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POJMY:

 Piscis – ryba

 Ichthyologie (z řeckého: ἰχθυ, ikhthu, ryba; a 
λόγος, logos, znalost) je obor zoologie, který se 
zabývá studiem rybovitých obratlovců. To 
zahrnuje pravé kostnaté ryby (Osteichthyes), 
paryby (Chondrichthyes) a kruhoústé
(Cyclostomata). Celkový počet druhů, které 
ichtyologie zahrnuje, se odhaduje přibližně na 
32 000 , což je naprostá většina všech 
obratlovců. Každý rok je přitom popsáno 
přibližně 250 nových druhů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rybovit%C3%AD_obratlovci&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kruho%C3%BAst%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_%28biologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obratlovci


KDE VŠUDE MŮŽEME RYBY NAJÍT?

 přirozené prostředí (sladká, slaná voda)

 astronomie

 gastronomie

 horoskopy (znamení ryba)

 kultura, náboženství

 rybářství

 akvaristika

 potápění

 film

 všude…



TOTEMY, MAGIE RYB

 amulety – chrání před neštěstím

 uctívání ryb – indiáni vraceli vnitřnosti 

ulovených ryb do vody, jejich duše se

vrací do míst, kde žily 

 rituální tance – před zahájením 

rybolovné sezony, puštění první 

ulovené ryby zpátky



NÁBOŽENSKÉ SYMBOLY, KULTY

 symbol Krista (věřící, kteří se rodí v Kristu 

Ježíši jako ryby v křestní vodě k životu v 

Milosti)

 kulty ryb – léčebný prostředek proti 

nemocem

 kult žraloků (často žraloci představovali 

dobré síly), Malgašové z Madagaskaru 

považují žraloky za své předky 

 (neloví je a uctívají je)



GASTRONOMIE

 zdroj potravy od starověku

 sladkovodní ryby (cejn, candát, štika…)

 slanovodní ryby (tuňák, makrela, sardinka…

 pochoutky: sushi, kaviár

 vánoční kapr

jikry jeseterových ryb



GASTRONOMIE – VÝZNAM RYBÍHO MASA

 dietní maso

 vysoká stravitelnost

 rybí olej

 obsah jódu (sladkovodní, mořské ryby) 

 průměrná spotřeba rybího masa ve světě

na jednoho obyvatele je 16 kg, v zemích 
Evropské unie 11 kg a v České republice jen 
5,5 kg.



GASTRONOMIE



HOROSKOPY

astrologické znamení ryby

souhvězdí Pisces

známe osobnosti: Lucie Vondráčková, 

Cindy Crawford, Bruce Willis, Jiří Menzel, 

Albert Einstein…



ZNAMENÍ RYBY

 Charakteristika: Vodní znamení, které reaguje 
především na citové vjemy a pohybuje se na vlnách 
oceánu citů prostě jako ryba ve vodě. Ryba je 
citlivější než kdokoli jiný pro zevní nálady a vjemy. 
Ryba touží po pomoci. Ryby jdou tiše svou cestou a 
nejsou svými bližními příliš ceněny, protože se samy 
považují za "nevhodné". Pravou podstatu Ryb 
poznáme až v nouzi. Ryba je totiž ve svém živlu, 
může-li o někoho pečovat a těšit se na něj. Ryby se 
zřídka odváží žít tak, jak cítí. Ryba se musí odevzdat 
zcela sama sobě a ne druhému člověku, jedině pak 
nalezne sebe. Proto je pro ni důležité přemýšlet a 
hodnotit s kým se stýká.



RYBÁŘSTVÍ

 rybářský lístek a Povolenky k výkonu 

rybářského práva

 vybavení (pruty, navijáky…)

 trávení volného času

 sportovní rybolov

 slavní rybáři: Rex Hunt,

Jakub Vágner

http://www.rybsvaz.cz/?page=home&lang=cz


AKVARISTIKA

 akvarijní potřeby

 akvarijní ryby (cichlidy, parmičky, 

pancéřníček, živorodky…) 

 akvarijní rostliny

 estetická záležitost



AKVÁRIUM DOMA

 akvárium (velikost, dekorace…)

 umístění akvária (proti oknu)

 akvarijní potřeby (filtry, osvětlení, 

topítko, vzduchovací kámen 

 akvarijní ryby (výběr, druhy…)

 akvarijní rostliny (výběr, vhodné druhy,…)

 péče o akvárium (čištění, výměna vody,…)



VELKÁ AKVÁRIA

 velká akvária ČR – Mořský svět 

(Holešovice), Zoo Hluboká nad Vltavou

 velká akvária ve světě –

Vodní svět (Berlín), 

Akvárium v Janově (Itálie)

http://www.akvarko.cz/clanky.php?str=22


POTÁPĚNÍ

 záliba, sport 

 potápěčské zkoušky, kurzy, zájezdy

 vybavení 

moderní záležitost současnosti

 nebezpečí

http://www.potapeni.cz/potapeni/index.php


ŠNORCHLOVÁNÍ

 záliba, atraktivita

malá finanční náročnost

 vybavení

 zájezdy (Egypt,…)



KINEMATOGRAFIE

 film Čelisti (Steven Spielberg)

 pohádky (Zlatá rybka)

 S Jakubem na rybách (ČT 1)

Arapaima velká



RYBY VŠUDE

 textilní průmysl

 potravinářský průmysl

 šperkařství



RYBY VŠUDE

malířství

 znaky měst, vesnic…

 sochařství

 akvatistika

http://treban.wz.cz/index.php

