
Atalanta 

Pověst o Atalantě je velmi stará, tak stará, že už si nikdo přesně nepamatuje, jak to bylo... Možná, že 
vypráví o dvou dívkách stejného jména. O slavné lovkyni-lučištnici a o neméně slavné běžkyni.  
Pokusím se posbírat různé zkazky a mýty a spojit je do jednoho příběhu...  

O matce Atalanty se říká, že snad bývala členkou družiny bohyně Artemis, ochránkyně přírody a 
zvěře. A jejím otcem byl Schoineas  z Boiótie nebo Íasos z Arkádie. Ať už byl jejím otcem král 
boiótský nebo arkádský, jedno je jisté, v den jejího narození prožil obrovské zklamání. Přál si totiž 
syna! Když se dozvěděl, že se narodila holčička, tolik se rozzuřil, že přikázal svému služebníkovi, 
aby novorozeně odnesl do divokého pohoří Parthenio a tam ho pohodil v lese. A služebník to 
vykonal! Naštěstí dítě našla medvědice. Odnesla ho do jeskyně ke svým mláďatům, kojila ho a hřála 
svým huňatým kožichem.  

Děvčátko povyrostlo a potulovalo se v lese, dokud ho neobjevila skupina lovců. Vzali dívku s sebou, 
starali se o ni a postupně ji naučili všem tajům loveckého umění. Atalanta vyrostla do krásy a síly. 
Byla skvělá lovkyně, vynikající mrštností a odvahou. Vrhala oštěpem lépe než mnozí muži a s lukem 
a šípy zacházela tak mistrně, jako málo kdo. Měla sebevědomý výraz v očích a ladnost v pohybech 
ztepilého těla. A její nedostižnost jen podtrhovala její půvab. Jednou ji napadli dva kentauři, Ylaios a 
Roikos, a chtěli ji znásilnit. Ale než se k ní stačili přiblížit, Atalantiny šípy zasvištěly vzduchem a 
s neochvějnou přesností přetly nit života obou kentaurů.  
 
Atalanta si chránila své pannenství, věrná bohyni lovu Artemis, jež se nikdy neoddala muži. A snad 
právě od Artemis získala dar neobyčejné rychlosti v běhu. Atalanta se jako jediná žena zúčastnila 
velkých hrdinských výprav, jako byla cesta pro zlaté rouno. Plavila se na lodích do dalekých krajin a 
bojovala po boku padesáti mužů Argonautů, vedle hrdinů, jako byl Iáson, Hérakles, Péleas, Orfeas, 
Kastor, Polydeukos a jiní legendární bojovníci.  
 
Po návratu z úspěšné výpravy za zlatým rounem se zúčastnila dobrodružného lovu na kalydónského 
kance, ve kterém sehrála nejdůležitěší roli.  
V Kalydonii, v zemi krále Oinea, žil obrovský nebezpečný divočák, který ničil pole a rozesíval 
strach. Králův syn Meleagros, jenž byl jedním z mladších Argonautů, pozval své bývalé druhy ve 
zbrani, spolu s Atalantou, aby mu pomohli kance ulovit. A právě Atalanta byla první, komu se 
podařilo dostat do blízkosti hrozivého kance. Trefila ho přímo do hlavy a přesto, že její rána nebyla 
smrtelná, zastavila divočáka v útěku a způsobila, že se začal motat. Následoval urputný boj. Nakonec 
mohutného divočáka zabil Meleagros, stáhl z něj kůži a nabídl ji jako trofej Atalantě, aby tak ocenil 
její odvahu, lovecké umění a krásu. To se však ostatním účastníkům lovu nelíbilo. Především 
strýcové mladého Meleagra, Plyxippos a Toxeas, hlasitě protestovali proti tomu, aby z lovu, kterého 
se účastnili věhlasní lovci muži, získala cenu za mužnost žena. S výkřikem, že pokud se Meleagros 
své trofeje vzdává, tak podle práva přechází na členy jeho rodiny, vytrhli Atalantě kančí kůži 
z rukou. Rozvášněná hádka brzy přešla v boj, při kterém Meleagros oba své strýce zabil. A to se 
stalo osudným nejen jemu, ale celé jeho zemi. Když se totiž jeho matka Althaia dozvěděla o smrti 
svých bratrů, zachvátil ji strašlivý hněv. Do té doby pečlivě chránila Meleagrův život, kterému těsně 
po narození sudičky prorokovaly, že bude žít jen tak dlouho, dokud nedohoří poleno v krbu. Tehdy 
matka nezaváhala ani vteřinu, sáhla do ohně, aby své dítě zachránila. Ale teď šla přímo k truhlici, 
kde ukrývala osudný kus dřeva a vztekle ho hodila do krbu. A zatímco plameny proměňovaly dřevo 
v popel, Meleagros ztrácel svoji sílu. A ve chvíli, kdy oheň zhasl, mladík vydechl naposledy. 
Rodinnou tragédii dovršila královna Althaia, která  ze žalu nad smrtí svých bratrů i nad vinou a 
bolestí ze smrti svého syna spáchala sebevraždu.  



Mezitím se do Arkádie donesly zvěsti o úspěchu Atalanty při lovu kalydonského kance. Král Íasos 
zjistil, že slavná lovkyně je jeho dcera a pozval ji k sobě. Souhlasila a dokonce se rozhodla v paláci 
zůstat. Její královský otec se velmi zaradoval a hned jí začal shánět ženicha. Jenže Atalanta neměla 
na sňatek ani pomyšlení. Chtěla zůstat svobodná a nedotčená, jako její ochránkyně božská Artemis. 
Svatbu odmítala i kvůli věštbě, podle které by se proměnila ve zvíře, kdyby se vdala.  

Král však naléhal, a tak Atalanta souhlasila, že se stane manželkou toho, kdo ji dokáže porazit 
v běhu. A pak se hrdě odebrala  na pláň, kde zabodla do země tyč, aby označila místo, odkud budou 
vybíhat její nápadníci. Sama bude startovat ze vzdálenějšího místa, ozbrojená oštěpem. Muže, který 
dorazí do cíle první, bude čekat její ruka. Avšak toho, koho předběhne, bude čekat rána oštěpem do 
srdce. 

Atalanta byla nejrychlejší na světě a přesto, že nechávala svým nápadníkům náskok, vždy vyhrávala. 
Ale její krása a věhlas byly tak velké, že přicházeli noví a noví ctitelé, kteří se nebáli riskovat život. 
A počet poražených stále rostl... 

Jednoho dne se nechal ohlásit Melanion, syn Amfidamanta, bratra krále Íasa a tudíž Atalantin 
bratranec. Nebo to snad byl urozený mladík Hippomenes, syn Megarea. Předstoupil před princeznu 
se slovy, že je ochoten nasadit svůj život, aby ji získal. Hrdá dívka lhostejně pokrčila rameny. Byla si 
jistá vítězstvím. 

Nevěděla, že pohledný mladík, který teď před ní stál, předchozí večer klečel v chrámu bohyně 
Afrodité a modlil se: „Ó, mocná Afrodité, bohyně krásy, pomoz mi dobýt ženu, kterou miluji! Dej 
křídla mým nohám, abych doběhl do cíle první!“ Když zdvihl oči, měl pocit, jakoby se mramorová 
ústa pohla v letmém úsměvu a najednou na zemi zazářila tři nádherná jablka celá ze zlata. 
Hippomenes, plný údivu a nadšení jablíčka sebral a pak přitiskl své rty na okraj bohynina roucha 
z chladného kamene. 

Příští den se stadion zaplnil lidmi. Íasos zachmuřeně pozoroval mládence, který se připravoval na 
závod. Králův temný pohled byl plný obav o mladíkův osud.  

A mezitím se oba soutěžící postavili na startovní čáru a čekali na znamení. Atalanta byla klidná a 
sebejistá. Po očku mrkla na svého soupeře. I on vyzařoval sílu a odhodlanost, na rozdíl ode všech 
dřívějších nápadníků, kteří se nervózně třásli.  Hippoménes se na ní usmál a také jí se, zcela 
bezděčně, roztáhly rty do úsměvu. V tu chvíli zazněl zvuk trouby a oba běžci vystřelili jako dva šípy 
ze stejného luku.  

Hippomenes běžel rychle jako vítr, ale Atalanta se stala vichřicí a už už ho předháněla. On však 
upustil první zlaté jablko, které se skulilo přímo k jejím nohám. Atalanta si všimla záře, zbrzdila a 
jablko zdvihla. Pečlivě si ho schovala a pak se zase rozběhla. Hippomenovy nohy se téměř 
nedotýkaly země. Podobal se klusajícímu koni. Ale Atalanta se stala leopardem a už už ho 
předháněla. V tu chvíli se zablýsklo druhé zlaté jablko a jeho lesk byl tak jasný, že dívka nemohla 
odolat. Zpomalila, aby se pro něj mohla sehnout. Pak se rozběhla a brzy byla svému soupeři v 
patách. Hippomenes letěl jako orel, ale Atalanta se stala jestřábem a už měla cíl na dosah. Jenže pak 
se v trávě zatřpytilo třetí jablko, ze všech nejkrásnější. Upoutalo její pozornost, zastavila jen na 
vteřinku, jen aby ho v rychlosti zvedla a chvatně zastrčila za pás. A tato vteřinka zdržení stačila, aby 
Hippomenes doběhl k cíli jako první.  

A tak byla Atalanta poražena. Kdo ví, jestli nad ní zvítězila zvědavost nebo touha po urostlém 
běžci... Ať už to bylo jakkoliv, svůj slib splnila a za Hippomena se provdala. 

 



         

 Αταλάντη και ο Ιππομένης, έργο του Guido Reni. 

Pár to byl hezký. Hodili se k sobě a vzájemně se milovali. Podnikali spolu dlouhé výpravy do hor, na 
lov. Říká se, že jednoho dne vstoupili do Diova chrámu a popustili tam uzdu své vášni. Zeus se 
rozhněval a potrestal je za zneuctění posvátného místa: Hippomena proměnil ve lva a Atalantu ve 
lvici. Od té doby žili jako králové hor, divocí a svobodní. 
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