
Domácí chovatelé chovají stále více králíků 
 
Kdyby Karel Čapek dnes psal pohádky o domácích zvířátkách, tak by dort nevařili pejsek a 
kočička, ale možná tropický had s králíčkem. Právě chov těchto zvířat se v posledních letech 
v České republice velmi rozšířil. Jen na Suchdole už navštěvují veterináře nejen majitelé 
běžných druhů domácích mazlíčků jako jsou psi, kočky nebo malí hlodavci, ale do ordinace 
přichází také chovatelé králíků. Ti dnes tvoří již téměř jedno procento klientů. Králík chovaný 
doma je totiž příjemným společníkem, který není náročný na čas.  
 
Stejně jako u psů nebo u koček, i u králíků se ale setkáváme s mnoha různými druhy 
onemocnění. Nejčastěji se u tohoto živočišného druhu objevují parazitární onemocnění, 
bakteriální záněty horních či dolních cest dýchacích  nebo virová onemocnění. Tyto nemoci 
léčíme vždy specifickou léčbou podle vyvolávací příčiny. U mladých králíků také nesmíme 
zapomenout na očkování proti zmíněným virovým onemocněnním jako je králičí mor a 
myxomatóza. Obě nemoci přenáší bodavý hmyz, špatně se léčí a jsou ve většině případů 
smrtelné. Do čtyřech až šesti týdnů věku přetrvává u mláděte imunita získaná od matky přes 
mateřské mléko, vakcinace se pak provádí nejlépe mezi šestým a desátým týdnem života. 
Dospělí králíci se očkují dvakrát ročně, což je změna oproti domácím zvířatům jako je pes 
nebo kočka. 
 
Králíci nejsou nároční na stravu, jejím základem je voda, seno, směs obilí a čerstvá zelenina. 
Narozdíl od obilí můžete králíkům dávat neomezené množství sena po celý den. Dospělým 
králíkům by chovatelé měli dávat pouze několik lžic obilí denně, při předávkování hrozí totiž 
nadměrné tloustnutí a nemoci jater, ledvin, srdce nebo může dojít k chronickému průjmu. Ten 
se léčí úpravou nebo změnou krmení , které králík dostává. Pozor na krmení zelenou trávou. 
Když na trávu není zažívací trakt adaptovaný, tak může dojít k akutnímu nadýmání nebo 
průjmům.  
 
Průměrný život králíka je pět až devět let. U mladých králíků dochází mezi třetím a sedmým 
měsícem k pohlavnímu dozrávání jedince. Samečci si označují teritorium rozstřikováním 
moči, což se dá nejlépe vyřešit kastrací. Jedná se o základní operaci, ze které se zvíře brzy 
zotaví. U samiček se kastrace doporučuje jako prevence agresivity v pubertě proti vlastnímu 
majiteli.  
 
U starších králíků vznikají často zdravotní komplikace se zuby. Tomu lze předejít především 
stravou, měli bychom králíkovi dávat hodně sena a tvrdý chleba. Někdy se nevyhneme 
zákroku, při kterém je nutno postižené zuby vytrhnout. Čím je zvíře starší tak je větší 
pravděpodobnost výskytu nádorového bujení. V takovém případě je nejlépe co nejdříve 
vyhledat odbornou pomoc.  
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