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    Horymírův skok v roce 2005  

Mimořádná akce postižených sportovců roku 2005 

 
V sobotu 21. května 2005 máme jedinečnou příležitost oživit si Staré pověsti české 

prostřednictvím postižených sportovců. Posloužila k tomu pověst o Horymírovi a jeho bájném 

koni Šemíkovi, když spolu úžasným skokem překonali Vyšehradské hradby i Vltavu a 

Horymír tak unikl smrti. 

 

Tentokrát se na tuto pouť historicky poprvé vydají handicapovaní sportovci ze Sportovního 

Clubu Jedličkova ústavu Praha. Za pomoci lanového přemostění přes Vltavu z Vyšehradské 

skály na Císařskou Louku.  

 

Uskutečnit tento přejezd vyžaduje od sportovců samotných i jejich partnerů nejenom velkou 

osobní odvahu, ale také vzájemnou důvěru. Právě zájem a nadšení, se kterým k „Horymírovi“ 

společně přistoupili, ukazuje jak lze dále smazávat bariéry. Dokazuje také, že i handicapovaní 

spoluobčané se mohou realizovat netradičními formami sportu, sporty adrenalinovými.  Sjet 

totiž ze čtyřicetimetrové Vyšehradské skály po téměř 200 metrovém přemostění nad Vltavou 

až na Císařskou louku, je čin hodný obrovského obdivu.  

 

Proto se Horymírově skoku 2005 dostalo cti, že nad ním záštitu převzal náměstek primátora 

hlavního města Prahy, pan Petr Hulinský, který je velkým příznivcem sportu postižených.  

 

Horymírově skoku předcházely téměř roční a náročné přípravy. Zejména z hlediska 

bezpečnosti jezdců. Nejenom jejich bezpečnost, ale i veškeré technické záležitosti jistí 

specializovaná firma Outdoor aktivity. Vzhledem k tomu, že v rámci Horymírova skoku půjde 

o nejdelší lanové přemostění vozíčkářů v Čechách, bude se tato akce ucházet také o zápis do 

Guinessovy knihy rekordů. 

 

Autorem projektu je Pavel Martínek, předseda Sportovního Clubu Jedličkova ústavu Praha, 

který nápad v sobě nosil údajně celých deset let. 

 

Horymírův skok 2005 je pojat jako sportovně-společenské odpoledne a je zařazen do 

doprovodných akcí Pražského maratónu. Náplní programu je také divadelní ztvárnění Starých 

pověstí českých v podání skupiny TY-JÁ-TR s názvem „Pověsti pro štěstí“. Je připraven  i 

koncert skupin NJOREK a  The Tap Tap. Nebudou chybět ukázky historického šermu, hry  

a soutěže pro děti i dospělé. V rámci programu se uskuteční také aukce o dvě jízdenky a la 

Horymír. 

 

Horymírův skok podpořily zejména: 

Město Praha, KPMG ČR  s.r.o., Pražská plynárenská a.s., Pražská energetika a.s., Euroagentur 

Praha, NKP Vyšehrad, Prague International Marathón spol. s r.o., Jedličkův ústav a školy, 

Stavby silnic a železnic a.s., Nadační fond Pomocná ruka, Biofaktory spol. s r.o., Trans 

Hospital soukromá záchranná služba Bulíček, Vari Marine a.s., Hospodářské noviny, 100+1 

ZZ, Český rozhlas 1-Radiožurnál, Country radio, Fitis s.r.o., Restaurant Rios a další.  
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