
 

 

 

ZEMPLÍNSKY KRÁLIK (Ze) nem.: ZEMPLINER 

O vznik v poradí štvrtého 

slovenského národného plemena 

králikov, zemplínskeho králika, sa 

zaslúžil Ing. Ján Jonek z obce Soľ s 

odbornou pomocou Ing. Miloša 

Supuku. So šľachtením začal už 

v roku 1982. Pôvodným zámerom 

šľachtiteľa bolo vyšľachtiť stredne 

veľké plemeno vo farbe divoko 

modrého ohniváka, niečo ako 

viedenský divoko modrý králik 

s ohnivým faktorom. Ako východiskové plemená boli vybraté viedenský modrý 

a novozélandský červený králik. Nová farba králikov mala byť kombináciou práve 

ich genotypov. Medzičasom sa však v iných krajinách začalo so šľachtením 

viedenského divoko modrého králika, a tak šľachtiteľ prehodnotil svoj pôvodný 

zámer. V F2 generácii sa v jeho chove okrem iného objavili izabelové králiky 

s rôzne intenzívnymi kamzičími znakmi, ktoré chovateľa upútali a svoju 

pozornosť upriamil práve na ne. Po odbornej konzultácii s Ing. Milošom Supukom 

a profesionálnym maliarom-natieračom p. Vladimírom Strechajom, ktorý 

predložil kompletnú vzorkovnicu farieb, bol pre novú farbu vybraný názov 

pastelová s tým, že sa pri ďalšom výbere králikov budú preferovať králiky čo 

najrovnomernejšie sfarbené s minimálnymi kamzičími znakmi. K samotnému 

uznaniu zemplínskeho králika s genotypom AA bb CC dd gg HH yy došlo na CV 

v Nitre 22. 11. 1987. 

Zemplínske králiky majú telo zavalité, valcovité s rovnomerne rozloženým 

osvalením. Končatiny sú silné, stredne dlhé s polovzpriameným postojom. Krk je 

krátky s mohutným záhlavím. Hlava je pomerne veľká pri oboch pohlaviach, 

krátka a široká v nosovej a čelovej časti. Pri samiciach o niečo jemnejšia. Ušnice sú 

nesené v ostrom uhle, silné, pomerne hrubé, na koncoch zaoblené, 11 až 12 cm 

dlhé. Optimálna hmotnosť dospelých králikov je 4,25 – 5,25 kg. Srsť je hustá, 

pružná, s výraznými elastickými pesíkmi, dlhá okolo 3 cm. Plemeno má dobré 

úžitkové vlastnosti a je nenáročné na chov. 



Krycia farba je na celom tele intenzívne pastelovo hnedá s jemným modrastým 

nádychom, rovnomerne rozloženým po celom tele. Miesta s kratšou srsťou (hlava, 

ušnice, končatiny), podobne ako brucho a chvost môžu vykazovať modrastý 

nádych. Oči sú tmavo sivo modro hnedé. Prednosťou je prevládanie hnedého 

tónu. Fúzy sú tmavé a pazúriky tmavorohovinové. Podsada je na celom povrchu 

tela oranžová a má dosahovať až ku koži. Na bruchu je podsada farebne matnejšia 

a mierne svetlejšia s prechodom do krémovej farby. 
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