnohé jistoty 
a spolu s nimi strhne i ty, jejichž postavení se dlouho zdálo neotřesitelné. 
Nedá lidem vydechnout.
Zatím posledním rokem kovového Zajíce byl 2011; v šedesátiletém cyklu 
čínského horoskopu by měl mít k roku 1951 nejblíže. Připomeňme si jej. 
Romantický prvek v něm sice reprezentovala svatba britského prince Williama 
a Kate Middletonové, jinak ale vešel do dějin dramatickými událostmi jako 
„arabské jaro“, občanská válka v Libyi a smrt Muammara Kaddáfího, občanská 
válka v Sýrii; odpravení Usámy bin Ládina, havárie japonské jaderné elektrárny 
Fukušima v důsledku vlny tsunami, řádění norského vraha Anderse Breivika, 
které stálo život desítky mladých lidí; letecká havárie u Jaroslavli, při níž spolu 
s tamním týmem zahynuli i čeští hokejisté… a na závěr státní pohřeb Václava 
Havla.

POVAHA
Zajíc je mírumilovný, přátelský, jemný a citlivý romantik; prostě pohodová, milá 
povaha. Za zdánlivou měkkostí se ale skrývá nezdolnost, vytrvalost a odvaha. 
Je jedním z nejstatečnějších znamení zvěrokruhu, což se projeví v okamžiku, kdy 
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je ohroženo to, na čemu mu záleží nejvíce: jeho „nora“, jeho rodina. Velice dobře 
dokáže vycítit nebezpečí, a pak reaguje nesmírně rychle. 
Kovový Zajíc je ovšem jiný než ostatní Zajíci. Krotký není ani v nejmenším. 
Má v sobě sílu, pevnou vůli a odhodlanost. Je spolehlivý a zodpovědný. 
Vyznačuje se dokonalým sebeovládáním; nerozčiluje se, zpravidla je soustředěný, 
rezervovaný a nesmírně zdvořilý. Snad jen s přáteli bývá neformální a dokáže 
říkat, co si myslí; z jeho strany je to výraz důvěry. Kovový zajíc nepodléhá 
tolik vnějším vlivům. Je rozhodný a cílevědomý (nebo umíněný, chcete-li), 
vždy přesvědčený o své pravdě. Je nezávislý a jen tak se nevzdává. Přesně ví, 
co chce, ale své plány si nechává pro sebe. Ostatním se proto může jevit jako 
nevyzpytatelný. Jde si za svými zájmy a na druhé se příliš neohlíží. Nemá rád 
kompromisy a nedělá je. A je materiálně založený: Prostě si chce žít dobře. Velmi 
si hlídá své soukromí a příliš se neprojevuje. Velkou pozornost věnuje svému 
zevnějšku. Má smysl pro krásu a harmonii.

KARIÉRA
Zajíc má dobrou intuici a nechává se jí vést. Věří si. Má také velmi dobrou 
schopnost empatie, dovede odhadovat druhé lidi. Sám se dokáže přizpůsobit 
téměř jakémukoli prostředí. Je vynikající týmový hráč, diplomat, který se umí 
chovat a skvěle argumentuje. Své názory však neprosazuje za každou cenu 
a už vůbec ne proto, že by snad toužil po radikálních změnách. Raději ustoupí, 
aby se vyhnul hádce. Nerad si dělá nepřátele. Zvláště muži narození v tomto 
znamení udělají všechno, co je v jejich silách, aby se vyhnuli konfliktům. Okolí 
je někdy považuje za „přitakávače“, ale oni přesně vědí, kde je hranice, přes kterou 
nepůjdou.
Zajíci se vyznačují vysokou mírou citlivosti a představivosti. Mohou se uplatnit 
v tvůrčích a uměleckých povoláních, ve výtvarném umění, hudbě, návrhářství, 
architektuře, literatuře. Vyhovují jim profese, kde je zapotřebí pozorovatelský 
talent a smysl pro detail. Bývají to vynikající překladatelé i obchodní poradci. 
Mívají rozsáhlé společenské kontakty, a to v nejrůznějších společenských 
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vrstvách, a umí s nimi pracovat. Mohou se proto uplatnit i v takových povoláních, 
jako jsou vztahy s veřejností nebo žurnalistika. Stříbrný zajíc mívá, na rozdíl 
od ostatních, také výrazné vůdčí schopnosti.
Ke svému povolání musí mít Zajíc vztah; to platí především pro ženy. Lidem příliš 
nevěří, nemluví o sobě, ale chová se tak, že ostatní mají tendence se svěřovat. 
Zajíc dokáže i trochu podvádět, ale dělá to pro dobrou věc. Nebývá závistivý.

RODINA A VZTAHY
Zajíc je romantik. Dokáže být neodolatelný; na druhé straně má sklon sám 
podléhat svodům. Není však lehkomyslný. Pokud někoho miluje, dá do tohoto 
vztahu všechno. Zvláště ženy bývají v lásce velmi iniciativní a vztahy prožívají 
s velkou intenzitou; rády přijímají dvoření a svého partnera přitahují a překvapují 
nekonečnou fantazií, s níž mu jeho pozornost oplácejí. 
Rodina je pro Zajíce extrémně důležitá. Touží po rodinném životě. Umí 
to s dětmi, rád pečuje o druhé, organizuje jim volný čas. Je to vysloveně 
„rodinný“ typ – i když nezapomíná na své osobní zájmy. Dokonce i muži se rádi 
starají o domácnost, budují, zařizují, vaří a věnují se domácím pracím. I zde 
se projevuje jejich dobrý vkus a schopnost vytvářet příjemné prostředí. Souvisí 
to i s jejich potřebou soukromí, klidu a bezpečí. Zajíc nemá rád chaos, trpí určitou 
vnitřní nejistotou, občas propadá náladám a potřebuje, aby jej někdo ujišťoval, 
že všechno bude dobré. Rodina a domov je způsob, jak uniknout před světem. 
S partnerem se Zajíc zpravidla nehádá; raději zmizí v noře.
Ideálními partnery Zajíce jsou podle čínského horoskopu Koza, Opice, Pes nebo 
Prase.

ZDRAVÍ
Zajíci zdraví berou vážně, a i drobné problémy neprodleně řeší. To ale neznamená, 
že by se až příliš hlídali. Problémem mohou být sklony k nezdravým stravovacím 
návykům. Celkově je pro ně ale typická umírněnost; nemají rádi extrémy. Další 
potíže vyplývají z jejich povahy. Mají sklon si věci příliš brát, a zvláště nečekané 
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komplikace je snadno vykolejí. Vzhledem k tomu, že si své obavy a úzkosti 
nechávají pro sebe a nikoho jimi nechtějí zatěžovat, mohou je někdy trápit 
psychické problémy. Vhodným řešením mohou pro ně být čínská cvičení jako 
tchaj-ťi a čchi-kung.

Ve znamení Kovového zajíce se v roce 1951 narodili například herci Miroslav 
Donutil, Naďa Konvalinková, zpěváci Jiří Schelinger, Věra Špinarová, režisér 
Fero Fenič, politik Vladimír Špidla, architekt Ladislav Lábus, operní pěvec Peter 
Dvorský, knihkupec Jan Kanzelsberger, francouzský módní návrhář Christian 
Lacroix. V roce 1891, což byl také rok Kovového zajíce, se narodili spisovatelé 
Vladislav Vančura, Ilja Erenburg, Michail Bulgakov, Henry Miller, básník Josef 
Hora, skladatel Sergej Prokofjev, malíř Josef Šíma, herec Vlasta Burian, ale také 
třeba německý generál Erwin Rommel.

Vladislav Vančura

Christian Lacroix

Rok Stříbrného zaj íce |  19

Muj rok 1951_final.indd   19 12.12.2020   16:57:54



V jiných „zaječích“ letech přišli na svět fyzik Albert Einstein (1879), módní 
návrhář Hubert de Givenchy (1927), papež Benedikt XVI. (1927), maďarský 
premiér Viktor Orbán (1963), herec a režisér Orson Welles (1915), herci Sidney 
Poitier (1927), Gina Lollobrigida (1927), Zbigniew Cybulski (1927), Johnny 
Depp (1963), Brad Pitt (1963), Angelina Jolie (1975), Jiří Hrzán (1939), Miroslav 

Gina Lol lobrigida

Eva Pi larová

Huber t de Givenchy

Sidney Poit ier

Josef Šíma
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Hanuš (1963), Ivana Chýlková (1963), zpěvačky Inka Zemánková (1915) 
či Whitney Houstonová (1963), generál Richard Tesařík (1915), léčitel páter 
František Ferda (1915), klavírista Jiří Malásek (1927), architektka a designérka 
žijící ve Velké Británii Eva Jiřičná (1939), zpěvačka Eva Pilarová (1939), generál 
Alojz Lorenc (1939).

MENŠINOVÉ ZNAMENÍ BÍLÝ TYGR
Ti, kteří se narodili před 6. únorem 1951, přišli na svět ještě ve znamená Bílého 
tygra.
Člověk narozený v tomto znamení bývá silná osobnost. Bílý (kovový) tygr 
je iniciativní, odvážný a nezávislý. Tygr je inteligentní a rychle se učí. Spoléhá 
však spíše na intuici a jedná impulzivně. Potřebuje výzvy, jinak se začíná nudit. 
Má rád nepředvídatelné: Kde jiní couvnou, on se zájmem jde na věc. V práci 
je dynamický a výkonný; s nadšením se vrhá na nové úkoly. Neodhadne ale vždy 
situaci a zejména mu chybí odhad pro čas. Pokud ho něco nebaví nebo mu to 
nejde, je schopen to rychle vzdát. O pomoc nežádá. Rád řídí. Bývá úspěšný, ale 
materiální stránka ho příliš nezajímá. Potřebuje však uznání. 
Bílí tygři často vynikají v uměleckých profesích. Jejich povaha je předurčuje také 
k politické či vojenské dráze, mohou vyniknout i ve vědě či v reklamě. 
Ve vztazích je Tygr dominantní; měl by mít partnera, který na něm nebude závislý 
a zvládne jeho proměnlivé nálady. Jeho city jsou intenzivní; v citech těch druhých, 
zvláště vůči sobě, se dost často nevyzná. Pro svoji rodinu by ale udělal všechno.
Jeho způsob života bývá nepravidelný. Tygr buď vyčkává – nebo je v akci. 
To s sebou nese jisté napětí; fáze klidu střídají výbuchy energie, které mohou 
končit naprostým vyčerpáním. Tento nárazový způsob existence ohrožuje jeho 
zdraví. Zachraňují jej dobré regenerační schopnosti; měl by ale mít na paměti, 
že ani jeho síly nejsou nevyčerpatelné, a naučit se odpočívat.
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