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Svatební kočár 

 

Slova, na které účastníci hry vstávají: 

Pravý kůň – kůň, koně. 

Levý kůň – kůň, koně. 

Kočí – kočí, koně, kočár. 

Král – král, královský, kočár. 

Královna – královna, královský, kočár. 

Levé přední kolo – levé přední kolo, kola, přední kola, kočár, kameny. 

Levé zadní kolo – levé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár, kameny. 

Pravé přední kolo- pravé přední kolo, kola, přední kola, kočár, kameny. 

Pravé zadní kolo – pravé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár, kameny. 

Kameny – kočár, kameny. 

 

 

 

 



Celý text svatební hry Královský kočár: 

Na jednom královském dvoře žil král a královna. Tato královská dvojice si jednoho dne chtěla udělat 
kočárem vyjížďku po královské oboře. Král se zamilovaně podíval královně do očí a říká: „Královno 
moje, moje královno nejkrásnější, zavolej mi prosím kočího! 

Když kočí dorazil před krále a před královnu, král hned kočímu říká: „Kočí, přichystej kočár na 
projížďku! Kočí, hej kočí, posloucháš mě?! Přichystej kočár, ať můžeme s královnou vyrazit, jak se na 
správný královský pár patří!“ Kočí ale stále myslel jenom na to, zda po poslední projížďce, která byla 
samý kámen, dobře spravil všechna kola. 

Kočí proběhl okolo kočáru do stáje, kde odvázal oba koně a zavedl je ke kočáru. Když přivazoval 
levého koně, mrknutím oka zkontroloval přední kola. Snad jsou přidělaná stejně pevně, jako ta zadní 
kola. Král i královna vždycky volí cestu přes kameny, aby se nám nestalo neštěstí, říkal si cestou do 
stáje pro pravého koně! 

Kola vypadala v pořádku a tak kočí nechal krále i královnu nastoupit do kočáru. Kočí zapráskal bičem 
nad koňmi a královský kočár se rozjel. Snad jsou koně dobře nakrmení, pomyslela si královna, 
abychom se pěkně projeli. Král byl spokojen. Před sebou kočího a oba koně. Vedle sebe královnu. 
Snad jen to pravé zadní kolo drncalo trochu více než ostatní kola a i levý kůň byl o trochu lenivější, 
než obvykle. Bičem to kočí ovšem určitě rychle spraví. 

Kočár zrychloval a královský pár byl s jízdou koní hnaných kočím spokojen. Jenže vjeli do zatáčky! 
V tom jeden kámen, druhý kámen, třetí kámen! Nejprve nadskočilo levé přední kolo, poté pravé přední 
kolo a hned i levé zadní kolo s pravým zadním kolem. Koně zařehtali, kočí zaúpěl a král s královnou 
vypadli z kočáru. 

Naštěstí se nic zlého nestalo. Pravý kůň (o trochu chytřejší než levý kůň) začal hned brzdit a pomohl 
tak kočímu rozjetý královský kočár zastavit. Král pomohl královně vstát a obořil se na kočího: „Hej 
kočí, nemohl si dávat větší pozor na ty kameny!? Teď máme přední kola nadranc!“ Kočí pohotově 
vyhrkl: „I zadní kola jsou pryč, králi!“ a ukazoval přitom na pravé zadní kolo, které se koulelo kamsi do 
dáli. Levé zadní kolo leželo tam, kde kočár prvně narazil do kamenů. 

Takhle už do královského dvora nedojedeme, prohlásil král. Nechal odpřáhnout oba koně 
a s královnou na ně naskočili. Kočí musel za trest za králem, královnou a koňmi pěšky, protože 
královský kočár neuchránil od nárazu kamenů. Snad jednou dojde až domů. 

Základní rozestavění účastníků hry: 

Levý kůň a Pravý kůň jsou v čele kočáru. 

Kočí sedí hned za nimi. 

Král a Královna sedí za kočím. 

Levé přední kolo a Pravé přední kolo jsou umístěny mezi kočího a královský pár, jen jsou posunuty 
více do stran, tak jak by to bylo v reálném kočáru. 

Levé zadní kolo a Pravé zadní kolo jsou umístěny za kočárem, v symetrické ose s předními koly ve 
vztahu ke královskému páru. 

Kameny jsou po stranách mimo kočár ve vodorovné úrovni královského páru. 

 

 



 

 

 

 


