
Organizace jízdy králů 
Organizací a realizací jízdy králů je pověřen, přímo ve Zřizovací listině, Klub sportu a kultury Vlčnov 
(KSK), příspěvková organizace Obce Vlčnov. Při organizaci jízdy králů KSK samozřejmě spolupracuje 
s aktuálním ročníkem (tedy jezdci a děvčaty), který má právo v tom roce jízdu králů jet, s rodinou 
krále a obecním úřadem. 

V průběhu let se kolem stálých zaměstnanců KSK (celkem pět), vytvořila malá skupina externích 
spolupracovníků a dobrovolníků, kteří zajišťují např. pořadatelskou službu a především technické 
zajištění jako je stavění pódií, stánků a stanů, orientačního systému, příprava vnitřních prostor 
pro programy v KSK a mnoho další práce, bez nichž by se nedala tato náročná akce realizovat. 
Na většinu specializovaných služeb, např. ozvučení, řízení dopravy nebo zajištění stravy, se najímají 
profesionální a odborné firmy. 

Příprava jízdy králů začíná již na podzim předcházejícího roku, kdy se podávají žádosti o dotace 
ze státního rozpočtu, oslovují firmy s žádostí o podporu a partnerství a svolávají se první pracovní 
schůzky organizátorů (programová rada, zástupci Obce, externí spolupracovníci). Je potřeba 
co nejdříve kontaktovat aktuální ročník a zorganizovat několik setkání, na kterých se řeší již konkrétní 
potřeby a příprava. Legrúti si musí najít budoucího krále, traduje se, že nejlépe do Vánoc. Dále 
je třeba, ještě na podzim, začít připravovat první reklamní materiály a celkově řešit formu a styl 
propagace. Také se v tomto období připravuje a organizuje krojový ples, na kterém se představuje 
budoucí ročník jízdy králů a král s rodinou. 

V průběhu příprav se konají pravidelné schůzky programové rady, ročníku, královské rodiny, 
zaměstnanců KSK a dalších spolupracovníků, kde se připravuje konkrétní program a průběh jízdy 
králů. Kudy povede trasa objížďky se řeší a vzniká podle toho, kde bydlí král a po domluvě 
s mládenci ročníku a rodinou krále. KSK pomáhá např. zajistit a domluvit koně, poskytuje materiál 
na výzdobu koní, půjčování krojů či chybějících součástek, zajišťuje technickou přípravu a realizaci 
celé akce, tiskové materiály, celý doprovodný program včetně např. jarmarku, výstavy v Galerii na 
Měšťance, provozu Turistického informačního centra a veškerých služeb pro návštěvníky 
(občerstvení, toalety, parkování, informace). To všechno mimo běžný provoz.  

Jízda králů má svoje webové stránky, kde najdou zájemci všechny potřebné informace, také aktivní 
sociální sítě Facebook a Instagram. 

Financování jízdy králů se skládá z podpory Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje, výběru 
vstupného, finanční podpory firem a z rozpočtu KSK. 

Kontakty:  
jízda králů: www.jizdakralu.cz, Facebook – Jízda králů ve Vlčnově, Instagram – jizdakraluvlcnov  
KSK: www.kskvlcnov.cz, Facebook – Klub sportu a kultury Vlčnov, Instagram - klubsportuakultury 

Telefon:: 572 675 130 

http://www.jizdakralu.cz/
http://www.kskvlcnov.cz/

