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        Vyprávění o legendárním králi keltských Britů Artušovi se stalo nedílnou součástí 

starých mýtů i středověkých rytířských příběhů. Artušovská látka byla inspirací pro hudební i 

filmová díla různých národů. 

 

O panu Lancelotovi a o hledání svatého Grálu  

(podle Vladimíra Hulpacha z knihy: Vladimír Hulpach - Emanuel Frynta - Václav 

Cibula: Hrdinové starých evropských bájí. Victoria publishing, Praha 1995.) 

            Mnoho statečných rytířů sedávalo u Kruhového stolu a ke cti krále prožívalo 

mnohá dobrodružství. Jeden z nich však proslul silou paží, dvorností i jezdeckým uměním 

nade všechny - pan Lancelot. 

Byl totiž pan Lancelot synem věrného Artušova spojence krále Bana a prožil 

pohnuté příběhy, ještě než přišel do Camelotu. 

Sotva se narodil, vpadl do Banovy říše s velikým vojskem král Claudas a zle 

pustošil benwickou zemi, až i jejího vládce zahnal do hradu Trébes a tam ho oblehl. 

Nadarmo vyjížděli poslové z hradu s prosbou o pomoc, král Artuš bojoval sám tou dobou 

se Sasy a bratr benwického vladaře, král Bors, umíral na smrtelném loži. 

A tak Ban, ponechávaje velení v rukách svého hofmistra, opustil se svou ženou a 

malým Lancelotem trébskou pevnost, aby vyhledal pomoc sám. 

Jaké však bylo jeho zděšení, když se zastavili k odpočinku u jakéhosi jezera a on se 

naposledy ohlédnul: hrad stál v plamenech! Věrolomný hofmistr ho vydal bez boje 

nepřátelům a ti ho zapálili. 

Při tom pohledu puklo Banovi žalem srdce a marně se ho snažila přivést královana 

Helena k životu, narychlo uloživši malého Lancelota do trávy. 

Ale manželova smrt byla jen začátkem jejího utrpení, protože když se trochu 

vzpamatovala a ohlédla se po dítěti, chlapec zmizel! 

Zato po hladině putovala Jezerní panna s Lancelotem v náručí, aby ho už matce 

nikdy nevydala.  

Proto tedy dostal pan Lancelot přídomek "z Jezera", neboť od té chvíle ho 

vychovávala Viviana, jezerní královna. 

Když Lancelot dovršil osmnáctý rok, poslala ho Jezerní panna ke dvoru krále 

Artuše a tam si mladý rytíř získal hned přízeň nejvyšší - přízeň spanilé královny 

Guenevery. Už při pasování mu totiž Guenevera přinesla meč zahalený svou vlečkou na 

důkaz toho, že si jej po všechny časy vyvolila za ochránce, a také pan Lancelot k ní 

vzplanul převelikým obdivem a kvůli ni vykonával všechna příští udatenství. 

Staré knihy vyprávějí, kterak posekal hrozného pana Tarquina, co držel 
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čtyřiadvacet rytířů Kruhového stolu v zajetí, jak si vypůjčil brnění pana Kaye, který už 

valem zestárnul, a sil mu ubylo; a pan Lancelot v tom brnění porazil čtyři Artušovy rytíře, 

mezi nimi i pana Gawaina. 

Leč měl prožít dobrodružství ještě úžasnější. To když přijel do hradu Corbeniku a 

tam svým mečem udolal pekelnou saň, která vládce toho hradu, krále Pellese, i jeho dceru 

Elainu tolik sužovala. 

Musíme říci, že nejen královna Guenevera, ale i panna Elaina nalezla v milém 

Lancelotovi veliké zalíbení. A že i pan Lancelot ji měl rád, narodil se jí z obapolné lásky 

syn Galahad. 

Na hradě Corbeniku spatřil rytíř i nejpodivnější div svého života: Jednou totiž, 

když seděli s králem Pellesem v komnatě, vešla dovnitř překrásná dívka s jakousi zlatou 

nádobou v dlaních, přikrytou bílou rouškou. V té chvíli zaplavila síň vůně omamnější než 

všechno koření světa a stoly se samy od sebe pokryly hojností výborných jídel a nápojů. 

Král Pelles poklekl zbožně na kolena, sepjal ruce a s ním celý jeho dvůr. 

Sotva se pan Lancelot vzpamatoval z překvapení, nezdržel otázku na rtech: 

"Co to bylo za zázrak?" 

"To je nejdrahocennější předmět na světě a jmenuje se svatý grál neboli pohár, z 

něhož Pán pil při poslední večeři. Do naší země ho kdysi přinesl Josef z Arimathie a v něm 

i několik kapek krve z ran nejsvatějšího mučedníka. 

Vězte však, že svatý grál skrze hříchy od nás odejde a že dokud ho některý z 

Artušových rytířů neuhlídá znovu, do té doby přestane existovat i slavný Kruhový stůl." 

Nad tím proroctvím se panu Lancelotovi zatajil dech. Spěšně opustil hrad Corbenik a vydal 

se hledat tajemství svatého grálu. Ale ať jezdil kudy chtěl a prožíval všelijaká 

dobrodružství, nikde nemohl nalézt odpověď. 

Snad jedině moudrý Merlin by mu v té věci pomohl, neboť dovedl předvídat příští 

události a věděl, kdo bude do tajemství zasvěcen. 

Leč po královském rádci jako by se země slehla. A přestože bylo tenkrát jeho 

zmizení pro každého záhadou, ba i král Artuš si s tím lámal hlavu, dá se říci, že se po starci 

slehla země opravdu. 

Oblíbil si totiž v té době Jezerní pannu a kvůli ní opustil i Camelot, neboť, jak to už 

ve stáří bývá, nechal se jí na vzdory své moudrosti oblouznit. Viviana toužila jen po tom, 

aby se od Merlina naučila všechny jeho čarodějné kousky, a proto mu naoko milostivě 

dovolila, aby ji všude doprovázel. 

Když už poznala, že jí stařec vše, co znal, vypověděl, zavedla ho jednou na odlehlé 

místo do Broceliandského lesa. Usedla s ním pod hlohový keř a čekala, až Merlin usne. 

Sotva zavřel nic zlého netuše oči, potichounku se zvedla a opsala svým závojem kolem 
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spícího devětkrát kouzelný kruh, který nikdo nemohl bez její vůle překročit. V té pasti 

nechala Merlina uvězněného navždycky; nikomu o tom neřekla a sama kouzlo nikdy 

nezrušila. 

* * * 

Proto tedy pátrali Artušovi rytíři po Merlinovi předlouhá léta marně a marně se pan 

Lancelot snažil přijít na kloub tajemství svatého grálu. 

Leč přece ještě jednou poskytl Merlin všem moudrou a užitečnou radu: To když se 

pan Gawain dostal do Broceliandského lesa, náhle narazil na mocnou neviditelnou stěnu 

čarovného kruhu a uslyšel povědomý hlas: "Spěchej do Camelotu! Svatý grál od nás 

odchází a je na čase vyhlásit velkou výpravu za ním, neboť ti, kdo grálu dobudou, jsou už 

připraveni." 

Hlas se rozplynul v neprostupné stěně, a teď si teprve pan Gawain uvědomil, že 

patřil Merlinovi. Ale nemeškal a ujížděl do Camelotu svolávaje cestou rytíře na výpravu. 

Na hradě už bylo všechno přichystáno k oslavám svatodušních svátků, a když pan 

Gawain vstoupil do síně Kruhového stolu, spatřil zde známé tváře rytířů, jako byli pan 

Kay, bratr Gat, pan Hektor, Lancelotův bratr pan Bors, i ty obávané bojovníky, jakým byl 

třeba pan Percival, sedící hned vedle Záhubného stolce, dosud přikrytého rouškou. Pan 

Gawain se nestačil ani pořádně rozhlédnout a vešel dovnitř poustevník s mladičkým 

rytířem v červené brni. 

K velikému údivu všech zavedl poustevník toho jinocha k Záhubnému stolci a rytíř 

se bez rozpaků na něj posadil. Pranic zlého se však nestalo. Sám král Artuš proto v 

nastalém tichu povstal, aby se stolce sňal bílou roušku. Sotva tak učinil, zaskvěl se na 

opěradle nápis: 

TOTO JEST MÍSTO SVATÉHO RYTÍŘE PANA GALA HADA 

Teď teprve pan Gawain zpozoroval nápadnou podobnost mladíkovy tváře s tváří 

Lancelotovou, ač byla jemnějších, ba dívčích rysů; teď teprve viděl, jak se pan Lancelot na 

syna vroucně usmívá. 

I královna Guenevera chtěla spatřit rytíře, jemuž osud popřál obsadit Záhubný 

stolec, a proto vyhlásil král Artuš po hostině veliké klání na louce před hradem. 

Jezdci sklopili hledí přilbic, připravili štíty k obraně, zapřeli svoje dřevce, vbodli 

koním ostruhy a vyrazili tryskem na kolbiště. Hoj, to byla podívaná! Rány padaly, až se 

dech královně v okně hradní věže tajil, a zanedlouho zůstali v sedle jenom tři nejlepší, kteří 

zápas na svou stranu už ani rozhodnout nemohli - Galahad, Lancelot z Jezera a pan 

Percival. 

             Potom se odebrali všichni na nešpory do chrámu a po mši zasedli k večeři. Toho 

dne však zázrakům nebylo konce. Najednou se rozlehlo celým hradem dunění hromu, a jak 

se ten zvuk přibližoval, pronikl s ním do síně i oslnivý prst paprsku, v jehož záři se nesl 
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prostorou svatý grál, přikrytý bělostným sametem. Znovu, jak se to stalo už panu 

Lancelotovi, nasytila mámivá kořenná vůně ovzduší a tabule se prohnula pod tíhou 

převzácných jídel a nápojů nad pomyšlení. 

Když ta chvíle pominula, vstal pan Gawain od Kruhového stolu, aby sdělil druhům 

Merlinovo poselství a svoje rozhodnutí: 

             "Přišel čas vydat se za svatým grálem, neboť zůstal pro naše oči skrytým 

tajemstvím. A já zde slibuji, že rok a den pobudu na cestách, abych grálu dosáhl."  

Poté se zdvihli jeden za druhým i ostatní rytíři, bylo jich celkem sto padesát, a 

přísahali jako pan Gawain. 

Krále a celý dvůr však nadmíru jejich slova zarmucovala; obával se totiž, že je už 

víckrát u slavného Kruhového stolu neuvidí. Hořekovala i královna, když se musela 

rozloučit se svým ochráncem panem Lancelotem, truchlili prostí lidé v podhradí, když se 

rytíři se svými družinami vydávali na dalekou cestu. 

Řekli si tenkrát také, že každý pojede jiným směrem, ale bylo jim souzeno, aby se 

někteří z nich střetávali. 

Tak pan Galahad dorazil čtvrtého dne do Bílého opatství a tam získal prastarý štít s 

červeným křížem, který byl namalován ve jménu Toho, jenž na kříži zemřel. Brzy potom 

potkal pana Lancelota a Percivala; ti ho však nepoznali a rozjeli se naň útokem. Teprve 

když je Galahad shodil oba z koně, vyjevil jim pravdu, ale než se mohli k němu připojit, 

rychle ujel. 

Zanedlouho však Galahad panu Percivalovi přispěchal v pravý čas na pomoc: 

Tlupa dvaceti ozbrojenců se v té chvíli na něho vrhla a nebýt Galahadova rytířského 

umění, sotva by Percival vyvázl životem.   

Zato pan Gawain dlouho bezcílně bloumal krajem, až narazil na pana Hektora. I 

došli společně k jakémusi poustevníkovi a ten jim prozradil, že svatého grálu nedosáhnou. 

K poustevníkovi zavítal i pan Bors, a když se mu vyzpovídal, svatý muž řekl: "Obleč se 

nyní do červeného roucha na znamení svého úkolu a zůstaň o hladu do té doby, než budeš 

nasycen svatým grálem." 

To pan Bors neprodleně učinil. 

Zatím se rytíř Lancelot dostal za měsíčního svitu k zadní brance mohutného hradu. 

Bez nesnází vstoupil, ale současně uslyšel podivný varovný hlas: 

"Prchni, Lancelote, není ti souzeno, abys dosáhl svatého grálu." 

Rytířova touha však byla silnější. Došel až k poslední komnatě, jejíž dveře se 

pomalu otevíraly. Zahlédl v nich oslnivý jas a vkročil.  

Tu jako by mu šlehl do tváře plamen tak prudce, že klesl k zemi a omdlel. Dlouho 
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pak ležel jako mrtvý, a když se konečně probral, shledal, že je na hradě Corbeniku. Král 

Pelles prodléval u jeho lože, leč po milé, krásné Elaině se pan Lancelot marně sháněl; 

dověděl se smutnou zprávu, že zemřela, a navíc mu král poradil, aby výpravu za svatým 

grálem ukončil a vrátil se do Camelotu. 

Nebylo-li souzeno uvidět svatý grál na hradě Corbeniku Lancelotovi z Jezera, 

spatřili ho tam zakrátko a byli jím nasyceni jeho syn Galahad i pánové Percival a Bors, 

kteří sem dorazili. Tehdy také měli ti tři vidění, že jim Pán poroučí, aby se odebrali se 

svatým grálem do města Sarrasu a tam mu celou svou duší sloužili. 

Spěšně tedy vyrazili k pobřeží, kde na čekala už bílá loď se stříbrným stolem, na 

němž posvátný pohár spočíval. 

Řadu dní a nocí strávili na té lodi, jsouce rádi svému osudu, a když konečně přistáli 

u města Sarrasu a vystoupili, poznali i další divy grálu. Nemocné a zmrzačené léčila jeho 

moc a rytíři sami prosluli tak, že se nejmladší z nich, pan Galahad, stal králem v tom 

svatém městě. Jeho mysl se však natolik upoutala k boží službě, že se Pánu zalíbil a ten 

povolal jeho duši k sobě. Tím se také vyplnilo veliké přání nejzbožnějšího rytíře 

Kruhového stolu. 

Po Galahadově smrti zavládl v Sarrasu veliký zármutek. Pan Percival oblékl 

mnišskou kutnu a žil celý rok v poustevně svatým životem. 

I zde konal divy dobrodiní a léčil každého, kdo jen za ním přišel. 

Když potom po roce ucítil pan Percival, že jeho sil valem ubývá, poručil i on svou 

duši Bohu a zanedlouho skonal. 

Jen rytíř Bors přežil druhy, ale samotnému se mu v té daleké zemi Babylonii 

nechtělo zůstat a vypravil se proto přes moře domů. Cesta mu tentokrát uběhla bez nesnází 

a silný vítr hnal neustále jeho loď k anglickým břehům. Tam potom najal družinu 

početných bojovníků a s nimi se vydal k Artušovu sídlu. 

To bylo vítání a radosti na hradě Camelotu, když se objevil v bráně! A vyprávění, 

doplňované panem Lancelotem i jinými, nemělo konce. 

Proto také prozíravý král Artuš povolal k sobě kronikáře, aby všechny ty slavné 

příběhy sepsal a tak je zůstavil až po naše časy. 

 

 

 

 

Otázky a úkoly: 
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1. Kdo byli rytíři Kulatého stolu? 

2. Proč rytíři seděli u Kulatého stolu (proč se v přeneseném významu dodnes používá 

slovní spojení „jednání u kulatého stolu“)? 

3. Co představoval Svatý Grál? 

4. Čím se liší svět rytířů Kulatého stolu od světa Merlina a Viviany? 

 


