Svatba v Paříži

K

rál Jan se s královnou Eliškou na čas usmířil a začal se zajímat
o jiné záležitosti. Jeho mladší sestra Marie se měla stát manželkou francouzského krále.

Jak mocnou zemí byla tehdejší Francie a jak mocní byli v té
době její králové! Jejich vůlí se častokrát musel řídit i samotný
papež. Francouzský král Filip IV. kdysi dokonce přiměl papeže, aby opustil starobylé
město Řím, kde až do té doby býval papežský trůn, a usadil se v jižní Francii, ve městě
Avignon.
Český kralevic Václav se náhle, ze dne na den, stal synovcem nejmocnějšího muže
Evropy, Karla IV. Francouzského. Ale příbuzný tak významného krále si přece namísto věznění zaslouží královskou výchovu. Václava tedy z Křivoklátu odvezli rovnou
do oslňující Paříže.
Václavův královský otec nelenil a svůj vztah s Francií zpečetil. Vybral pro svého syna
nevěstu. Sedmiletého Václava oženili s malou Markétou z úctyhodného rodu Valois.
Markéta měla světlé vlásky, a tak jí přezdívali Běla, což se francouzsky řekne Blanche,
neboli Blanka.

1323 – Václavovi je 7 let

Přítel papež

F

rancouzi bojovali s Angličany o bohatý kraj Flandry. Obě
strany hledaly oporu, Francouzi u papeže, Angličané u římského císaře. Také Jan a Karel vstoupili do hry, postavili se
na stranu Francie a vydali se do Avignonu. Karlův učitel
Pierre se opravdu stal novým papežem Klimentem IV.

Karel ho požádal, aby pražské biskupství povýšil na arcibiskupství, a papež mu vyhověl. Proč bylo nové arcibiskupství
tak důležité? Dokud měli Češi jen biskupa, museli se všemi zásadními otázkami putovat za arcibiskupem až do Mohuče, a ten pak mohl českému králi vnucovat svou vůli.
Nyní měl český král konečně svého arcibiskupa, stal se jím Arnošt z Pardubic.
Karlův přítel Kliment, otec Jan a strýc Balduin teď Karlovi vyjednávali cestu na trůn
Svaté říše římské. Nebylo snadné stát se jejím králem a pak císařem. Panovníka volilo
sedm kurfiřtů: tři arcibiskupové z německých měst Kolín, Trevír a Mohuč, a pak páni
čtyř zemí – Saska, Braniborska, Rýnské Falce a Čech.
Záměr se zdařil, Karel byl zvolen a chystala se jeho korunovace. Překazila ji však válka: anglické vojsko pustošilo sever Francie. Francouzi se s ním střetli u vesnice Crécy,
česky zvané Kresčak. Hrdinskou smrt tu našly tisíce rytířů, mezi nimi i slepý český
král, Jan Lucemburský.

1346 – Karlovi je 30 let

