Proti všem posedmé
Hradec Králové, duben – červenec 1420
V Hradci nad Labem zapustilo učení Mistra Jana Husa pevné kořeny. Farář ve
chrámu Svatého Ducha, kněz Ambrož udržoval plamen poznané pravdy
v myslích jeho následovníků. Po slavném svolání věrných na tábor na vrchu
Oreb u Třebechovic přitáhli venkovští husité v dubnu do města na soutoku Labe
a Orlice. Když Praha volala o pomoc před vojsky první křížové výpravy
uherského krále Zikmunda, vyslyšeli orebité její prosby a vydali se na
nebezpečnou cestu. Z pomocných houfů, vypravených Táborem, Žatcem,
Slaným a Louny, hradečtí jako první dorazili 2. května 1420 k pražským
branám.
Sotva však orebité Hradec opustili, přitáhlo k němu křižácké vojsko a bohatí
měšťané mu sami otevřeli brány. Mocné a pevné město stalo se tak
Zikmundovou oporou a klíčem jeho spojení se Slezskem, odkud do Čech
přicházely houfy křižáků.
Věrní husité z Hradecka, v čele s bojovným a statečným zemanem Benešem
z Mokrovous a dalšími šlechtici, se s tímto stavem nechtěli spokojit a proto
svolali na 25. červen nový tábor ozbrojeného lidu, tentokrát na Kunětickou horu.
Pozvali k němu z Prahy i kněze Ambrože, který svým kázáním a podáváním
svátosti pod obojí způsobou posiloval věrné. Po dohodě hejtmané rozhodli, že
přepadnou Podlažický klášter a vydali se na noční pochod k němu. Byla to však
lest. Hradečtí zpraveni svými špehy odvolali hlídky a polevili v ostražitosti,
když tu orebité změnili směr pochodu a v časných ranních hodinách náhlým
přepadem město získali! Odpůrci strany podobojí i královská posádka se skryli
do hradebních věží i bašt, museli se však po krátkém boji vzdát a odejít z města.
Beneš z Mokrovous a další šlechtici byli zvoleni městskými hejtmany.
Ztrátu Hradce nesl Zikmund velmi těžce i vyslal k němu početné oddíly. Ač
bylo královské vojsko silnější, neodvážilo se k městu přilehnout a rozbilo svůj
tábor u Plotišť. Dlouho trvaly boje kolem Hradce, obléhatelé se pokusili uzavřít
s orebity příměří, když jim nalhali, že ho uzavřela i Praha, avšak pravda vyšla
najevo a po mnohých šarvátkách a měsíc trvajícím obléhání vrátilo se
Zikmundovo vojsko znovu ku Praze. Hradec nad Labem se stal na východě
Čech nedobytnou baštou husitství a vytrvával v hrdinném odporu ještě tři léta po
lipanské bitvě!

