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Horymír na Šemíkovi ve znaku obce Horoměřice, okres Praha-západ 

Horymír je historická postava ve slovanské mytologii. Podle starých českých pověstí to byl 

neumětelský vladyka, který byl knížetem Křesomyslem odsouzen k smrti za ničení dolů a 

dalšího zařízení kovkopů dolujících zlato a stříbro v tehdejších Čechách. Před smrtí ho 

zachránil jeho věrný kůň Šemík hrdinským skokem ze skály na Vyšehradě, kde bylo knížecí 

sídlo. Udivený kníže udělil Horymírovi život. Kůň Šemík však skok nepřežil a je pochován v 

Neumětelích, sídle vladyky Horymíra, kde stojí dodnes jeho hrobka. Pověst se objevuje 

poprvé v Kronice české. Literárně ji zpracoval především Alois Jirásek v knize Staré pověsti 

české. 

Teorie 

Většina historiků považovala pověst o Horymírovi a Šemíkovi za vymyšlenou Hájkem z 

Libočan. To by ji vyřazovalo z okruhu starých pověstí, poprvé zaznamenaných už u Kosmy, a 

kladlo její vznik až do 16. století. Proti tomu vystoupil Vladimír Karbusický. Analyzoval ji, a 

připomněl řadu paralel a shodných motivů se západoevropskými rytířskými legendami, 

především s Tristanovým skokem z legendy o Tristanovi a Izoldě. Pak by šlo o počeštěnou 

variantu této pověsti, kterou lidové podání vztáhlo k Neumětelům a Vyšehradu, Hájek z 

Libočan by ji jen zaznamenal a pravděpodobně upravil. 

Jméno Horymír se v kalendáři vyskytuje 29. února. 
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Šemík 

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 

Skočit na: Navigace, Hledání 

 

 
Šemíkova hrobka v Neumětelích 

Šemík je bájný kůň z českých historických pověstí. Jeho pánem byl Horymír, vladyka 

neumětelský, kterého Šemík zachránil před jistou smrtí odvážným skokem ze skály u 

Vyšehradu. Sám přitom zemřel. Podle pověsti byl Šemík pohřben v Neumětelích, kde dodnes 

stojí jeho hrobka. Postavy vladyky Horymíra ani jeho koně Šemíka nejsou spolehlivě 

historicky doloženy. 

Pověst se objevuje poprvé v Hájkově Kronice české. Literárně ji zpracoval především Alois 

Jirásek v knize Staré pověsti české. Základem pověsti je boj mezi snahou o dolování zlata s 

stříbra a honbou za peníze (zastává kníže Křesomysl) a prací na poli spojenou s produkcí 

potravy (zastává vladyka Horymír). V pozadí zaznívá i svár mezi tradičním a novým zřízením 

společnosti a také mezi místním obyvatelstvem českým a přistěhovaleckým německým. 

Původ jména 

Šemík se odvozuje od slova šemný = ošemetný nebo z německých slov (Skemming, Schemig) 

označujících bájného koně (nejstarší kořeny pověsti jsou snad v příběhu Tristana a Izoldy). 
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Praotec Čech 

 

 
Josef Mathauser - Praotec Čech na hoře Říp. 

Praotec Čech je mýtická postava muže, jenž prý přivedl svůj lid do této země a podle kterého 

údajně nesou Čechy své jméno. Poprvé je zmíněn v latinsky psané Kosmově kronice české 

(přibližně v letech 1120-1125) tehdy ovšem ještě pod svým latinským jménem Boemus. 

Původně jen velmi stručný příběh po Kosmovi rozvíjely dále další kroniky, zajména Kronika 

tak řečeného Dalimila (kolem roku 1310), kronika Přibíka Pulkavy z Radenína (zhruba 1374) 

a Kronika česká Václava Hájka z Libočan (1541). Nejznámější podání zřejmě pochází z 

Jiráskových Starých pověstí českých, které v mnohém vychází z Hájkovy kroniky. 

Václav Hájek z Libočan uvádí, že Čech přišel do Čech roku 644. Tento údaj je však téměř 

jistě vymyšlený. 

Obsah 

 1 Legenda 

 2 Vývoj legendy 

 3 Ukázka z Dalimilovy kroniky 

 4 Ukázka ze Starých pověstí českých 

 5 Externí odkazy 
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Lech s bratry: Čechem a Rusem 

Podle Starých pověstí českých žil Čech a jeho bratr Lech v Charvátské zemi, kde se ale toho 

času strhly četné boje, a tak se tato země stala velmi nepříznivou pro lid, který byl zvyklý žít 

v pokoji, obdělávat půdu a pěstovat obilí. Jednoho dne se vojvodové Čech a Lech rozhodli 

tuto zemi opustit. Shromáždili svůj lid a vydali se směrem na západ Slunce. Šli dlouho a 

daleko, přes hluboké lesy, bažiny a křoviny. Čeleď už byla z cesty unavena a začala si stýskat, 

že není konce té klopotné cesty. Čech ukázal na vysokou horu před nimi, jež se zdvíhala z 

rovinné krajiny, a řekl, že pod ní si odpočinou. Došli a rozložili se na úpatí hory, jež se 

nazývala Říp. Druhý den ráno se vydal Čech sám na horu. Uviděl širý kraj s lesy, loukami a 

řekami. Zvěstoval ostatním, co zhlédl. Lid zvolal jednohlasně ať se země jmenuje po Čechovi. 

Čech potěšen vůlí svého lidu, poklekl na kolena, líbal zem a žehnal jí. 

A tak se zde usadili, začali obdělávat půdu a stavět si obydlí. Po čase, když už se plémě Čechů 

hojně rozrostlo, rozhodl se Lech, že opustí ostatní lid z kmene a vybuduje si vlastní hrad a 

vesnici. S Lechem se těžko loučili, ale naštěstí neodcházel daleko. Lidé zde žili spokojeně, 

všude panoval řád, kázeň a poctivost. Po téměř třiceti letech života v české zemi Čechovi 

minul osmdesátý šestý rok a zemřel. Všichni ho oplakávali a truchlili pro něj. Jeho tělo spálili 

na hranici, a pak ho i s pozůstatky uložili do hrobu. Ještě dlouho potom chodili k jeho hrobu, 

plakali a klaněli se vojvodovi Čechovi a jméno jeho šlo od pokolení do pokolení. 

Vývoj legendy 

 

 
Lech a Čech dřevoryt z Kroniky Matěje Miechowita 

Legenda se v průběhu času značně proměnila, tak jak si další kronikáři přimýšleli nové 

detaily. 

V nejstarší Kosmově latinské versi pověsti, která je vlastně jen jakýmsi úvodem k dalšímu 

textu kroniky a je výrazně ovlivněna antickými a biblickými vzory, najdeme jen málo 

informací. Neobjevuje se zde "tradiční" výstup na horu, pouze mlhavé konstatování, že 

„...tuším kolem hory Řípu mezi dvěma řekami, Ohří a Vltavou, prvá zřídili sídla...“. Už zde je 

však scéna, ve které vděčný lid navrhuje nazvat zemi po svém vladykovi. 

V Dalimilově versi se poprvé objevuje české jméno "Čech" a také informace o tom, že Češi 

přišli z Charvátska. Důvodem, proč museli rodnou zemi opustit, byla údajně vražda, které se 

tam lech Čech (slovo "lech" je zde použito jako titul, ve smyslu vladyka) dopustil. Poprvé se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_pov%C4%9Bsti_%C4%8Desk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%AD%C5%BEe_Lech
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charv%C3%A1tsk%C3%A1_zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obil%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalimil
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lech_111.PNG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chronica_Polonorum_Lech_%26_Czech.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chronica_Polonorum_Lech_%26_Czech.jpg


zde objevuje i výstup na horu Říp, který ovšem v této versi absolvoval praotec Čech sám a 

teprve po návratu dolů zvěstoval svému lidu, že našel vysněnou zemi. 

V podání Přibíka Pulkavy zůstává rodná Charvátská země i Čechův zločin jako důvod 

odchodu. Poprvé se zde objevuje i Lech - zatím ovšem není jasné, zde je to jeho bratr, či jen 

kdosi z jeho doprovodu - již Pulkava popisuje, že Lech pak s částí kmene pokračoval dále na 

sever do Polska. Pulkava také jako první uvádí, že Čech vylezl na horu Říp i s celým svým 

lidem. 

Nejkošatější a zřejmě i pravdě nejvzdálenější je popis Václava Hájka. Přidává celou řadu 

detailu, včetně přesného data Čechova příchodu (rok 644) - naopak však vynechává obvinění 

praotce Čecha z vraždy a raději uvádí, že Čech a Lech raději odešli "...vidúce takový neřád, 

vády i mordy mezi příbuznými...". Oba dva též povyšuje na knížata, která již ve své původní 

vlasti měla postavené hrady ("On Lech měl své sedění na hradě řečeném Krapina, kterýžto 

dodnes stojí. Starší bratr, totiž Čech, měl svuoj byt na hradě řečeném Psáry nad potokem 

prudkým, kterýž Krupá slove..."), a přidává celou řadu dalších epizod, jako například 

pojmenování podřipské obce Kleň po Čechově synovi. 

Ukázka z Dalimilovy kroniky 

V srbském jazyku jest země, jiež Charvátci jest jmě. V tej zemi bieše lech, jemuž jmě bieše 

Čech. Ten mužobojstva sě dočini, pro něž svú zemi provini.(...)Ale s té hory na zemi zřechu, 

pro to tej hóřě Říp vzděchu. Prvé chleba nejmějiechu, jedno maso a ryby jědiechu. Prvé léto 

laz vzkopachu, druhého léta rádlem vzórachu. Ale že jich starostě Čech diechu, proň zemi 

Čechy vzděchu. 

Ukázka ze Starých pověstí českých 

 

 
Praotec Čech 

„Již si nebudeme stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vizte, to je 

ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta 

země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete míti hojnost a bude 

nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli! Jen jména nemá; rozvažte, 

jakým jménem by měla být jmenována.“ 

(Alois Jirásek: Staré pověsti české) 
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Libuše (kněžna) 

 

 
Josef Mathauser - Kněžna Libuše věští slávu Prahy. 

Libuše je mýtická postava českých dějin, česká kněžna a manželka Přemysla Oráče. Její 

životní příběh je popsán v Kosmově kronice z počátku dvanáctého století odkud pak čerpala i 

další česká literární a hudební díla. 

Obsah 

 1 Kněžna Libuše a Přemysl Oráč 

 2 Věštby 

 3 Vývoj pověsti 

 4 Libuše v umění 

 5 Literatura 
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Kněžna Libuše a Přemysl Oráč 

 

 
Přemysl a Libuše na Vyšehradě 

Libuše prý byla nejmladší dcerou (taktéž mýtického) vojvody Kroka, jejími dvěma staršími 

sestrami byly Kazi a Teta. Kazi měla léčitelské schopnosti, Teta mluvila s duchy a Libuše 

předpovídala budoucnost. Na přání svého otce se nejmladší dcera stala jeho následovnicí, 

kněžnou a soudkyní. Ačkoliv se projevovala jako spravedlivá a moudrá žena, muži pohrdali 

její jemností. Za manžela si vybrala Přemysla Oráče ze Stadic. 
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„ 
Ten budoucí kníže váš oře se dvěma voly. Je-li vám libo, vezměte koně, řízu, 

plášť a přehozy a jděte tomu muži vzkaz vyřídit ode mne i lidu a přiveďte 

sobě knížete a mně manžela. Muž ten má jméno Přemysl. Jeho potomstvo 

bude vládnout této zemi na věky věkův… 
“ 

— Kosmova kronika 
 

Z jejich svazku vzešli synové Nezamysl, Radobýl a Lidomíra. 

Věštby 

Libuše prý předvídala založení Prahy z svého hradu Libušína (dle pozdějších legend 

Vyšehradu). Jednoho dne, když stála Libuše s Přemyslem na svém dvoře a dívala se po kraji, 

zatmělo se jí před očima a zjevil se jí obraz z budoucnosti: 

„ 

Tak daleko, kam se dojde za jeden den, je v lese místo, které je rozděleno 

roklí. Na jižní straně je vysoká hora a ta se snižuje k veliké řece. Tam když 

přijdete, najdete muže, jak vyrábí ze dřeva práh. Od tohoto prahu 

pojmenujte toto místo Praha. I knížata a lidé silní jako lvi se sklánějí ve 

dveřích, aby do nich nenarazili hlavou, stejně mocný bude i hrad, který se 

tam postaví. I jemu se budou klanět králové. Tento hrad bude první a 

největší v naší zemi a všechny ostatní hrady k němu budou vzhlížet, protože 

tam bude sídlo králů. I město rozprostřené okolo tohoto hradu bude pýchou 

našeho národa. Vidím město veliké, jehož sláva se bude dotýkat hvězd. 

“ 

— Kosmova kronika 
 

Přemysl nařídil poslům, aby našli místo, které Libuše popsala. Poslové zde potkali muže, 

který tesal práh. Přemysl dal na tomto místě postavit hrad, budoucí sídlo královského rodu 

Přemyslovců. Místa, která Libuše popisovala, byla šárecká rokle, Petřín a řeka Vltava. Po 

smrti Libuše byly ženy nespokojené se svým postavením, což byl začátek Dívčí války. 

Vývoj pověsti 

Nejstarší zachycení pověsti o Libuši a Přemyslovi nalezneme v Kristiánově legendě, ve velmi 

zjednodušené verzi, Přemysl je jmenován, ale pozdější Libuše je uvedena jen jako panna 

hadačka. 
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„ 

Leč Slované čeští, pod samým arkturem sídlící, oddáni byli modloslužbě a 

jako bezuzdný kůň bez zákona., bez knížete nebo vládce, bez města toliko v 

širém prostoru přebývali, jako nerozumná zvířata sem tam se potulujíce. 

Posléze ranou morovou jsouce sužováni na jakousi hadačku se podle pověsti 

obrátili o nadějnou radu a prorockou odpověď. Dostavše ji založili hrad a 

dali mu jméno Praha. Potom nalezli velmi prozíravého a rozvážného muže, 

kterýž on vzděláváním polí se zabýval, jménem Přemysl, podle výroku 

hadaččina knížetem čili správcem si ho ustanovili, davše mu za manželku 

onu hadačku pannu. 

“ 

 

Bivoj 
Příbuzenstvo 

otec Sudivoj 

manželka Kazi 

syn Rodislav 

 

 
Bivoj od Mikoláše Alše 

Bivoj je český legendární hrdina. Jméno Bivoj pravděpodobně pochází z keltského bîvo, což 

znamená „silný“. 

Bivoj měl, podle pověsti, chytit na Kavčí hoře (dříve Kačí hora) divokého kance za uši, dát si 

ho na záda a odnést ho na hrad Libušín. Za tento čin měl získat Kazinu ruku. Jejich 

prvorozený syn Rodislav, měl na paměť tohoto činu přijmout do erbu kančí hlavu. 
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Jedná se o poměrně komplikovanou pověst, jejíž základ pravděpodobně pochází z keltských 

kořenů. Podobu s touto pověstí lze najít v keltské tradici, např. v Irsku. 

V Čechách byla poprvé pověst o uloveném kanci (resp. svini) zapsána v Dalimilově kronice, 

zde však není hlavním hrdinou Bivoj, ale Jetřich z Buzic († 1110), který tímto činem měl 

získat kančí hlavu do erbu Buziců. 

První, kdo zmiňuje jméno Bivoj v této souvislosti, je Václav Hájek z Libočan. Ačkoliv jeho 

Kronika česká není příliš spolehlivým zdrojem, posunul tuto pověst do legendárního období. 

Jak ukazují některé studie, je pravděpodobné, že Hájek zapsal nějaké lidové vypravění, 

protože používá např. jména, se kterými se nemohl setkat, ale z hlediska vazby na Kelty lze 

předpokládat, že si je nevymyslel 
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