
Bystrá u Humpolce 
Autorky:   

Šedivá Sandra Yessica,  

Tomášková Karolína, 6.B ZŠ Hálkova 

 

 

 

 

Vysvětlení použitých figur: 

Zelená barva - lesy 

Modrá barva – rybníky 

Smírčí kámen – byl na území obce 

Klíče – symbol Želivského kláštera 

 

Komentář heraldika Stanislava Kasíka: 

Návrh je vytvořen formálně správně. Záludností kosmého nebo šikmého dělení 

je vytvoření trojúhelníkových polí, jejichž vyplnění znakovou figurou je 

nemožné bez jejího zmenšení nebo deformování. Bylo by lepší zvolit jiný 

způsob členění štítu na pole – například polcení s klíči heraldicky vpravo a 

smírčím kamenem vlevo. Vše nakonec může být v nečleněném, např. modrém 

štítě. Klíče nemají na sobě zelené lístečky – vše má být zlaté. 

 

  



Bystrá u Humpolce 
Autoři:  

Sukdolák David,  

Němec Jiří, 6.C ZŠ Hálkova 

 

 

 

 

Vysvětlení použitých figur: 

Nahoře budova podle želivského kláštera 

Po stranách latinský kříž, dole smírčí kámen 

 

Komentář heraldika Stanislava Kasíka: 

Návrh obsahuje hnědou barvu, která nepatří mezi základní heraldické barvy. 

Kosmé čtvrcení štítu je bezdůvodné. Průčelí klášterního kostela v Želivi je 

nepřijatelné, protože jde o konkrétní stavbu. Navíc budova kostela je v Želivi a 

nikoliv v Bystré, ke které nemá žádný vztah. Kámen smírčího kříže mohl být 

například černý.   

 

 

  



Bystrá u Humpolce 
Autorka:  

Šoulová Vanessa, 6.B, ZŠ Hálkova 

 

 

 

 

 

Vysvětlení použitých figur: 

Zelená – les,  

modrá – voda,  

smírčí kámen, zvon 

 

Komentář heraldika Stanislava Kasíka: 

Dobrý návrh ve své jednoduchosti. Přesto užití zvonu není zcela zřejmé a zdá 

se, že význam se vztahem k obci nemá.  

 

 

 

 

  



Bystrá u Humpolce 
Autoři:  

Roh Tomáš,  

Řehoř Adam, 6.A, ZŠ Hálkova 

 

 

 

 

Vysvětlení použitých figur: 

Odkaz na Želivský klášter – znak řádu Premonstrátů 

Smírčí kámen 

 

 

Komentář heraldika Stanislava Kasíka: 

Z pohledu současných požadavků na obecní znak, je tento zbytně čtvrcený a 

navíc je s bezdůvodným lemem. Vše by bylo možné sloučit do jednoho štítu, 

resp. maximálně dvou polí. Jedno modré s berlami a liliemi a druhé se smírčím 

křížem. Ten by však nemohl být černý v zeleném poli, protože tak porušuje 

základní heraldické pravidlo o barvě a kovu. 

 


