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Odborné pojednání o významu historických událostí 
pro zviditelnění Arnoštovic a blízkého okolí 

V Arnoštovicích  se  dne  7/3/2020 v  rámci  masopustního  průvodu konala  rekonstrukce  příjezdu vladyky
Horymíra do Arnoštovic po jeho slavném útěku z Vyšehradu. Rekonstrukci jsme se rozhodli provést hlavně
proto,  že  neodmyslitelně  patří  k  historii českého  národa  a  nejnovější  vědecké
poznatky  dokonce  spojují  tuto  událost  se vznikem  Arnoštovic.  Akci  se  nám
nepodařilo  náležitě  zmedializovat,  takže nejspíš  upadne  v  zapomnění.  A budoucí
generace možná najdou o našem odvážném počinu pouze tento jediný záznam.
Někdo může namítat,  že  útěk  odkudkoliv před čímkoliv nelze považovat za hrdinství.
A že dělat  rekonstrukci  zbabělého činu je hloupost  sama  o  sobě.  Musím  však
oponovat tvrzením, že lze jen těžko hovořit o  jakékoli  zbabělosti,  neboť  tomu,  co
předvedl  Horymír  se  svým  koněm Šemíkem  tenkrát  na  Vyšehradě,  lze  jen
těžko říkat  zbabělost.  Hrdinství,  to  je  ten správný název onoho sportovního výkonu,
který dodnes nikdo nezopakoval.  A ptám se jistě oprávněně:  Mají  v Pelhřimově v České knize rekordů
skutečně pořádek? Mají v sekci Národní hrdost zaneseno dodnes nepřekonané světové prvenství Horymíra
ve skoku z vyšehradské skály za účelem záchrany holého života? Nejspíš nemají.  Chtěl  bych upozornit
všechny škarohlídy, že jejich uštěpačné poznámky na toto téma nebudou ani v nejmenším brány v potaz. 



Pro neinformované čtenáře přináším stručný popis
zmíněné historické události. Spisovatel a historik
Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých
uvádí,  že  vladyka  Horymír  z  Neumětel  byl
hrabivým  knížetem  Křesomyslem  odsouzen  na
hrdle za zničení důlního zařízení a obydlí kovkopů
dobývajících  zlato  a  stříbro  v  Jílovém  a  Kutné
Hoře. Po několikadenním věznění na Vyšehradě se
Horymírovi podařilo uprchnout na svém věrném
koni Šemíkovi. 
Horymír a Šemík se skutečně vrhli z vyšehradské
skály a Horymír  tak unikl  jisté smrti.  V tom se
výklady historiků shodují s tím, jak událost popsal
Alois  Jirásek.  V  ostatním  ale  lze  nalézt  jisté
neoddiskutovatelné odchylky. 
Na  tyto  nesrovnalosti  jsem  narazil  při  přípravě
scénáře  naší  rekonstrukce.  Teprve  nedávno totiž
byly o této události nalezeny autentické záznamy,
jejichž pravost byla nezvratně vědecky prokázána
a  o  nichž  Jirásek  ve  své  době  neměl  nejmenší
tušení.  Na  Vyšehradě  se  ty  události  zběhly  v
podstatě takto:

• Útěk  Horymíra  vlastně  umožnil  sám
Křesomysl  svou  lehkovážností.  Před



popravou se tehdy odsouzeným plnilo poslední
přání, tedy pokud bylo splnitelné a neodporovalo
charakteru rozsudku. (Věta „Přeji si, abych nebyl
popraven,“  nebyla  považována  za  splnitelné  a
relevantní přání.) Podle pověsti se tak mělo stát i
v případě vladyky Horymíra. Jen s tím rozdílem,
že Křesomysl Horymírovi povolil přání hned tři,
bylť Horymír přece jen vladykou…

• Horymír se rozhodl ta přání využít realisticky, už
neměl co ztratit. Jako první přání si tedy vladyka
Horymír objednal pořádný pohár pálenky z obilí
na  kuráž.  Myslel,  že  se  mu  bude  statečněji
odcházet ze světa. Když jej vypil, byl tázán na
své  druhé  přání.  Jelikož  dostal  po  tom  nápoji
kuráže,  že  by  mohl  rozdávat,  rozhodl  se  před
smrtí  vyrovnat  čestný  dluh  se  svým  koněm
Šemíkem. Šemík stál Horymíra nemalý obnos, k
tomu se jednalo o koně vzdorného a svéhlavého,
který  sice  mluvil  lidskou řečí,  ale  nedal  se  za
žádnou  cenu  vycvičit.  Svého  pána  odmítal
poslouchat, natož ho vozit na hřbetě. Nechal se
od Horymíra pouze vodit, a to jenom tam, kam
se Šemíkovi chtělo. Horymír do Šemíkova sedla
nikdy neusedl. Při každém pokusu Šemík svého



pána shodil, někdy ho i podupal a pokopal. Dnes se
takové  špatné  koupi  říká  Riziková  investice  s
nedostatečným krytím.

• Horymír tedy, pln té kuráže, projevil přání posadit se
na svého nezbedného koně. Jak byl rozkurážený tou
pálenkou,  chtěl  tomu  kostitřasovi  naposled  ukázat,
zač je v Pardubicích perník.  Říkal  sám sobě:  „Než
zemru,  přestane  se  mi  snad  kníže  Křesomysl
pošklebovat,  že  nejde  poznat,  kdo  koho  vede  na
procházku.  Pak  nechť  sejdu  ze  světa  mučednickou
smrtí…“ I to Křesomysl s radostí povolil, mysle si,
že bude dneska ještě legrace. 

• Stalo se totiž jednou, že Křesomysl potkal Horymíra,
kterak on vede svého Šemíka, i zeptal se: „Kam ho
vedeš?“ A Horymír odvětil: „I jen tak jsme si vyšli...
támhle... kousek... Na pastvu.“ A klopil při tom oči.
Křesomysl však pronesl: „Ale tebe, Horymíre, já se
vůbec neptal!“ A dal se do chechotu.  

• Ke  třetímu  přání  vůbec  nedošlo,  neboť  další  dění
nabralo  velmi  dramatický  spád.  Sotva  se  Horymír
vyšvihl  na  svůj  kůň,  tento  se  vzepjal  a  začal  jako
pokaždé trojčit a jančit. Horymír se držel, co měl sil a
Šemík, ve snaze se jej za každou cenu zbavit, vrhl se
z vyšehradské skály. Šemík za letu něco povídal, ale



Horymír nic neslyšel. Již za letu omdlel, jen
se křečovitě držel a taktak že s koně nespadl a
nesrazil si vaz. 

• Jak  vidno,  na  první  pohled  nešlo  úplně  o
hrdinství.  Hrdinstvím  se  to  stalo,  až  když
dvojice po doskoku nerušeně pokračovala  v
ostrém  tempu  Podolským  nábřežím.  Šemík
totiž,  stále  ještě  šílený  hrůzou,  že  má  na
hřbetě  nezvyklou  zátěž,  nepádil  k
Neumětelům. Nabral jižní směr a zastavil se
až  na  arnoštovické  návsi.  Tenkrát  zde  byly
pouze hluboké lesy. 

• Horymír se po té příhodě nějaký čas vydával
za  princeznu  na  cestách.  Několikadenní
strniště  na  tváři  princezny  přinejmenším
naznačuje, že šlo o šikovný taktický tah. Kdo
by v princezně na maškarách v Arnoštovicích
hledal k smrti odsouzeného uprchlíka…

• Historiky však ještě čeká další nelehký úkol.
Musí  objasnit,  proč  se  vlastně  Horymír  tak
tvrdošíjně  vydával  za  princeznu.  Nabízí  se
minimálně dvě vysvětlení. To první je logická
snaha  o  zachování  anonymity  a  inkognita,
byli přece na útěku… Ale nelze nevzít v potaz



i druhou možnost - ten dechberoucí
skok  z  vyšehradské  skály.  Po
prudkém  dopadu  rozkročmo  do
koňského sedla z takové výšky by se
podobné  princeznovské  následky
daly předpokládat. 

• Znatelné  stopy  po  skoku  nese  i
Šemík, což je zřejmé z přiložených
fotografií.  Tolik  se  mu  tvrdým
doskokem zkrátily  nohy,  že  se  mu
od  té  doby  bimbají  ve  vzduchu…
Což by ale do příběhu vneslo další
nejasnost: Čí nohy vlastně dopádily
až do těch Arnoštovic. Horymír tedy
nejspíš mdloby pouze předstíral. 

• Tam,  kde  dnes  stojí  arnoštovický
kostel,  Horymír  poprvé  od  svého
slavného skoku zastavil a sroubil si
prostou  chýši  k  přespání  a  úkrytu
před světem. Když se mu doneslo,
že mu Křesomysl hrdelní trest za ten
neopakovatelný  sportovní  výkon
zrušil, vrátil se do Neumětel, kde v
klidu  vladykoval  až  do  své



přirozené smrti. Když jeho
kůň  Šemík  pošel,  nechal
ho  pohřbít  v  Neumětelích
na  návsi  a  hrob  nechal
označit  velkým kamenem.
Zajímavé  je,  že  poloha
hrobu  Šemíka  je  známa.
Kde  je  pohřben  Horymír,
není možno zjistit.

Poznámka  č.1: Horymírovu  chýši
několik století obývali poustevníci,
z  nichž  jeden  zachránil  život
arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic,
který,  jsa  na  cestách  přepaden
lapky,  byl  zraněn  a  bez  pomoci
poustevníka by v té pustině bídně
zahynul.  Arnošt  z  Pardubic pak z
vděku na místě poustevnické chýše
nechal vystavět kapli, kterážto dala
základ  současnému  kostelu
svatých Šimona a Júdy a potažmo i
vesnici Arnoštovice... 
Poznámka č. 2: Jak vidno, v tomto
podrobném  dokumentu  je  celkem



detailně  popsán  celý  příběh.  Rekostrukce  se  týkala
pouze příjezdu Horymíra a Šemíka do Arnoštovic. V
Rekonstrukci  byla  z  časových  a  finančních  důvodů
vynechána stavba Horymírovy roubené chýše, chybí i
příjezd  posla  se  zprávou,  že  bylo  Horymírovi
odpuštěno. Shánění potravy a nápojů pro Horymíra a
Šemíka v průběhu Rekonstrukce neodpovídá historické
skutečnosti a je přizpůsobeno momentální situaci. Tedy
jí  a  pijí  to,  co  jim  bylo  poskytnuto  v  rámci
masopustního průvodu. Ve skutečnosti se živili lovem
zvěře a sběrem železného šrotu.
Poznámka    č.3  :   Nejneuvěřitelněji se na celém příběhu
jeví skutečnost, že Šemík uměl mluvit lidskou řečí. A
to i přesto, že mluví nejen v té Jiráskově pověsti.  V
jednom  z  útržků  nedávno  objeveného  dokumentu,
který celou událost dopodrobna líčí, byla nalezena věta
pronesená  právě  Šemíkem.  Zněla:  „Ty  vole,  to  je
vejška. Asi dole klopýtnu, Horymíre.“

A to je konec, tak děkuji za pozornost. 
Na dalších stranách najdete ještě fotografie, 

které se do komentované části Rekonstrukce nevešly.






