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JEŽEK 
bělobřichý
 
 KDE SE VZAL JEŽEK BĚLOBŘICHÝ? 
Je důležité si pamatovat, že ježek bělobřichý je jiný než ježci, kteří žijí u nás ve volné přírodě ( ježek východní 
a ježek západní). Zatímco ježek bělobřichý se u nás chová jako mazlíček, z ježků východních a západních si 
mazlíčky nikdo dělat nesmí – je to zakázáno zákonem a je to proti přirozenosti volně žijících zvířat. Z ježka 
bělobřichého se stal vyhledávaný mazlíček díky roztomilým fotkám na sociálních sítích. Roztomilost by ale 
rozhodně neměla být tím hlavním důvodem, proč si ho pořizovat.

 JACÍ JEŽCI BĚLOBŘIŠÍ JSOU?

Samotáři, kteří přes den většinou spí a aktivní začínají být až k večeru. Co to znamená? Že nepořizujeme dva ježky 
dohromady a nebudíme je, když přes den spí. U ježka platí to, co u ostatních mazlíčků – nejsou to hračky, ale živá 
stvoření, která mají své potřeby. Ježek bělobřichý má skvělý čich a sluch, se zrakem je to ale horší. Možná tě překvapí, 
že umí dobře komunikovat. Stačí se naučit jeho řeč těla, díky které poznáš, v jaké náladě ježek je. Když funí a ježí bodliny, 
znamená to, že si připadá ohrožený a snaží se protivníka zastrašit. Když je nervózní, udělá se mu na čele rýha a kůže 
se mu přetáhne přes oči. Všechny tyhle pocity jsou nepříjemné, proto je u ježka nevyvolávej schválně jen kvůli svému 
pobavení.

MŮŽU SI POŘÍDIT 
JEŽKA BĚLOBŘICHÉHO?

Ano, pokud počítáš s tím, že přes den bude spát a ty ho nebudeš 
budit. A také pokud ti nebude vadit rachot, který v noci může 
dělat. Je potřeba se smířit s tím, že ježek bělobřichý je noční 
tvor, a to nikdo nezmění. Jestli si chceš pořídit tohohle mazlíčka, 
nejdřív si o něm zjistit informace od zkušených chovatelů nebo 
odborníků, rozhodně se neřiď různými videi a fotkami na 
sociálních sítích, které ukazují ježky v ponožkách nebo plovoucí 
v umyvadle. Autorům těchto fotek a videí jde většinou jen o co 
nejvíce pozornosti a je jim jedno, že zvíře není spokojené nebo 
trpí. To platí třeba o koupání – nikdy ježka nekoupej ve vodě 
a  nenechávej ho plavat ve vaně či umyvadle!
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 CO BYCH MĚL/A VĚDĚT?

                     ODKUD SE JEŽCI BĚLOBŘIŠÍ BEROU?

Podle odhadů je 80 % ježků bělobřichých v Evropě příbuzných, což znamená, že je 
potřeba opravdu hodně dobře vybírat registrovanou chovatelskou stanici. Úplně se 
vyhni inzerátům na internetu, kde ježky většinou nabízí množitelé. Ti dokonce často 
kradou chovatelům fotografie ježků, takže pak dostaneš úplně jiné zvíře, než jaké sis 
chtěl/a koupit podle fotky. V Česku i na Slovensku už několik let fungují organizace, 
které pomáhají ježkům v nouzi – často jde právě o ty pocházející od množitelů. Takový 
ježek z množírny může být nejen velmi nemocný, ale ze špatných podmínek, v nichž 
ho množitel drží, se může i „zbláznit“. Je to pro zvířata opravdu velké utrpení, proto 
nepodporuj množitele tím, že si od nich budeš kupovat mazlíčky.

Péče o ježka bělobřichého není zas tak jednoduchá. Je citlivý 
na průvan, ale i na horko, takže nesmí být přímo u okna ani u 
topení. Je důležité, aby teplota v místnosti, kde ježek pobývá, byla 
v rozmezí 22 a 26 stupňů. Pokud bude nižší, hrozí, že se ježek 
přestane budit, nebude žrát a uhyne na vyčerpání organismu. 
Nejlepší je proto zvolit box, pod který můžeš dát v případě potřeby 
vyhřívací podložku. Box je potřeba vybavit podestýlkou (bez 
parfemací a přidaných složek), miskou na vodu (napáječku 
vynech), miskou na krmení, domečkem, kam se ježek může 
schovat, různými prolézačkami, hračkami a třeba i takovým 
kolečkem na běhání. Tohohle všeho si bude ježek užívat večer 
a v noci. Je také dobré ho nechat pravidelně proběhnou po 
místnosti – na noc ho ale vždy dej zpět do boxu.

Je třeba pamatovat i na pravidelné stříhání drápků a na složení 
krmení. Zapomeň na povídačky o tom, že ježci baští hrušky 
a jablka. Ježci jsou hmyzožravci, takže jim můžeš nabídnout 
moučné červy, kobylky, cvrčky, ale taky granule a konzervy 
pro koťata. Ježek si velmi snadno zvykne na jeden druh krmiva, 
takže pozor na to, co mu nabízíš. Pokud ježka nekrmíš kvalitními 
granulemi, je potřeba jednou měsíčně doplnit vápník – ten koupíš 
v sypké formě a můžeš jím posypat červy nebo granule. Je opravdu 
důležité si předem nastudovat, co ježek bělobřichý smí a co ne. 
Určitě mu nedávej žádné ořechy, zeleninu, citrusy, sušené ovoce, 
syrové maso ani syrová vejce a už vůbec mu nedávej žádné 
sladkosti. Pokud se o něj budeš správně starat a neprojeví se u něj 
žádná nemoc, může se ježek dožít až 6 let.
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JEŽČÍ MNOŽÍRNA  

v Česku bohužel existují ježčí množírny, kde 
ježci živoří v krabicích naskládaných na sebe a 
slouží jako továrna na peníze. Množitelé se o ně 
nestarají a mnohdy nerozeznají samici od samce, 
takže nový majitel může být hodně překvapený, 
co že si to vlastně přivezl domů. Ježek stojí méně 
než dva tisíce korun, fotografie neodpovídá 
realitě a nikdo se nezajímá o to, v jakých 
podmínkách bude ježek žít? Pak jsi zcela určitě 
narazil na množitele. Rychle od něj pryč!
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Při seznamování s cizími pachy začne ježek slintat a jazykem se snaží 
„házet“ slinu na bodliny.

SPOJOVAČKA: 
Spoj po sobě jdoucí čísla u obou obrázků 
a řekni, co na nich vidíš. 



ODPOVĚĎ: 
Ježek bělobřichý je velmi náchylný na svrab a další parazity. Před tím, než se ho rozhodneš 
odčervit za pomocí antiparazitika, je důležité se poradit se zkušeným veterinářem, nejlépe 
pak za ním s ježkem přijít na kontrolu. Některá antiparazitika jsou totiž pro ježky jedovatá.

ODPOVĚĎ: 
Bodliny ježkovi během života vypadávají a dorůstají mu nové. Při dorůstání jsou ježci nevrlí, 
takže jim dopřej klid a kvalitní krmení. Bodliny ježkům slouží nejen jako ochranný štít, ale 
také jako tlumiče při pádu – nikdy ale ježka nepouštěj z výšky na zem!

ODPOVĚĎ: 
Není to běžné, ale může se stát, že tě ježek kousne – například když jsi měl v ruce něco, co 
mu voní a on chce ochutnat. Je proto třeba počítat s jeho ostrými zuby. Ty si ale může snad-
no vylomit při snaze napít se z napáječky – proto je potřeba dávat mu vodu v mělké misce.

ODPOVĚĎ: 
No, je pravda, že ježek opravdu neřeší, kde zrovna udělá bobek nebo loužičku. Často se 
tak může stát, že se takový zatoulaný bobek objeví klidně v misce s krmením nebo na jeho 
nožce. Proto je dobré to nejdřív zkontrolovat, než ježka pustíš na procházku po obýváku.
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KVÍZ
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CO JSEM SE NAUČIL/A:

JEŽEK BĚHEM ŽIVOTA 
MĚNÍ:
a)  Ponožky
b) Bodliny
c) Zaměstnání

POČÍTEJ S TÍM, ŽE 
JEŽEK MÁ OSTRÉ:
a) Zuby
b) Lokty
c) Nože po kapsách

JEŽEK CHODÍ NA ZÁCHOD:
a) Do květináče
b) Do pozlacené misky 
 vykládané drahokamy
c) Kam se mu zachce

JEŽCI MOHOU SNADNO 
CHYTIT:
a) Motýla do síťky
b) Příležitost za pačesy
c) Svrab 


