Velká bitva o Polnou – rekonstrukce středověké bitvy / Polná
Organizátor akce: AD INFINITUM, občanské sdružení
Velkolepá rekonstrukce v areálu rybníka Peklo, v malebném městečku Polná (Historické
město roku 2006), na motivy legendy a skutečné šarvátky z roku 1468, jenž se strhla o
polenský hrad. Svým rozsahem na Vysočině ojedinělou akci, zde pořádalo místní
Společenství ohně a šermu AD INFINITUM, známe již zejména aktivitou v pořádání
tradičních Nočních prohlídek polenského hradu či dalších historicky laděných společenských
akcích nejen na Vysočině.
"Velká bitva o Polnou - Zrádce Javlín!" v kostce:
- rozsáhlý projekt rekonstrukce hist. události z doby Poděbradské s bohatým doprovodným
programem
- výstavba 4 metry vysokých a 18 metrů dlouhých, nedobytných, dřevěných kulis se
7metrovou obytnou věží, zvonice
- 3 dělostřelecké skupiny s více než 30ti různými palnými zbraněmi
- 30 profesionálních simulací pyrotechnický výbuchů dělostřelectva, včetně výbuchu vodního
plavidla, výbuchů beranidla, imitace hoření palisád (pražský pyro tým DRACO ARDENS)
- půltunový dřevěný vor, beranidlo, dobývací žebříky
- profesionální scénické ozvučení s mluveným slovem vypravěče
- celé bitvy se účastnilo na 120 bojovníků z celkových 30ti přítomných skupin z celé ČR
- vystoupení dobových hudebních souborů: Duo Elthin, Tomáš Kočko&Orchestr
- účast miss orient ČR 2006 - Vendulky Pánkové
- akce se konala za podpory kraje Vysočina a města Polná
- akce si už před zahájením a zejména po svém skončení získala obrovský zájem v médiích
a přední strany takřka všech regionálních deníků
- okolo 2500 návštěvníků!
Specifikace akce a areálu:
Kulturně-historický den, rekonstrukce bitvy z 15. století (na základě legendy z dob vlády
Poděbradů v Polné), seznámení pro všechny věkové kategorie s životem v dřívějších dobách
na místním i jiném území. Velká rekonstrukce středověké bitvy na základě legend vázajících
se k datu 8. října 1468. Zábavný den doplněný dobovou hudbou DUO ELTHIN (Plzeň,
www.elthin.cz), večerním koncertem předního českého etno-folkolkového umělce Tomáše
Kočka s jeho Orchestrem (Morava, www.kocko.cz), ukázky řady šermířských,
dělostřeleckých, řemeslných, tanečních, kejklířských a dalších umění. Večerní průvod a
noční obrovská ohňová show. V areálu místa konání - rybníka Peklo - se navíc nachází řada
stabilních atrakcí – horolezecká stěna, houpačky, prolézačky, fotbalové hřiště a hřiště na
plážový volejbal - navíc je návštěvníkům umožněno koupání v přírodním koupališti a vstup
na písčitou pláž po celou dobu trvání akce. Šlapadla, skákací hrad, lodičky, ...
Scénář bitvy „ZRÁDCE JAVLÍN!“ – stručný výtah:
V patnáctém století, v období vlády Jiřího z Poděbrad, zuří zemí Moravskou a Českou
krutá vojna s Uhry. Viktorin z Kunštátu /1443-1500/, polenský panovník a syn slavného
českého krále Jiřího, odjíždí začátkem října roku 1468 na pomoc Moravě bojovat proti
znepřáteleným vojskům Matyáše Korvína, uherského krále. Z Polné tak vojsko odtáhne do
bitvy a Viktorin zde zanechává jen základní posádku na obranu hradu. Viktorin: „Nikoho do
hradu nevpouštěj, a kdyby snad, vyžaduj po něm vždy heslo, to budiž poustevník Javlín."
Zdeněk Šternberk, dávný rival rodu Poděbradů a Kunštátů, využívá nepřítomnosti majitele
panství (Viktorina) a rozhodne se, že obsadí hrad a tak i celou Polnou. Na kopci, kde
odnepaměti stojí kostelík zasvěcený sv. Kateřině, má své místo a obydlí vedle skály
poustevník Javlín. Ten krom toho, že je hrobník a správce místního hřbitova, má za úkol
upozornit na možné nebezpečí. Šternberkově armádě se však v prvním rekonstruovaném
tažení nepodaří hrad dobýt ani za pomoci beranidla, jež je na bojiště dopraveno přes vodu

na voru. V druhém tažení, v noci 8. října 1468, však dle polenské legendy dopustí se
nevědomky poustevník Javlín zrádného činu …

