
0

Příloha

„Lidé se orientují pomocí znamení. Existují přirozená znamení, jako je svítání 

nebo příchod jara, pohyby hvězd, jimž se připisuje tajuplný vliv na lidské záležitosti.“ 

(Loewenstein 2009 – str. 501)

Již odpradávna byla znamení, ať již přirozená či stvořená k jistému účelu, 

symbolem jednoty a určitých jistot, hodnot. Často ukrývala vyšší principy a významy, 

nabízela řadu výkladů a tím přispívala k zamyšlení a pravému poznání. Zároveň 

svým nádechem mystičnosti pomáhala udržovat odstup a akceptaci tabu.

„Symboly mohou vyjadřovat svůj význam na mnoha úrovních. Jednotlivé 

symboly bývají spojeny s jedním nebo více druhy poznání či zkušenosti (např. z erbu 

s šikmým červeným pruhem pochopí pouze člověk znalý evropské feudální heraldiky, 

že dotyčný je nemanželského původu). Určité třídy symbolů však fungují na hlubší, 

primárnější úrovni. Jsou součástí každodenní zkušenosti vyplývající z lidské 

existence a tvoří základ našich předpokladů a symbolického chápání. Ačkoliv se 

v zevrubném poselství, které sdělují, mohou odrážet některé kulturní rozdíly, stále 

platí, že promlouvají k nám všem.“ (Kenner 2006 – str. 9)

Výraz symbol pochází z řeckého symbolon, které se dá přeložit jako 

poznávací znamení, obraz nebo značka, která má svůj skrytý význam…



1

Ryba jako symbol

             „Symbol, v původním užití bylo významem slova sýmbolon – poznávací 

znamení. Když se na delší dobu nebo navždy loučili dva přátelé, rozlomili minci, 

hliněnou tabulku nebo prsten. Pokud se někdo ze spřátelené rodiny po letech vrátil, 

mohly spojené části (symbállein = hodit na jednu hromadu, sloučit) potvrdit, že 

nositel jednoho z úlomků má skutečně nárok na pohostinství. Symbol je tedy něco 

spojeného (složeného), v čem se manifestuje jinak nezachytitelná významová náplň. 

Původní symbol z něčeho (z obou složených částí) se v jazykovém úzu proměňuje 

v symbol něčeho – symbol zastupuje duchovní realitu, která je ze symbolu patrná. 

Symbol je viditelným znakem neviditelné skutečnosti.“ (Lurker 2005 – str. 503)

Ryba:

              Souvisí s vodou jako symbol plodnosti. Současně má také ryba vztah ke křtu 

a je symbolem duchovní potravy. Často bývají zobrazovány tři propletené ryby (např.: 

cechovní znak rybářů), občas se společnou hlavou. „Ryba může být božská, nebo 

démonická, odkazovat k životu, nebo ke smrti. Již staří Egypťané řadili rybu jednak 

k tyfonickým mocnostem (Suteh), jednak k Usirovi a Hathor. Mytické ryby se mohou 

přeměnit v mořské obludy (např.: leviatana). V pohádce: O rybáři a jeho ženě, se 

objevuje démonická bytost v podobě platýse. Spolknutí Jonáše rybou naznačuje 

sestoupení do podsvětí (Jon 2). V antice byly ryby přinášeny jako oběť bohům 

podsvětí a jako dar zemřelému. U Picinella (Mundus Symbolicus, 1681) jsou ryby 

kvůli své žravosti vylíčeny jako obraz zatracených, u Římanů a ještě dnes v severní 

Africe vládne představa, že ryby přinášejí štěstí – jejich znamení chrání před zlým 

pohledem. Protože ryby byly ve starověku pokládány za jednopohlavní, staly se 

součástí symboliky Panny Marie a jejího syna, Spasitele. Podle starobabylonské 

pověsti přiváděl bůh moudrosti Oannes v podobě ryby lidi k vědám. Ryba se stala 

symbolem spásy, na malbách v katakombách eucharistickým symbolem. Podle 

Augustina (O boží obci) je Kristus ryba, protože se čile pohybuje v propasti 

smrtelnosti jako v hlubokých vodách – v návaznosti na evangelia byl symbol ryby 

vztažen i na křesťany pokřtěné vodou života. V analytické psychologii Carla G. Junga

se ryba stává symbolem vlastního Já (Aion 9/11).“ (Lurker 2005 – str. 439)
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              V Číně je slovo ryba souzvučné s výrazem nadbytek, proto je ryba 

symbolem hojnosti. „Čínské slovo pro rybu - jü zní stejně jako slovo pro nadbytek - jü, 

proto se stává symbolem bohatství, ve starší čínské literatuře svědčí výskyt ryb o 

bohaté úrodě – lidé takřka doufají, že ryba snědená na Nový rok přinese blahobyt a 

nadbytek (také čínský výraz označující kapra – li je stejný jako označení pro 

prospěch – li, díky tomu se tato ryba stala symbolikou obchodního úspěchu, 

zdárného složení zkoušky a štěstí). V Indii je ryba nestvůra jménem Makara 

symbolem boha milostné touhy Kámy, první člověk Manu byl také zachráněn před 

velkou potopou díky tomu, že jej bůh Višnu proměnil v rybu.“ (Lurker 2005 – str. 208, 

439) Ryba (zlatá ryba) je taktéž jedním z osmi buddhistických symbolů. 

              Ryba a jednotlivá slovní spojení odvozená jsou též častým předmětem 

symbolických výkladů ve snářích: 

Ryba 

   -   v nádrži, rybníku, přehradě či jezeře: naděje a možnost vzestupu 

   -
  

nemocná, zraněná: nevědomí upozorňuje snícího na nedostatečnou 
podporu duchovním myšlenkám 

   -
  

uvíznuvší na mělčině: snícímu hrozí nebezpečí ztráty duchovního obsahu 
vlastní psýché, proto je dobré, pokud již ve stejném snu rybě z mělčin 
pomůže do bezpečných vod 

   -
  

rybí maso: vymyká se sexualitě červeného masa i sexualitě s city v 
podobě bílého masa, povyšuje symbol masa na duchovní potravu 

   -

  

pečená v popelu: ze spálených vášní a žádostivosti, jichž se snící tímto 
aktem postupně zbavuje, povstane významný křesťanský duchovní symbol 
(ryba), který se stává přijatelným pro vědomí snícího (poživatelný); obraz je 
důsledkem vzepětí vědomí k duchovní rovině a velkou nadějí pro 
plnohodnotný život na citové a duchovní rovině 

   -
  

pepřenky: snící se v brzké době dozví zprvu nepříjemnou pravdu, jež ale 
může při pochopení významně pomoci v dalším duchovním vývoji 

   -
  

jíst rybu: ryba jako „vyvrcholení“ vody (citu) potvrzuje poctivý citový život a 
slibuje brzké duchovní 

   -
  

rybí kost: protože ryba patří mezi křesťanské duchovní symboly, pak 
ohebnost rybí kosti znamená ovládnutí falické moci podvědomých impulsů 
nad sebou samým 

   -
  

vytahovat kosti z ryby (vykosťovat rybu): odstraňování ovládnutých 
falických symbolů z duchovního vědomí 

   -   mrtvá: oslabuje duchovní ambice snícího, většinou symbolizuje pád 
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snícího na citovou či pudovou rovinu 

   -

  

usmrtit rybu: je pozitivním symbolem jedině tehdy, pokud snící hodlá 
maso ryby připravit k jídlu pro druhé či pro sebe; v případě nesmyslného 
zabíjení či zabíjení pro zábavu se snící tragicky zbavuje duchovních 
obsahů mysli 

   -

  

být příčinou hromadného úhynu ryb: smutný obraz symbolizuje třeba 
jen chvilkové opuštění ideálů duchovní roviny prožívání a nutnost opětovně 
budovat cestu k duchovním symbolům; někdy může takový sen z mysli 
vypustit ty malé duchovní symboly (postupné pravdy), aby se místo nich 
objevily velké ryby či dokonce velryby (konečné poznání) 

   -

  

krmit, starat se o ně: protože je ryba křesťanským duchovním symbolem, 
je krmení dobrou cestou k posílení duchovních ambicí snícího; sny o 
krmení ryb či starání se o ně jsou ve snech časté zejména před přechodem 
vědomí z citové na duchovní rovinu 

   -
  

rybí oči: symbolizují neustálou pozornost (rybí oči nejsou nikdy zavřené) a 
z ní plynoucí duchovní naději 

   -

  

losos: kromě klasického významu ryby snícímu navíc ukazuje koloběh 
poutě z rodiště do moře a zase zpět pro další zrození i pro smrt, což je 
alegorickým znázorněním zrození člověka, jeho životní poutě do hlubin 
nevědomí (moře), aby se pak s poznáním a proměněným vědomím 
(dospělý) navrátil zpět pro budoucnost (potomci) a mystickou smrt (losos je 
nositelem cesty k poznání například v keltské mytologii) 

   -
  

pokud je obraz ryby spojen s Vánocemi (alegorie zrození stavu Krista) či 
s Velikonocemi, můžeme rybu jednoznačně považovat za duchovní 
symbol 

   -
  

rybí jikry: symbolizují zárodek nového, hojivého procesu uvnitř psýché, 
proto je pro snícího dobré, když mají jikry naději na budoucí život, v 
opačném případě se jedná o symbol zastaveného procesu 

  -
  

rybí farma: ve spojitosti s vodním prvkem působí v citové oblasti ve 
prospěch postupu na duchovní rovinu (růst a množení ryb) 

   -
  

pracovat ve velkoskladu ryb či v distribuci ryb: snící bude mít možnost 
sdělovat druhým prožité duchovní obsahy a pomáhat jim na duchovní 
cestě 

   -

  

proměna jiných živočichů v rybu: jeden z častých snových obrazů 
ukazuje snícímu alegorický přechod ze symbolů citové roviny či ze 
symbolů z rozhraní mezi citovou a duchovní rovinou v čistý symbol 
duchovní roviny; jen zcela výjimečně se v rybu proměňují pudové symboly 

   -
  

krásná ryba neobvyklého druhu: zjevuje se ve snech tehdy, když snící 
nalezl netradiční duchovní obsahy psýché díky vlastní jedinečné duchovní 
cestě 

   -   sající snícímu krev: křesťanské myšlenky pomáhají umenšovat moc ega 

   -   krmit rybu rybím masem: prvotní a dílčí poznání duchovních skutečností 
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(rybí maso) se stává oporou pro růst dalšího poznání (krmící se ryby) 

   -
  

pomáhat rybám: dokladuje budoucí možnost duchovní proměny snícího; 
podobnost s mnoha pohádkami o rybách a rybářích není náhodná 

   -
  

pustit chycenou rybu zpět do vody, darovat jí život, zachránit ji před 
leknutím: výtečný počin snícího, neboť dává možnost znásobit duchovní 
obsahy psýché 

Rybář 

   -
  

alegoricky ukazuje princip, jímž se člověk může dostat k duchovním 
obsahům mysli 

   -
  

žádat či prosit rybáře o pomoc: tolik potřebná pokora snícímu umožní 
nahlédnout do obsahů duchovní mysli 

Rybaření 

   -   vyjadřuje touhu po duchovní rovině prožívání 

   -
  

lovit ryby ze člunu: snaha o maximální úlovek z vod nevědomí s sebou 
nese i značné riziko 

   -

  

chytit rybu holou rukou nebo se jí alespoň dotknout: snící se tím 
nejjednodušším způsobem dotkl duchovní roviny prožívání během denního 
vědomí, ať už to bylo v meditaci či v chvilkovém odosobnění, nebo se mu 
tak v brzké budoucnosti stane 

Rybářský prut 

   -   symbolizuje možnost dostat se k duchovním obsahům mysli 

Rybník 

   -
  

představuje vnitřní svět snícího a nepatřičný obsah vod v rybníce ukazuje 
špatné a nemorální návyky; každý člověk má moc vyčistit svůj „rybník“ od 
závislostí, a tím podstatně zkvalitnit svůj život 

   -   s rybami: naděje a možnost vzestupu 

   -   čištění rybníku: vyjadřuje kladnou činnost při výměně náplně mysli 

   -
  

s čistou vodou: jedna část mysli je uzdravena, ale ještě jich mnoho 
zbývá, ještě mnoho nečistot bude nutné z dalších snových rybníků 
odstranit 

   -
  

napouštět vodu do rybníku: snící aktivně pracuje na nové, citové náplni 
mysli; obraz symbolizuje zrání citových obsahů mysli; v těchto snech je pro 
vysvětlení velice důležitá kvalita, případně i barva vody 

   -
  

vypouštění: symbolizuje uvolnění citových obsahů mysli do denního 
vědomí, což může vyřešit některé problémy, ale na druhou stranu i 
přinášet mnohé citové konflikty s okolím 
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   -
  

vypuštěný: obraz symbolizuje absenci citových (voda) i duchovních (ryby) 
obsahů mysli, což je předzvěstí následného nelehkého a smutného období 

   -

  

s plovoucími mrtvolami či částmi lidských těl: city vyplavují některou ze 
závislostí snícího (například mrtvý opilec představuje překonanou závislost 
na alkoholu); vyřízené případy, které jsou definitivně odloženy, snící takto 
vymazává ze svého podvědomí 

   -
  

působení rybníku či jeho obsahu na snícího či jeho snové personifikace 
může být spouštěcím impulsem proměny 

   -
  

nepřátelský rybník, plný nebezpečných živočichů: strach z vnitřních 
obsahů vlastní psýché, obava z vlastních citů 

   -
  

krajina s množstvím jezer, rybníků či řek: častý pobyt v těchto „vodních“ 
oblastech dává snícímu moc nad mnohými pudovými symboly a směřuje 
jeho prožívání na citovou rovinu 

   -
  

jako překážka: snící bude muset překonat citové problémy, jejichž sílu 
určují rozměry či hloubka rybníka a možnosti jej překonat 

   -
  

být schopen dýchat pod vodou bez přístrojů: snící je schopen trvale žít 
na citové rovině prožívání 

   -
  

výlov rybníku: pokud snící výlov zvládne a ryby nehynou, představuje 
tento obraz významný mezník v životě duchovního člověka 

(Jaromír Medo: Snář sebepoznání)

“Rybí oko - fisheye“ – je výraz používaný ve fotografii typ širokoúhlého objektivu, 

jehož čočka má záběr s velmi širokým úhlem (je také hojně využíván v astronomii, 

pro CCTV kamery, v kinematografii apod.).

“Chytrá ryba“ – chytrá ryba dokáže v potěšeních života rozeznat ty, v nichž je ukryt 

háček, a těm se vyhýbá. Jedná se o moderní symbol, který byl převzat od Swamiho 

Satyanandy. Přívěsky a další předměty se symbolem ryby jsou rozšířené a snadno 

dostupné, jedná se totiž zároveň o znamení zvěrokruhu. Pro některé závislé může 

být rozšířenost a mnohoznačnost tohoto symbolu výhodnou.

Voda:

              Na paměť vhození do vody, utopení patří nejznámější vyobrazení vody     

sv. Floriánovi, většinou v podobě vytékající ze škopku ve světcově ruce. Může být v 

podobě vlnek (s mostem, bez mostu), modrou barvou, nebo ryby (socha ve Vinoři od 

I.Platzera). Ryba jako symbol vody je méně častá, je i symbolem mlčení, ale 

především je to znamení, symbol Krista. Jako symbol vody je občas znázorněna 
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mušle, zřídka nádoba s vytékající vodou. Stejně tak je vyjádření vody symbolem 

kotvy méně obvyklé.

Řeka:

              „Proud řeky je proudem času. Divoce rozvířená řeka, domov rostlinstva 

všeho druhu, hmyzu, ptáků a především ryb. Řeky se zdají být neměnné, zároveň 

neustále obnovované – každá kapka vody okamžitě mizí člověku před očima a už ji 

nikdy nespatří. Řeky jsou neustále občerstvovaným tokem okamžiků, který nás míjí 

ještě dřív, než si jej dokážeme představit. Jako celek jsou nejen obyvatelné a plné 

života, nýbrž také příjemně lákavé – plavba proti proudu je symbolem dobrodružství 

a vstupování do tajemných oblastí, naproti tomu plavba po proudu představuje útěk 

ze situace a únik za novým životem.“ (Kenner 2006 – str. 31)

Náboženství:

Keltové – Symbol tzv. Trojné bohyně. Často je i vyobrazen jako 3 spletené ryby. Po 

příchodu křesťanství se z původně pohanského symbolu stal symbol svaté 

trojice.Tímto symbolem Keltové označovali trojbožství, později byla triquetra převzata 

jako magický symbol síly a jednoty.

Judaismus – Zákony kašrutu vždy byly jedním ze základů židovského národa. Tóra 

uvádí množství výstrah před konzumací pokrmů (jednotlivých surovin), které nejsou 

košer. „Ryba není považována za maso. Smí se tedy jíst s mlékem a mléčnými 

pokrmy. Pokud jsou podávány během téhož jídla maso a ryba, měl by mezi nimi být 

nějaký předěl – buď sníst kousek chleba nebo jiného jídla či se napít nápoje jiného 

než voda, ryby a maso se nesmí požívat dohromady, protože to moudří Židé označili 

za nezdravé. Všechny ryby, které mají odstranitelné šupiny a ploutve, jsou košer. 
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Nevyžadují zabití a solení. Pro jikry platí stejné pravidlo. Na rozdíl od krve zvířecí a 

drůbeží není krev košer ryb zakázaná.“ (www.613.cz/zasady-kasrut)

Křesťanství - Užití Ichthys jako hlavního symbolu prvotních křesťanů může být 

vnímáno jako kryptogram. Ichthys (ΙΧΘΥΣ, řecky ryba) se dá číst jako slovo složené 

z prvních písmen slovního spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel. 

V originále Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ, (Iésús Christos Theú Huiós, Sótér).

Iota (i) je první písmeno z Iésús, tj. Ἰησοῦς, řecky "Ježíš".

Chí (ch) je první písmeno z Christós, tj. Χριστός, řecky "Kristus" a také 

"pomazaný".

     Théta (th) je první písmeno z Theú, tj. Θεοῦ, řecky "Boží " - genitiv od Θεóς, 

Theós – "Bůh“. 

     Ypsilon (u) je první písmeno z Huiós, tj. Υἱός, řecky "Syn". 

Sigma (s) je první písmeno z Sótér, tj. Σωτήρ, řecky "Spasitel".  

              Ichthys byla nalezena už v římských katakombách z prvního století. Když 

byli křesťané v 1. století n. l. pronásledováni Římany, používali rybu k označování 

potkávacích míst a kobek nebo k rozlišení spojenců od nepřátel. Když křesťan potkal 

na ulici cizince, nakreslil do hlíny jeden z oblouků ryby. Pokud cizinec dokreslil druhý, 

oba věřící věděli, že jsou v dobré společnosti. „Symbol byl zřejmě odvozen z několika 

různých zdrojů: jednoduchost (kříž byl poměrně brzy rozpoznáván jako symbol 

křesťanství), asociace s rybou byla i Ježíšova role jako rybáře lidí (rybářský prsten je 

dnes jedním nejpřímočařejších symbolů papežské moci), byl zde také příběh 

zázračného nakrmení pěti tisíc lidí a v neposlední řadě připomínkou již dřívější 

existence podobného symbolu – Pythagorova vesica pisces, o které byl filozof 

přesvědčen, že v ní jsou zakódovány určité matematické a mystické principy.“ 

(Kenner 2006 – str. 109)

              Dnešní samolepky na zadní části aut, vizitky obchodníků a odznaky na 

klopu či jako vnější ozdoba domu se opírají o tuto tradici. Symbol se stále používá, 

http://www.613.cz/zasady-kasrut
http://www.613.cz/zasady-kasrut
http://www.613.cz/zasady-kasrut
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthys.svg
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aby ukázal, že jeho nositel je praktikující křesťan, i když s klesající popularitou 

náboženství je třeba brát tuto informaci s určitou rezervou.

Buddhismus – „Zlatá ryba symbolizuje osvobození od strasti a v širším významu 

vysvobození z kola života (jelikož ryby mají naprostou volnost plavat kterýmkoliv 

směrem, jsou v buddhistickém smýšlení považovány za symbol osobního štěstí). 

Rychle se množí, a proto představují jak osobní plodnost, tak všeobecnou hojnost. V

páru ryby znázorňují stav manželské blaženosti a jejich zlatá barva zdůrazňuje 

šťastnou a štědrou povahu.“ (Kenner 2006 – str. 130)

Hinduismus – Ryba byla prvním vtělením Boha Višnu.

Vánoce:

              Pohanské tradice oslav zimního slunovratu, předchůdce Vánoc, uctívali 

Keltové jako vítězství nového života nad smrtí, slunce nad zimou. Kromě 

slavnostního zdobení, zvyku pálení vánočního polena nebo věštění (které nám 

ostatně zůstalo dodnes) se uvádí znalost vánočního pečiva. Obřadní pečivo mělo 

podobu placek – koleček a měsíčků, oslazených medem, údajně se pil borovicový čaj 

a jako hlavní obřadní jídlo byla předkládána ryba. Ryby jsou ostatně uváděny spolu s 

chlebem v evangeliích, Rybami sytil Ježíš zástupy a ryby figurovaly jako důležité 

postní jídlo. Po rozkvětu rybníkářství v oblasti jižních Čech se ryba jako symbol 

Ježíše na Štědrý večer vychutnávala nejčastěji připravená načerno, namodro nebo 

smažená. Rovněž narození Ježíše se datuje na rozhraní dvou věků – právě končil 

věk Ryb a začínal věk Skopce. Kristus byl proto zobrazován jako ryba nebo beránek 

(který je dnes považován za jeden ze symbolů symbol Velikonoc – ovšem i na 

Velký pátek se kapr jí jako křesťanská postní krmě. Tento zvyk vychází z Nového 

zákona jako symbol Ježíše Krista, který hladovějící krmil chlebem a rybou.
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Souhvězdí:

              Ryby je souhvězdí na nebeském rovníku. Je to jedno z nejstarších 

souhvězdí. Bylo známé už v Mezopotámii (sám Spasitel se údajně narodil 

v konjunkci Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryby). Nejvhodnější doba pro 

pozorování je v září a říjnu. (Wikipedia.org)

Zvěrokruh (Zodiac):

              Ryby jsou dvanácté, poslední znamení zvěrokruhu, spojené se souhvězdím 

Ryby. Slunce do tohoto znamení vstupuje okolo 20. února a opouští je v okamžiku 

jarní rovnodennosti. Jedná se o vodní znamení a tím snad také o jedno 

z nejproměnlivějších – charakteristická je neustálá touha po pohybu, snaha 

přizpůsobit se a neklid. (Wikipedia.org)

Heraldika:

              S heraldikou se setkáváme takřka denně při nejrůznějších příležitostech -

státní znaky (symboly) i městské znaky (městská heraldika) spolu s osobní a rodovou 

heraldikou zprostředkovávají příjemci řadu informací. V současné době můžeme 

pozorovat vzrůstající zájem o heraldiku takřka na celém světě. „Obzvláštního 

hrozšíření se dostalo heraldice na Britských ostrovech, kde mají své vlastní znaky 

nejen samotné heroldie v Anglii (při svém vzniku silně ovlivněna heraldikou 

francouzskou) a ve Skotsku (ve Skotsku panuje mnohem striktnější systém a řád –

skotský král heroldů není nikomu podřízen), ale jejich prostřednictvím i celá řada 

institucí – všechny podléhají přísné registraci a ochraně. Heraldika v Irsku se od 

anglické v podstatě neliší, protože anglický vliv byl příliš silný a dlouhý (po vzniku 

samostatné Irské republiky získala země i svého herolda). Wales nikdy nebyl 

samostatným královstvím, je chápán jako knížectví, a proto nemá svého herolda ani 

vlastní rytířský řád. Nejstarší doložený panský erb v Čechách je na pečeti Vítka 

z Prčice z roku 1220. Do roku 1250 existuje v Čechách a na Moravě jen velmi málo 

doložených erbů, poté se jejich počet rychle zvyšuje.“ (Buben 2003 – str. 11, 34, 43, 

171, 383)
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              „Heraldika je nauka o znacích, totiž o učení o nich a jejich dějinách, a umění 

je tvořit. Proto je heraldika zároveň věda i umění, dobrý heraldik je zároveň učencem 

a malířem. Heraldická pravidla nejsou libovolně stanovena, nýbrž ustálena vývojem. 

tento vývoj je pak určen účelností, ohledem na funkci znaku. Znak je znamení –

z této podstatné vlastnosti znaku je možno všechny zásady heraldické kresby 

vyvodit. Také při navrhování a posuzování městských znaků uvážíme jejich účel.“ 

(Schwarzenberg 1992 – str. 12, 32, 33, 138)

              „Heraldika pochází od slova herold, jež hlasatele, zvěstovatele, posla války 

nebo míru znamená.“ (Sedláček 1996 – str. 11)

              „Zvyk malovat různá znamení na válečný štít je velmi starý. Objevil se již 

v Babylónii, Persii a Číně. Také u starých Řeků se na jejich štítech setkáváme  se 

lvy, koňmi, psy, kanci, ptáky či rybami.“ (Buben 2003 – str. 11)

Obvyklé způsoby znázornění ryb na erbech 

 kapr (karas) - s širokým tělem 
 okoun - ostnaté ploutve 
 lipan, štika - dlouhé tělo, ostré zuby 
 losos - kreslí se většinou dva částečně stočeni 
 parma, pstruh - červené skvrny u hřbetu 
 úhoř - podobný hadu 

Rodová heraldika

Česká republika

              „V českém heraldickém prostředí nabyla ryba nejčastěji podobu 

nejfrekventovanější domácí ryby, chované především pro potřeby postních pokrmů –

kapra, ale vyskytují se i další ryby, např. štiky.“ (Buben 2003 – str. 368)

              Rodů, které mají, nebo měly („erb Svaška z Podolí, jenž na přilbici rybu na 

nějakém stonku napíchnutou měl“, Sedláček 1996 – str. 149) ve svém znaku rybu 

jest na našem území známo poměrně značné množství. „Herynkové měli mezi 



11

dvěma péry pštrosími tři herynky hlavou k helmici obrácené. Ctibor ze Ctibořic měl 

erb zcela podobný Drslavicům Chuděnickým, až na klenotní rybu, též Kfelířové ze 

Saxové mají na helmě rybu. Ulmannus de Tiefenbach má tři rybičky v pokosném 

pruhu vertikálně. Erb Smila z Lichtenburka má 6 ploutví dvou ryb na helmě. Také na 

štítě Macha z Holkova tři ryby vedle sebe hlavami vzhůru stojí.“ (Sedláček 1996)

              „Erb dvou ryb vyskytuje se v Prachensku a kromě toho ve východních 

Čechách. Na souvislost obou nelze tak snadno mysliti, za to je souvislost těch, kteří 

seděli od Čáslavě až za Králové Hradec víře podobna. Nejstarší z nich Naček 

z Tupadl má nad helmou dvě ryby ocasy vzhůru,jako by se vymrskly. podobný erb 

mají Petr ze Zhoře a Vavřinec z Machalovic z krajiny u Ledče. Na rozhraní Čáslavska 

a Chrudimska seděl Jan z Lipoltic, u Chrudimě vyskytují se Jan z Orle a Jetřich 

z Orle z Žestok, který má též znamení na štítě i nad helmou. V téže krajině byl téhož 

erbu Hertvík ze Mnětic maje na štítu dvě ryby hlavami dolů obrácené. Z blízkých 

Nemošic pocházeli Holcové z Nemošic – Matěj měl dvě ryby nad helmou, ale týž měl 

tři ryby na štítě hlavami k pravému rohu obrácené – jestli se tím nenaznačovala 

různost rodu, jest to pouhé měnění čísla znamení. Jan Těchlovec z Dobřikova měl na 

štítě dvě ryby vzhůru a nad helmou dvě dolů obrácené hlavami. Z Chotěborské 

krajiny sem patří Jiřík ze Slavíkova, jenž měl na štítě dvě ryby dolů obrácené. Erb 

Jana Burjana potomka jeho byl dvě ryby vodorovně nad sebou na štítě, a dvě nad 

helmou ocasy od sebe a hlavami k sobě. Barvy Slavíkovců z Slavíkova byly modrý 

štít, ryby stříbrné. Týž erb měli Obědovští ze Štěpánova, jichž předek Petr 

Štěpánovec má na štítě dvě ryby hlavami vzhůru obrácené, tedy také libovolné 

měnění. Z krajiny Častolovské patří sem Zdeněk Kroupa z Uhřiňovic, maje nad 

helmem dvě ryby hlavami dolů. Nejdále k východu seděli Ostrovští ze Skalky, Arnošt 

Kvis z Ostrova a ze Skalky má nad helmem dvě ryby. Vilém Ost. ze S. má týž erb 

jako Jan Burjan Slavíkovec. Štít Ostrovských byl červený, ryby stříbrné, přikrývadla 

týchž barev.“ (Sedláček 1997 – str. 79)

              „Kapr své přirozené barvy na štítě modrém od spodku až do vrchu k pravé 

straně pokosem byl erbem pánů Hodějovských z Hodějova, vladyk ze Zelibořic, 

z Čestic, z Elčovic a ze Smiradic na Prácheňsku, z Vydří a z Valu na Budějovsku a 

z Vrhanče na Klatovsku. Obrácené polohy kapra s hlavou v dolejším pravém koutě 

štítu a s ocasem v hořejším levém měl Beneš z Řepčic. Kapr jako klenot vyskytá se 
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na helmě pánů z Bechyně a na polštáři leže na helmech pánů z Lichtenburka, 

z Ronova, z Přibislavě, z Bítova, z Pirkšteina a z Lipého. Dva kapry rovně nad sebou 

plovoucí spatřujeme na štítě rytířů Ostrovských ze Skalky, vladyk z Lukové, 

Slavíkovců ze Slavíkova a Štěpanovců ze Štěpánova. Na helmě nalezneme dva 

kapry hlavami dolů obrácené v erbu vladyk z Lipoltic a ze Mnětic a na štítě v téže 

poloze dva kapry u vladyk ze Žestok, kteréžto všechny tři rodiny na Chrudimsku žily. 

Tři červení kapři rovně nad sebou plovoucí náležejí jako erb posud žijící rodině 

svobodných pánů Bechyňů z Katan a tři kapři byli též na štítě vladyk z Nemošic, 

Hlaváčů z Dobrého Pole a vladyk z Markvartic a z Holkova na Budějovsku. Též 

vladyka Jan Čapský z Choltic měl na štítě tři kapry na zdél ležící a hlavami vzhůru 

obrácené. Hlavu kapra (neb spíše štiky?) v hořejším pravém koutě štítu a krk 

v dolejším levém viděti můžeme v erbu Jana Bydlína z Nuzkovic a dvě hlavy kapří 

vzhůru tlamou obrácené vedle sebe na štítě Jana Susa z Ježova. Štiku modrou 

dostal na štít červený Petr Maksant, totiž s hlavou v pravém hořejším koutě a 

ocasem v levém hořejším, tělo měla dolů prohnuté. Burianovi ze Škudl propůjčen byl 

štít od vrchu až k dolu rozdělený, první strana žlutá, druhá černá a v první straně 

štika modrá a v druhé vepř bílý. Štika se objevuje také na štítě Hechtů z Rosic. Tři 

lipany, dva šikou přes kříž přeložené a třetí do prostředka jich položený, hlavami 

vzhůru obrácené má na štítě jako mluvící znak město Asch. Okouna si oblíbili 

Smrčkové ze Mnichu a Čáslavové z Podolí na Táborsku, Bušek z Oseka a Host ze 

Smrkovec na Prácheňsku, Obytečtí z Obytovec a vladykové ze Schönangeru jej měli 

za klenot, Ota z Biřkov měl dokonce dva křížem přeložené okouny na helmě. 

Slanečky nebo herynky tři přibrali si ku své plechovici na štít křížem dělený vladykové 

Herynkové ze Sloupna a měli je samotné na štítě Hřivínové z Újezda. Pstruh ohnutý 

ve dví a ohbím nahoru obrácený s hlavou v pravé hořejší polovici a ocasem v dolejší 

levé polovici byl erb svobodných pánů Hyzrlů z Chodů, Bryesnerů z Pirku, Winklerů 

z Kynšperchu, Šnoblů z Plikenšteina, vladyk z Aichu a Rauschengrünerů. Úhoře 

spatřujeme na štítě vladyk ze Samosol, pískoře na štítě vladyk z Nedrahovic a 

z Pískořovic a karasa na štítě Karasů ze Dvorce na Litoměřicku.“ (Sedláček 1996 –

str. 183, 184)

              „Pověst Dalimilova praví, že starý král Václav II. zajav přívržence odpořilého 

syna svého Přemysla Otakara předložil jim na míse bezhlavé ryby, aby pád jejich 

naznačil – připomeňme v této souvislosti erb v jiné heraldice neznámý, totiž bezhlavé 
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ryby buď koncentricky v prostředku štítu spojené a ocasy do tří rohů jeho vybíhající 

jako je vidíme v erbu vladyk z Nihošovic a z Radkovic na Pracheňsku a jednu 

takovou rybu jako klenot vladyk z Neprochoď a vladyk ze Střídky. Rybu okřídlenou 

měli vladykové z Hradce na štítě a pánové z Bergova - Ota st. a Ota ml. 

z Lobdeburka řeč. z Bergova mají létající rybu na štítě, Ota Bergov z Bíliny pak 

létající rybu na helmě. Na Moravě vladykové Bencové z Markvartovic (stříbrného 

kapra s křídloma na modrém štítě).“ (Českomoravská heraldika I. – str. 184, 203)

„Okřídlená ryba – monstrum zobrazované jako ryba se dvěma křídly.“ (Encyklopedie 

heraldiky – str. 288) „Rybu s jeleními rohy měli Ručtí z Ruče, kteří záhy z Polska na 

Moravu přišli.“ (Českomoravská heraldika I. – str. 203) „Salmové mají ve stříbrném 

poli dva červené lososy. Stejně tak cech rybářský charakterizují v modrém štítu tři 

vzájemně propletené ryby – lososi.“ (Zenger 1978 – str. 62, 150)

pánové z Ronova z Letovic:

(kapr)

Hýzrlové z Chodů:

(piskoř)

http://erby.wz.cz/ceskaslechta/hyzrlovezchodu1.htm
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Tunklové z Brníčka:

(kapr)

Smrčkové z Mnichu:
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(okoun)

Vlastislav na Hradišti:

rod Salmů – Neuburků na tovačovském panství:

(losos)

Anglie, Wales, Irsko

              Rodová a šlechtická heraldika na území Anglie a Walesu má jednu 

z nejdelších a nejkomplikovanějších historií vývoje, řídí se přísnými pravidly a je 

velmi pečlivě střežena. Stejně tak komplikovaný a sáhodlouhý byl by pokus o 

kompletní zmapování všech vyobrazení rybích druhů, jež se objevovaly jako erbovní 

znamení. Naopak v případě Irska je prakticky nemožné najít jakákoliv lokální a 

charakteristická erbovní znamení, jelikož vliv Velké Británie byl příliš intenzivní a trval 

příliš dlouho. Tudíž období, po které má Irská republika svého herolda, je příliš krátké 

a především neprošlo středověkou spontaneitou a vývojem při utváření rodových 

http://herold.ujancaku.net/katalog-erbu/osobnierby/osobnierby/vlastislav_files/BIGpage57_1.jpg
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znaků. Irská kultura se tak uplatňuje spíše na poli heraldiky městské a civilní. „Wales

jest formálně knížectvím s omezenou autonomií, přestože žádný velšský kníže ve 

správním systému neexistuje. Wales ve svých současných hranicích nikdy nevytvořil 

samostatný stát, pouze jedinkrát v historii (1057 – 1063) měl Wales krále, jehož 

suverenitu uznala i Anglie, což se již nikdy potom neopakovalo (Wales se znovu 

rozpadl na řadu menších územních celků a od roku 1301 již tradičně náleží 

následníkovi anglického a později britského trůnu titul Prince of Wales. Od roku 1999 

má Wales po dlouhém období přímé správy opět autonomii.“ (enWikipedia.org)

Skotsko

              Trochu odlišná situace byla v případě Skotska. „Skotské království bylo 

nezávislé až do 1. dubna 1707, kdy vytvořilo personální unii s Anglickým královstvím, 

čímž vzniklo Spojené království Velké Británie. Má však i nadále svůj nezávislý 

politický systém a vlastní soukromé i veřejné právo.“ (enWikipedia.org)

sir Ian Godfrey Bosville Macdonald of Sleat, Bt.:

(losos)

David MacDonald of Castle Camus UE, Lieutenant of Sleat:
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(losos)

Archie Lumsden, Aberdeenshire:

(losos)

javascript:;
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Micheil Joseph Armstrong of Mungbyhurst, Cumberland:

(losos)

Desmond Joseph Duffy, Islay:

(losos)
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John Leighton Williamson, New Brunswick, Nova Scotia, Canada:

(losos)

Preston of Gorton & Criagmillar, Craigmillar Castle, Edinburgh:
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lord MacClean of Duart & Morvern, Lochaber:

Helen Carnegie & John Gordon of Cairnbarrow, Glenbucket Castle, 

Strathdon, Aberdeenshire:
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clan Macquarrie, Isle of Mull:

Městská heraldika

Česká republika

              Na rozdíl od rodové heraldiky nevyniká městská heraldika toliko 

komplikovaností ztvárnění a vyobrazení a neobsahuje tolik polí a figur. Většina 

městských znaků byla někdy polepšena nebo bylo přidáno pole. V české heraldice 

bylo polepšování běžnou praxí, ovšem jest zvláštní, že v Anglii, kde panovníci běžně 

polepšovali erby šlechtickým rodinám, se tento proces téměř vůbec nedotkl 

městských erbů, znaků a pečetí. „Také při navrhování a posuzování městských 

znaků uvážíme účel. Jejich vznik zajisté uvádí určité obtíže a odlišnosti do tohoto 

odvětví heraldiky. Kdežto totiž veškerá heraldika šlechtická (rodová) je štítová, 

nemohlo tomu tak býti u heraldiky městské, která se vyvinula na obecních znameních 

– na praporech a pečetích. Také se nevytvořily její náměty tak spontánně jako 

v heraldice šlechtické. Pozorujeme tudíž jednak uvolnění tvarů, neboť na peče%t se 

dalo leccos, co se na bojový štít nijak nehodilo, naopak však vidíme omezení 

námětů.“ (Schwarzenberg 1992 – str. 138) 
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Aš – První písemná zmínka o městě pochází z roku 1270. 

Jeho původní název byl německy Asch, jako tržní ves. Jiné 

zdroje uvádí, že název pochází od německého pojmenovaní 

ryby lipana, Äsche.

Bílá Voda u Javorníku - Tato obec se nachází v Olomouckém kraji, v okrese 

Jeseník. Je nanejvýš pravděpodobné, že český název Bílá Voda i německé jméno 

Weisswasser vznikly podle vod zdejšího potoka. 

Bouzov – Bouzov nese jméno patrně po svém zakladateli Búzovi z Búzova, který 

byl prvním známým držitelem obce počátkem 14. století.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bouzov_znak.png
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Brníčko – Obec leží v okrese Šumperk v Zábřežské vrchovině.

Břežany II – První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316. Obec leží 

v okrese Kolín západně od Českého Brodu.

Bulhary – Obec se nachází 8km východně od Mikulova v okrese Břeclav, vlastní 

osada byla založena někdy ve 12. století německými kolonisty. První písemná zpráva 

pochází z roku 1244 kdy patřila k panství Lednice.
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Častolovice – Jsou městys poblíž Rychnova nad Kněžnou, byly založeny 
pravděpodobně někdy ve 13. století rodem Hronovů se jménem Častolov. 

Česká Rybná – Je malá obec v okrese Ústí nad Orlicí. První písemná zmínka o 

obci původně nazvané České Rybné je z roku 1492. 

České Meziříčí – Je obec v Královehradeckém kraji v okrese Rychnov nad 

Kněžnou. Název obce je odvozen od geografické polohy mezi řekami Labem, Metují 

a Orlicí. První písemné zmínky pocházejí ze 14. století.
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Čestice – Nejstarší dochovaná zpráva o městysi je datována do roku 1243. 

Nachází se v okrese Strakonice, v Jihočeském kraji.

Čikov – Je obec ležící severovýchodně od okresního města Třebíče v kraji 

Vysočina. První zmínka z roku 1371 se nachází v Zemském archivu v Brně.

Děčín – Leží v severních Čechách (Ústecký kraj) na soutoku řek Labe a 

Ploučnice. Město používá původní znak královského města – tím je v červeném poli 

Český dvouocasý lev s korunkou držící parmu. První zmínka pochází t roku 993.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cikov_znak.jpg
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Dolní Benešov – Je malé město ležící na levém břehu řeky Opavy na 

Hlučínsku, nedaleko hranic s Polskem (Moravskoslezský kraj, okres Opava).

Dolní Heřmanice – Jsou obec v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina.

Dolní Kralovice – Jsou obec v jihovýchodním cípu okresu Benešov. Původní 

osada vznikla zřejmě v 11. století z chýší rybářů v údolí řeky Želivky.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dhermanice_znak.jpg
http://www.zsdkralovice.estranky.cz/
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Dolní Věstonice – Leží na úpatí Pavlovských vrchů na pravém břehu řeky Dyje 

v okrese Břeclav. Území obce bylo osídleno již od pravěku. Po napuštění 

Novomlýnských nádrží se ocitla na jejich jižním břehu.

Dolní Třebonín – Obec leží v okrese Český Krumlov, první zmínka pochází 

z roku 1375.

Dolní Zálezly – Jsou obec na levém břehu Labe, 7km jižně od Ústí nad Labem.
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Drásov – Se nachází v okrese Příbram ve Středočeském kraji. První písemná 

zmínka je z roku 1057.

Dyjákovice – Obec ležící v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. První zmínka 

o obci pochází z roku 1279.

Hájek – Obec se nachází v okrese Karlovy Vary, prvně je zmiňována roku 1409.
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Hamr na Jezeře – Je obec na severu bývalého vojenského prostoru Ralsko, ve 

východní části okresu Česká Lípa. Poprvé je připomínána roku 1322.

Hevlín – Obec leží v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji.

Horní Řasnice – Je vesnice Frýdlantském výběžku v severních Čechách, okres 

Liberec. První zmínka pochází z roku 1381.
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Hrušovany nad Jevišovkou – Jsou malé město na jihu Moravy na řece 

Jevišovce nedaleko vodní nádrže Nové Mlýny. Nejstarší zmínky o existenci 

obyvatelstva na tomto území jsou doloženy z paleolitu (kolem roku 60 n. l., po 

odchodu Keltů, se zde usadily germánské kmeny.

Hřivínův Újezd – Se nachází v okrese Zlín. První zmínka je z roku 1371.

Chropyně – Město v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji. Způsobem tvoření je 

jméno obce značně starobylé – vychází z nářečného výrazu chrapat (bouchat, tlouci). 

Protože hlučnost bývá obecně (v určitých kulturách a určitými národy – pozn. autora) 

považována za neslušnost, bylo později vytvořeno lidové úsloví: „Být v Chropíně na 

móresech“, tudíž chovat se neslušně.
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Karlovy Vary - Rybáře – Jsou místní část Karlových Varů, jsou začleněny do 

infrastruktury města. Geograficky se dají považovat za centrum města.

Kobylí – Obec se nachází v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Přestože má 

obec Kobylí ve znaku rybu a ryby odedávna představovaly jeden z hlavních zdrojů 

obživy obyvatelstva, nemají místní rybáři od poloviny 19. století své vlastní jezero. To 

muselo dát přednost pěstování cukrovky a v roce 1835 bylo započato s jeho 

vypouštěním.

Kozojedy – Jsou písemně připomínány roku 1352. Leží v severovýchodní části 

okresu Plzeň-sever. Znak udělil na žádost Jiřího a Jana Bezdružických z Kolovrat

král Vladislav Jagellonský privilegiem 21. prosince 1514. Znak nese na modrém štítě 

svisle postaveného raka, nad kterým je doprava plavající stříbrná ryba (parma) s 

červenými ploutvemi.

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99%C3%AD_Bezdru%C5%BEick%C3%BD_z_Kolovrat&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Bezdru%C5%BEick%C3%BD_z_Kolovrat&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1514
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parma_obecn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kobyli_znak.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kozojedy_Plze%C5%88_znak.png
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Křižanovice – Obec se nachází v okrese Chrudim, Pardubický kraj. První 

písemná zmínka je z roku 1329 jako o rybářské osadě kláštera ve Vilémově.

Kurdějov – Obec leží v okrese Břeclav. Poprvé je zmiňována roku 1286.

Lhotka – Tato obec leží v okrese Žďár nad Sázavou, v kraji Vysočina. První 

zmínku v historických pramenech nalezneme z roku 1407.
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Litostrov – Obec se nachází v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. První 

písemná zmínka je z roku 1376.

Litovel – Město v Olomouckém kraji, které založil Přemysl Otakar II. Doba vzniku 

města je dle dendrochronologických výzkumů datována mezi roky 1252 – 1256.

Lnáře – Obec se nalézá na severovýchodním okraji okresu Strakonice 

v Jihočeském kraji. První zmínka o obci pochází z roku 1318 (či 1313), ale mnohé 

pozůstatky z doby laténské v okolí dávají tušit, že kořeny obce sahají hlouběji do 

minulosti. Název je starého původu a znamená „vesnice pěstitelů lnu“.
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Lobodice – Obec leží v okrese Přerov v Olomouckém kraji. První zmínka pochází 

z roku 1131.

Mladé Buky – Městys se nachází v okrese Trutnov, Královehradecký kraj. Prvně 

je připomínán roku 1358.

Mokrouše – Jsou vesnice v okrese Plzeň-město, první zmínka je z roku 1379.
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Moravský Písek – Je obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. První 

písemná zmínka o obci je z června roku 1300. Ryba v dolní části je připomínkou 

důležitého bohatství rybníků, o které písečtí poddaní pečovali a spolu s rybáři chovali 

a odváděli ryby vrchnosti ve Veselí a na Velehrad.

Nedachlebice – Obec v okrese Uherské Hradiště, kraj Zlínský. První písemná 

zmínka pochází z roku 1209.

Nedrahovice – Obec leží v okrese Příbram ve Středočeském kraji. První 

písemný záznam pochází z roku 1366. Bílá ryba zobrazená na znaku je piskoř.



36

Nová Ves – Je vesnice na severu Česka v okrese Liberec. První písemná 

zmínka je z roku 1464.

Ohrozim – Obec se nachází v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. Bylo 

zjištěno, že se zde nacházelo hradiště z pozdní doby kamenné.

Olovnice – Obec Olovnice (název v singuláru) leží v okrese Mělník ve 

Středočeském kraji. První záznam pochází z roku 1285.
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Osečany – Obec ve Středočeském kraji v okrese Příbram. První zmínka o 

Osečanech je datována do roku 1383.

Ostrava - Jih – Je od 24. listopadu 1990 městský obvod ve středu moravské 

části statutárního města Ostravy.

Ostrava - Třebovice – Jsou bývalá obec (zanikla roku 1958) a od roku 1990 

také městský obvod města Ostravy.
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Ostrá – Je obec ležící v okrese Nymburk ve Středočeském kraji.

Pavlov – Vinařská a rekreační obec v okrese Břeclav. na úpatí Pavlovských vrchů.

Pičín – Se nachází v okrese Příbram ve Středočeském kraji. První zmínka o obci 

je z roku 1289. Název pochází pravděpodobně z latinského Piscina – rybník, kterých 

je v okolí velké množství (popř. ze staroslověnského pěčina – hezké místo).



39

Podbřezí – Leží v okrese Rychnov nad Kněžnou, Královehradecký kraj. První 

záznam pochází z roku 1388. 

Polná – Historické město na východě Čech v kraji Vysočina (okres Jihlava). Polná 

vznikla pravděpodobně již v polovině 12. století (první písemná zpráva z roku 1242). 

Ponětovice – Obec se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský.
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Postoloprty – Město v okrese Louny, kraj Ústecký. Název pravděpodobně 

pochází z tamního benediktinského kláštera (Porta Apostolorum), i když se nyní 

jazykovědci přiklánějí k etymologii odvozené od označení ševců („postoly prtěti“ 

znamenalo staročesky ševcovat, opravovat boty).

Praha – Dolní Počernice – Dolní Počernice jsou katastrálním územím hl. m. 

Prahy, městský obvod č. 9.

Přibyslav – Je město na řece Sázavě v kraji Vysočina.
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Pstruží – Obec Pstruží se nachází v okrese Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj. 

První zmínka pochází z roku 1676. Název obce je odvozen od pstruhů, kteří obývali 

místní potoky.

Pulečný – Obec leží v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji. Prvně je 

zmiňována roku 1543. Ve znaku je vyobrazena vranka obecná.

Putim – Je vesnice ležící v jižních Čechách na pravém břehu řeky Blanice, asi 

6km od okresního města Písek. Podle Augusta Sedláčka je Putim nejstarší sídlo 

v okolí, které je údajně staršího data než Písek. Prvním písemným pramenem 

dokládajícím existenci Putimi je listina z roku 1205, na základě archeologického 

průzkumu provedeného na tamní faře v letech 1996-98 lze usuzovat na osídlení

mnohem starší – bylo zde doloženo osídlení keltské, římské a staroslovanské.
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Rebešovice – Obec se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský. První 

zmínka o obci pochází z roku 1174.

Rosice – Nazývané i jako Rosice u Brna jsou město v Jihomoravském kraji 

v okrese Brno-venkov, na soutoku říčky Bobravy s Římanským potokem. První 

dochovaná zmínka se nalézá v listině z roku 1259, v níž jsou zmiňováni majitelé 

místního hradu bratři Bohuš a Hartman s přídomkem z Rosic.
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Rtyně nad Bílinou – Obec se nachází v okrese Teplice v Ústeckém kraji. První 

zmínka je z roku 1333. 

Rybitví – Obec leží v okrese Pardubice, Pardubický kraj. První písemná zmínka o 

obci pochází z roku 1377. Ryby v modrém poli představují tři obce - Rybitví, Lhota 

Blatníkovská a samota Blatník - které zanikly rozvojem chemického průmyslu, modrá 

barva symbolizuje blízkost řeky Labe.

Rybí – Rybí je obec, která se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském 

kraji. Prvně je písemně připomínána roku 1411, avšak oblast byla osídlena již v 

pravěku, jak dokládají nálezy kamenných nástrojů z období středního paleolitu a 

neolitu. Rybí je původně česká obec, jejíž název je spojován s Rybím potokem.
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Rybné – Obec ležící v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Označení se odvozovalo 

pravděpodobně od množství rybníků v okolí osady, které sloužily k chovu ryb. Prvně 

je obec zmiňována roku 1356. 

Rybníček – Obec v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji. První písemná zmínka 

pochází z roku 1373, kdy ji obdržel Oldřich Hecht z Rosic.
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Rýžoviště – Je obec ležící v jižní části okresu Bruntál v Moravskoslezském kraji. 

Obcí protékají dva potůčky, v jižní části území se nachází rybník ze 70. let. První 

zmínka o obci je z roku 1317.

Sádek – Sádek je obec v Pardubickém kraji, okres Svitavy. Prvně je písemně 

zaznamenána roku 1557.

Slavětín nad Metují – Obec v Královehradeckém kraji v okrese Náchod. První 

písemní zprávy o této obci jsou z roku 1495.
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Slavíkov – Slavíkov je obec v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. První 

písemná zmínka je z roku 1415. 

Sloup – Městys Sloup leží v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. První písemná 

zmínka pochází z roku 1373. 

Staré Sedliště – Obec se nalézá v okrese Tachov, kraj Plzeňský. Prvně je 

zmiňována roku 1177.
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Strunkovice nad Volyňkou – Obec se nachází v okrese Strakonice 

v Jihočeském kraji. První písemná zpráva je z roku 1227. Figura mostu ve spojení 

s figurou ryby současně odkazuje na druhou část názvu obce a její polohu na břehu 

řeky Volyňky.

Šlapanov – Šlapanov leží v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Vsí protéká 

řeka Šlapačka. První písemná zmínka o obci je z roku 1257. 

Tetčice – Obec se nachází na říčce Bobravě v okrese Brno-venkov 

v Jihomoravském kraji. První zmínka se nalézá v latinsky psané Kosmově kronice 

(Tuchssici – mohlo však jít též o Čučice). Dalším názvem, který Tetčice užívaly po 

mnoho století, je Tečice – význam slova souvisí s tekoucí vodou. První ověřená 

historická zmínka pochází až z roku 1349.
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Těchlovice – Obec v okrese Děčín v Ústeckém kraji, na pravém břehu Labe. 

Trusnov – Trusnov leží v okrese Pardubice. První zmínka je z roku 1407. Ryby 

připomínají místní rybníky a chov ryb. Dominantní modrá symbolizuje četné vodní 

plochy.
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Tvorovice – Obec v Olomouckém kraji v okrese Prostějov. Prvně jsou uváděny 

roku 1371 v zemských deskách, patří však do skupiny nejstarších osad, vzniklých na 

Moravě v 9. – 11. století. 

Týnec nad Sázavou – Město ležící v okrese Benešov ve Středočeském kraji. 

První písemná zmínka pochází z roku 1318. 

Urbanice – Obec se nalézá přibližně 7km jihozápadně od Hradce Králové. 

Nejstarší zmínka o vesnici je z roku 1456. 
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Vatín – Vatín je obec v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. První písemná 

zpráva je z roku 1353.

Vitiněves – Obec ležící v okrese Jičín v Královehradeckém kraji. První zprávy o 

Vitiněvsi jsou z roku 1345, kdy zřejmě dostala i své jméno – založil ji pravděpodobně 

Vít nebo Vitín.

Vír – Leží v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Obec je prvně připomínána 

roku 1364, kdy patřila Vojtěchu z Pernštejna. Název snad vznikl podle skály Vířiny na 

řece Svratce, pod níž se často tvořily vodní víry.
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Vojkovice – Obec se nachází v Karlovarském kraji (okres Karlovy Vary), prvně je 

písemně zmiňována roku 1226.

Vrané nad Vltavou – Leží na pravém břehu Vltavy v okrese Praha-západ ve 

Středočeském kraji. První písemná zpráva je již z roku 993, kdy se o obci zmiňuje 

zakládací listina břevnovského kláštera.

Zadní Třebáň – Se nalézá v okrese Beroun, kraj Středočeský. První zmínka 

pochází z přelomu 10. a 11. století, zhruba od 14. stol. se používá současný název.
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Zbýšov v Čechách – Město v okrese Kutná Hora, Středočeský kraj. Znak 

města jest v návrhu (3 návrhy již byly vyhotoveny). Zakomponována ryba - kapr - ke 

Zbýšovsku patří rybníky, proto nejvíce chovaná, zdomácnělá ryba.

Žatčany – Obec Žatčany leží v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. První 

dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1131.

Žďár nad Sázavou – Okresní město na pomezí Čech a Moravy v kraji 

Vysočina. Už kolem roku 1100 stávala poblíž dnešního zámeckého areálu tržní 

osada na zemské obchodní stezce u brodu přes řeku Sázavu. Současně se 

založením žďárského kláštera v roce 1252 bylo vybudováno i městečko. Na své 

pečeti, později i ve znaku, používalo emblém ze znaku pánů z Lichtenburka a z Lipé -

dvě zkřížené ostrve o čtyřech sucích a nad nimi doprava obráceného plovoucího 

kapra - na současném městském znaku již kapr chybí. 



53

Žilov – Obec Žilov leží v okrese Plzeň-sever, kraj Plzeňský. První písemná zmínka 

pochází z roku 1269. Trojdílný štít černý, stříbrný a červený, ve stříbrném poli modrá 

pravěká ryba Acrolepis gigas, (největší ryba mladších prvohor, asi 270 milionů let 

stará). Nejproslulejším nálezem karbonské paprskoploutvé ryby ze Žilova je právě 

Acrolepis gigas. Objev tohoto nevšedního jedince se datuje do roku 1872, kdy byl 

Žilov a jeho okolí zasažen velkými dešti a následnými povodněmi. Ze zvětralých 

pískovců byla tehdy vyplavena obrovská, tzv. sférosideritová konkrece ve tvaru 

protaženého zploštělého bochníku, na níž rozeznal prof. Antonín Frič z Národního 

muzea v Praze šupiny a část ocasu vyčnívajícího na jednom konci z kamene.
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Anglie

Bournemouth Borough Council, Dorset:

(losos)

Christchurch Borough Council, Dorset:

(losos)
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Test Valley Borough Council, Hampshire:

(pstruh)

Exmouth Town Council, Devon:
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Truro City Council, Cornwall:

Weston-Super-Mare Town Council, Somerset:
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Rochdale Metropolitan Borough Council, Greater Manchester:

(plotice)

Congleton Town Council, Cheshire:

(úhoř)
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Royal Borough of Kingston upon Thames, London:

(losos)

Berwick upon Tweed Borough Council, Northumberland:

(losos)



59

Pickering Town Council, North Yorkshire:

(štika)

Filey Town Council, North Yorkshire:



60

Redcar Borough Council, North Yorkshire:

Worthing Borough Council, West Sussex:



61

Diss Town Council, Norfolk:

Kerrier District Council, Cornwall:



62

Maidenhead, Berkshire:

Newcastle under Lyme, Staffordshire:



63

Winchester Rural District Council, Hampshire:

(pstruh)

Lincolnshire - Kesteven:

(štika)



64

Wales

Bridgend Town Council, Wales:

(losos)

Rhyl Town Council, Denbighshire, Wales:

(losos)



65

Brecknock Rural District Council, Powys, Wales:

(losos)

West Glamorgan:



66

Severní Irsko

Coleraine, Londonderry, Northern Ireland:

(losos)

Limavady, Londonderry, Northern Ireland:



67

Skotsko

Whitehills and District Community Council, Aberdeenshire:

Royal Burgh of Peebles and District Community Council, 

Scottish Borders:

(losos)



68

North Berwick Community Council, East Lothian:

Methlick Community Council, Aberdeenshire:

(losos)



69

Royal Burgh of Lanark Community Council, South Lanarkshire:

Kilrenny, Anstruther and District Community Council, Fife:



70

Fraserburgh Community Council, Aberdeenshire:

Eyemouth Community Council, Scottish Borders:



71

Coldstream Community Council, Scottish Borders:

(losos)

Abernethy and District Community Council, Perth and Kinross:

(losos)



72

Banff and Buchan District Council, Aberdeenshire:

Glasgow:



73

britské provincie mimo území Spojeného království

island Saint Brelade, Bailiwick of Jersey, Normandy, France:



74

Irsko

Arklow, Wicklow:

Balbriggan, Fingal:



75

Ballina, Mayo:

Ballyshannon, Donegal:

(losos)



76

Clonmel, South Tipperary:

Fermoy, Cork:

(losos)



77

Greystones, Wicklow:

Letterkenny, Donegal:



78

Lismore, Waterford:

Meath County:

(losos)



79

South Tipperary County:

(losos)
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Pořekadla, rčení a lidová tradice:

Smaž hada jak chceš, nebude z něho úhoř.

Rád kocour ryby jídá, ale nerad pro ně do vody břede.

Snadno jest lapiti ježdíka, ale nesnadno ho na rukou udržeti.

U veliké vodě veliké ryby bývají.

Neuč rybu plavati a ptáka lítati.

Holka bez hocha, ryba bez vody.

Před nevodem (sakem) ryb nelov.

Od hlavy ryba smrdí.

Snáze jest v kalné vodě ryby loviti.

Na zlatou udici snadno ryby lapati.

Host a ryba třetího dne smrdí.

Mnoho ryb, málo zrna. (pozn. váže se k létu)

(Zlatoroh)

Jako ryba ve vodě. (idiom)

The cat (loves) would eat fish and would not wet her feet (paws).

(Ráda kočka ryby jí, ale do vody se jí nechce.)

Neithe fish nor flesh.

(Ani ryba ani rak.)

If the sky falls we shall catch larks.

(Kdyby byly v řiti ryby, nebylo by rybníka. / Kdyby nebylo kdyby, nebyly by chyby.)

To fish in troubled waters.

(Lovit ryby v kalných vodách.)
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You must not teach fish to swim.

(Neuč rybu plavati a ptáka létati.)

Fish and guests smell at three days old.

(Ryba a host třetí den smrdí. / Ryba a host třetí den dost.)

The great fish eat up the small. 

(Velké ryby požírají malé.)

Like a fish out of water.

(Jako ryba na suchu)

Jeden pstruh v hrnci má cenu dvou lososů v moři. (Irsko)

May there be a fox on your fishing hook

and a hare on your bait

and you may kill no fish

until St. Brigid´s Day. (Irsko)

There are fish in the sea better than have ever been caught. (Irsko)

It is not a fish until it is on the bank. (Irsko)

May the holes in your net be no larger than the fish in it. (Irsko)

Dry soles will not catch fish. (Irsko)

I fish better with a lit cigar, some people fish better with talent. (Irsko)

Listen to the sound of the river and you will get a trout. (Irsko)

Put your hand into the creel, and take your choice of flounders. (Irsko)

An Irish youth proves his manhood by getting stuck in a pint,

in a woman and in a fish. (Irsko)

Different kettle of fish. (anglický idiom)

Drink like a fish. (anglický idiom)
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Like a fish needs a bicycle. (anglický idiom)

To have other fish to fry. (anglický idiom)

If you swear you will catch no fish. (anglický idiom)

Pass off a fish eye for a pearl. (Anglie)

Neither fish nor fowl. (Anglie)

The best fish swim nearest the bottom. (Anglie)

There are plenty more fish in the sea. (Anglie)

They that sleep catch no fish. (Anglie)

„Knowledge does not keep any better than fish.“ (A. N. Whitehead – angl. mat.)

An unlucky fish takes bad bait. (Skotsko)

Better a sma fish than an empty dish. (Skotsko)

Little by little, as the cat eats the fish. (Skotsko)

Gut nae fish till ye get them. (Skotsko)

Keep yer am fish-guts for yer air sea-maws. (Skotsko)

Nothing is so clean as fish. (Wales)

Life to man, and death to fish. (Man)
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