kdy je s ní n%kdo doma, mimo voliéru, volným pohybem po byt%. Fretky nemají
snahu okusovat nábytek, ale mlá,ata se
n%kdy snaží ochutnávat drobné p edm%ty,
které pro n% mohou být nebezpe#né. Pro
zpest ení pohybu je možné za adit i procházky venku, na vodítku. Vodítko lze použít ko#i#í, ale postroj je nutné sehnat speciální, p ípadné zhotovený na zakázku.

Chováme-/i více fretek, musí mít každá svoji
misku, aby se p edešlo zbyte#ným
šarvátkám.

lan dlouhým potrubím a dokonce i jako
laboratorní a kožešinové zví e. Povahou
se #áste#n% podobá ko#ce, ale velkou hravost si uchovává i v dosp%losti. A#koliv
mezi lidmi panují mýty o tom, že kouše a je
do bytu nevhodná, ve skute#nosti m'že
být p i správné výchov% tím nejmilejším
spole#níkem. K tomu je však nutné znát
její p irozené chování a vycházet z n%j.

Za ízení pro chov

Pro chov v byt% je vhodné po ídit dostate#n% prostornou voliéru (alespo* 0,5x1
metr p i výšce 70 cm), která zajistí klid a
bezpe#í v noci nebo v dob% nep ítomnosti
chovatele. Aby m%la dostatek pohybu a
zábavy
(kterou
pot ebují
všechna
inteligentní zví ata), m'že trávit dobu,
K známému obrazu Leonarda dá Vlnclho
„Dáma s hranostajem" stála modelem se
vší pravd podobností alblnotlcká fretka,
jak nasv d#ují t lesné proporce zví%ete.

Komu je p íbuzná?
Fretka pat í mezi kunovité šelmy. Jedná
se o domestikovanou formu tcho e tmavého. V p átelství s #lov%kem však není
žádným nová#kem - první zmínky o jejím
chovu jsou staré dva tisíce let a naleznete
je t eba v díle Aristotela #i Plinia. Lidé ji
využívali nejen jako spole#níka, ale i
k chytání myší, lovu králík', protahování

Pochoutky, t eba jogurt, by fretka m%la
dostat p ímo z rukou chovatele, aby si jeho
p ítomnost spojila s p íjemnými zážitky.

P irozené zv%davosti a hravosti mlá'at
využijeme v co nejv%tší mí e p i jejich
výcviku.

Krmení

Strava fretek je podobná ko#i#í. Zahrnuje maso (s výjimkou vep ového), tvo ící
nejmén% 60% krmné dávky, a obilninovozeleninovou p ílohu (nap íklad t%stoviny
pro zví ata, mrkev). Sou#ástí vyvážené
stravy je i malé množství mléka, jogurtu
nebo tvarohu. Naprosto nevhodné je lidské
jídlo, sladkosti, uzeniny atp. Je možné použít i konzervy nebo suché krmivo (granule)
pro ko#ky nebo rad%ji pro ko-ata, ale krmiva pro psy nejsou vhodná. Potrava se podává dvakrát denn% (ráno a ve#er), mlá,at'm pak #ast%ji. Zárove* je nutné zajistit
stálý p ístup k #erstvé vod%, a- už v misce
nebo v napaje#ce.

Aby byla zdravá

Fretky je nutné o#kovat proti vzteklin%
a psince. Z b%žných onemocn%ní jsou

velmi citlivé na ch ipku, proto je nutné
zabránit kontaktu s nakaženými osobami. Špatn% snášejí vlhko a pr'van,
naproti tomu p i stálém chovu ve venkovních voliérách (již od jara) jim nevadí
nízké teploty. Podstatn% h' e snášejí
vysoké teploty, a tak jim již p i 30 ° C
hrozí úpal. Krom% správné stravy a o#kování je základem zdraví dostate#ná
hygiena chovu a preventivní veterinární prohlídky. Ty se doporu#ují dvakrát
ro#n%, n%j rad%ji na ja e a na podzim. Je
vhodné provést i laboratorní vyšet ení
trusu na st evní parazity.
K pravidelné pé#i pat í st ihání dráp'
a #išt%ní uší (které chovateli ukáže
nebo p ípadn% sám provede veterinární léka ), pop ípad% koupání v kvalitním šampónu pro zví ata.
Chovatel by si mel pr'b%žn% všímat
zdravotního stavu f retky. Zdravé zví e je
aktivní, zv%davé, má hustou a lesklou
srst, lesklé o#i, nemá výtok z nosu, o#í
ani uší, nemá pr'jem ani zácpu, má
chu- k jídlu a nezvrací, nekýchá ani
nekašle. P i jakýchkoliv obtížích bývá
pr'b%h onemocn%ní velmi rychlý,
proto je nutné vyhledat
neprodlen%
veteriná e.

1 Bytová voliéra musí být dostate#n% prostorná.
2 K pé#i o fretky pat í nezbytn% i veterinární prohlídky a
o#kování.
3 Pravidelná pé#e o zdraví fretky zahrnuje také
prohlídky chrupu, p ípadn% Jeho #išt%ní a odstra(ování
zubního kamene. Chrup v bezvadném stavu si m*žete
prohlédnout na p ipojeném obrázku.
4 Pozornost musíte v%novat i dráp*m, aby nep er*staly.
Ke zkracování Je vhodné použit speciální
klešti#ky.

Petra Nerandži#ová \

Je t eba
výchovy?
P i výchov% je nutné brát ohled na
p irozený vývoj fretky. Mlá ata
zhruba od dvou do t!í m$síc&
se u)í vše d&ležité pro budoucí
život, proto Je tento v$k ve výchov$
klí)ový. Fretky se v n%m u#í p ijít na
zavolání,
chodit
na
vodítku,
p ípadn% se u#í #istot% (mlá,ata,
jejichž matka byla zvyklá používat
ko#i#í záchod se stelivem, to však
obvykle d%lají po ní sama). Také zjiš-ují, jaké mají postavení, cosi mohou
dovolit. V tomto v%ku si pot ebují
hodn% hrát a zápasit. Musí se však
zárove* u#it, že p i h e se kouše jen
„jako", a pokud kousnou do krve,
nikdo si s nimi nebude hrát. Tak se
postupn% nau#í ovládat sílu stisku
#elistí. Není dob e trestat je za jaký-

koliv dotyk zub', protože si chovatel
musí uv%domit, že fretka používá zuby
podobn%, jako lidé ruce: K uchopování. „Skute#né" kousnutí se pozná spolehliv%, protože i drobou#ká fretka
dokáže kousnout do krve, pokud chce.
V takovém p ípade je základní pravidlo: nesnažit se vytrhnout, ale druhou
rukou nejprve rozev ít tretce tlamu
(jinak si #lov%k #asto sám zp'sobí vážn%jší poran%ní, než bylo nutné).
Mlád% se postupn% zklidní, ale asi v
p'l roce za#ne pohlavn% dospívat. V
této dob% se snaží provokovat a testovat svou sílu. Typické je kousání
do nohou následované zu ivým poskakováním a „kvokáním", které je
výzvou ke h e na boj. V tomto období
se prokáže p edchozí výchova, ale
i trp%livost chovatele. Jedinou možností je dop át dostatek pohybu a
her, obléknout si silné ponožky a
vydržet. Puberta pomine asi po dvou
až t ech m%sících. Dosp%lá fretka je
pak zhruba od jednoho roku v%ku klidná, milá a p ítulná, a následující teta
chovateli pln% vynahradí jeho
trp%livost.

Kde se m'žete
dozv%d%t více

Fretku se musíme nau#it
správné držet, abychom jí
neublížili, a naopak, aby ona
pokud možno neublížila nám.

Zájemci o chov fretek u nás zatím
nem%li p íliš mnoho možností na#erpat o nich informace. V%tšina knih
a #lánk' se v%novala spíše chovu na
farmách, Více se o fretkách do#tete
v publikacích:
Skoupá, L. (1998): Fretka, DONA,
.eské Bud%jovice, 96 str. Šmelík, M.
(1920): Fretka, její život, rozmnožováni,
chov, nemoci a výcvik ku lovu králík&,
A.NEUBERT, Praha, 34 str.
Krom% zmín%ných knih se fretkami
zabývá ada #lánk', zejména v #asopisech Myslivost a Živa. V letošním roce
by m%ly vyjít dv% nové publikace, které
se budou zabývat chovem fretky jako
domácího mazlí#ka.
FOTO: Vladimír Moty#ka (8), Michael Fokt (3)

