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Králík  

Popis  

Králíky a jim blízce příbuzné zajíce řadíme řádu zajíců. Hlavními rozdíly, kterými se 

zajíci od hlodavců vyznačují je to, že hlodavci si dokáží jídlo přidržovat předními 

tlapkami, kdežto zvířátka z čeledi zajíců jídlo přežvykují krouživým pohybem a dokáží 

se natáhnout podobně, jako to dělají kočky. Králík má menší zavalitější tělo s délkou 

do 40 cm, hlava je zakulacená, uši dlouhé a nemají na rozdíl od zajíce černé konce. 

Hmotnost dospělých jedinců se pohybuje mezi 1,2 až 2,5 kg. Zbarvení srsti je různé. 

Hrudní končetiny jsou uzpůsobeny k hrabání. Chrup králíka má v horní čelisti 4 

řezáky a 12 stoliček a v dolní čelisti 2 řezáky a 10 stoliček. Je velmi ostražitý a 

plachý, žije ve společenstvech a na nebezpečí upozorňuje dupáním a poté se 

schová před nebezpečím do nory. Jsou skvělí běžci na krátkou vzdálenost dokáží 

rychle měnit směr a kličkovat avšak na delší vzdálenost se rychle unaví. 

 Králík je velmi tiché zvíře, i když úplně němý není. Králík, který se cítí šťastný si 

vesele poskakuje, je plný elánu, často dělá vysoké krkolomné skoky a dokáže se i 

převalovat na záda. Vystrašený králík se co nejvíce přitiskne k zemi, sníží hlavu a 

přitiskne uši k hřbetu. Má-li možnost úniku, vyskočí a vztyčí se, silně zadupe o zem 

zadními končetinami, aby dal signál ostatním králíkům v okolí. Nato bleskově zmizí 

v bezpečném úkrytu. Je-li polapen úzkostlivě ječí a škrábáním se snaží protivníka 

odradit. Zvědavý králík se snaží , co ho zajímá, prozkoumat pomocí zraku a tam, kde 

nevidí nebo nemůže dosáhnout se staví na zadní končetiny a tzv. panáčkuje. Králíci 



se mezi sebou zdraví doteky nosu, k označení teritoria jim slouží umístění pachových 

značek. Otíráním brady o určité předměty nebo značky vytvořené močí slouží 

králíkům jako otevřená kniha. Toto chování přetrvává u domácích králíků od volně 

žijících předků. Kdy v jednom společenství zvířat vždy nejvýše postavený jedinec 

označkuje močí níže postavená zvířata tak, aby všechna byla cítit jedním pachem. A 

aby rychle rozpoznali mezi sebou jedince z jiného společenství. Vůdčí zvíře označuje 

i celé teritorium, ve kterém skupina žije. Pokud se ve volné přírodě potkají dva 

vůdcové různých skupin, dochází často k soubojům. Souboje mají celou škálu 

nejrůznějších kopů a úderů, kterými se snaží oba soupeři jeden druhého zastrašit. 

Během souboje používají i své zuby jako účinné zbraně. Je-li králíček držen v bytě 

brzy vypozorujete v jaké je právě náladě a naučíte se díky signálům, které vám svým 

chováním dává mu porozumět.        

  

Historie chovu: 

Králíci jsou známí už několik milionů let. Pocházejí z malého divokého pakrálíka. 

První písemné záznamy o králících jsou kolem roku 1500 před Kristem. Féničané je 

brali s sebou na cesty kolem Středozemního moře. Brali je na cestu proto, aby si 

zajistili čerstvé maso. Zbylé králíky často nechávali v přístavech, které navštívili.  

   Ve středověku se králíci chovali hlavně v klášterech. V 16. - 17. století tam byli 

chování zejména velcí králíci, protože z nich bylo nejvíce masa a velká kůže. 

Francouzským mnichům vděčíme za to, že v zajetí vznikly různé barevné fráze. 

Zakrslí králíci byli dlouho považování za dodavatele masa a kůže. Na počátku 19. 

stol. se chov a šlechtění králíku velice rozrostl. V historii chovu se už několikrát stalo, 

že se králíci tak přemnožili, až se mluvilo o "Králičí pohromě". Tento případ nastal 

také v Austrálii,  když už nepomáhala žádná jiná metoda, jak proti králíkům bojovat, 

rozšířila se mezi divoce žijícími králíky nemoc myxomatóza, na kterou hodně králíků 

pošlo. Nyní je to po celém světě obávaná králičí nemoc. Trvalo až do počátku 

našeho letopočtu, než se začali králíci chovat jako domácí zvířata.   

 

2. Zásady péče 

 

Krmivo dáváme jednou denně (o velké přestávce). Seno musí mít neustále 

k dispozici. Voda musí být vždy čistá. Jako krmivo používáme seno, granule, větvička 

na ohryz, zeleninu (mrkev, kedlubna).  



Srst se nemusí stříhat, ale pravidelně se češe. Drápky zkracujeme, protože by mohly 

přerůst. Pravidelně se očkuje u veterináře. Musíme dávat pozor na čerstvou trávu, 

nebo krmení. Když nejí déle jak jeden den, je nemocný. Je hodně odolný. 

Výběh – nechodíme s ním ven v zimě, jen když je teplo. Při chytání a držení králíčka 

se nesmíme bát, pozná to. Držíme ho za kůži za hlavou a zadeček. Díváme se na něj 

zepředu. Musíme dávat pozor, aby se venku nepodhrabal, nebo nepřeskočil ohradu.  

 

3. Samice je březí 30 dní. Mláďata se rodí rychle, jsou malá, slepá, holá. 14 dní jsou 

v hnízdě, pak vybíhají. Pátý týden se očkují. 7.- 8. týden jsou připravena k odběru.  

 

4. Umí aktivity (překážková dráha)  

Můžeme ho ochočit. Může se naučit chodit na králičí záchod, Je  čistotný.            

 

6. Budoucímu majiteli zakrslého králíčka Teddy 

Viz. odkaz 

                                                                                                                             

                                                              

 


