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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

O sbírce 

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, 

doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve 

spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. 

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o 

několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme 

rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme opět uspořádat. 

Jak mohu sbírku podpořit? 

• finančním darem nebo dárcovskou SMS  

• jako koledník 

• finančním darem při Tříkrálovém koncertě 

Kdo koleduje? 

Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 

dobrovolníků). Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba 

vybavená průkazem koledníka. 

 

Pravidla sbírky 

 

Koledování v průběhu Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle 

tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle 

tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. 

Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů a na počátku koledníkům zpravidla 

žehnají biskupové a kněží. 

https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/
https://www.trikralovasbirka.cz/koledovani/
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Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou 

diecézní Charitou.  

Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na 

průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž 

vyžádat.  

 

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským 

či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. 

Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.  

 

Komu sbírka pomůže? 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v 

tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka 

probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do 

zahraničí.  

Pravidla pro přiznání pomoci 

• Písemně zpracovaná žádost - pomohou pracovníci v Občanské poradně nebo sociální 

pracovníci služeb Charity, s kterými již spolupracujete na základě smlouvy. 

• Vyčerpání jiných možností pro řešení situace – nutné doložit k žádosti o příspěvek. 

• přiznání příspěvku rozhoduje Tříkrálová komise složená z 5 osob – nejsou v ní 

pracovníci, kteří pomáhají se zpracováním žádosti. 

• Finanční možnosti Tříkrálové sbírky jsou omezeny, proto dbáme na to, aby přiznaný 

příspěvek opravdu pomohl vyřešit situaci a zastavit problém. 

• Omezený počet příspěvků na osobu – může být schválena pomoc z Tříkrálové sbírky 

maximálně 3x za rok pro jednu osobu. 

• Schválené žádosti proplácíme vždy na účet protistrany nebo koupíme požadovanou věc. 

Peníze z Tříkrálové sbírky se nedávají přímo žadatelům. 
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