Na v tšinu lidí už samo ozna#ení „domácí
tcho%" p'sobí jako protimluv, a tak i postoje lidí k fretkám jsou zna#n protich'dné. Stále je dost t ch, kte%í ji považují za
divoké nebo exotické zví%e, které chovem
v zajetí trpí. Jsou bohužel i tací, kte%í ji
ze stejného d'vodu s klidným sv domím
pustí do lesa a odsoudí ji tak k pomalé
smrti hladem. P%itom k domestikaci fretky
došlo již p%ed více než dv ma tisíci let
a dokonce i naše zákony ji spolu se psem
a ko#kou výslovn %adí mezi domácí šelmy. P%í#inou zám ny bývá nej#ast ji její
podobnost s p'vodním druhem, tcho%em
tmavým (Putorius putorius). Fretky se sice
ve sv t chovají v celé %ad barev a kreseb,
ale u nás jsou zdaleka nej#ast jší tzv. tcho%ovité, tedy s p%írodním zbarvením, které
pouhým pohledem od tcho%e nerozezná
ani odborník.
Fretka byla p'vodn domestikována kv'li
práci. B hem dlouhé historie svého života
s #lov kem chytala myši, norovala králíky,
protahovala lana t snými prostory #i potrubím. Stále více se stávala i oblíbeným mazlí#kem a dnes tento p%ístup zcela p%evládá
(snad s výjimkou Anglie, kde je velmi oblíbeným loveckým zví%etem). Fretka je stejn inteligentní, družná a hravá jako pes #i
ko#ka, hravost si navíc uchovává až do
pozdního stá%í. Pro životní styl m stského
#lov ka má n kolik nesporných výhod:

- Prostorová nenáro#nost. Nejen že ne
pot%ebuje zahradu, dokonce netrpí ani
v garsonce.
- *asová p%izp'sobivost. Má ve#erní a ran
ní aktivitu a spí v dosp losti 18-20 hodin
denn . Na rozdíl od psa netrpí tím, když
je celý den sama doma - prospí to. Snad
no se p%izp'sobí rytmu konkrétní rodiny
a je aktivní v dob , kdy je doma nejvíce
rušno.
- Nehlu#nost. Fretka nešt ká, nem,ouká
a nev%eští ani v dob %íje. Jediné zvuky
jsou tichounké nadšené „pokvokávání" #i
rozzlobené „sy#ení", ale v tšinou je úpln
potichu.
- P%izp'sobivost r'zné mí%e pohybu. Vy
prazd,uje se na píse#ek, takže se nemusí
v n#it, ráda chodí na procházky #i výlety
(podmínkou je kvalitní postroj a vodít
ko), ale nevyžaduje je.

Pochopiteln chov fretek má i ur#ité nevýhody. Každé zví%e má sv'j t lesný pach
a u fretky chované v #istot není o nic horší
než u jiných zví%at. Krom toho má však
vedle kone#níku pachové žlázy, z kterých
p%i úleku #i v zápalu boje vypouští ost%e
páchnoucí tekutinu. To bývá problém
zvláš. b hem dospívání (asi od 6 do 9 m síc'), ale ocho#ené zví%e v dosp losti nemívá
d'vod své zbran použít. Je však možné
pachové žlázy operativn vyjmout. Strava
fretky je typická pro šelmu, a tudíž
podobná psí #i ko#i#í. Vyšší nároky na bílkoviny a tuky pak pln odpovídají menší
velikosti. Krmnou dávku pro fretky by m lo z v tší #ásti tvo%it maso (cca 60 %), dopln né obilninami (20 %), mlé#nými výrobky (do 10 %), ovocem a zeleninou (10 %).
Maso m'že být nap%. dr'beží, ko,ské nebo
hov zí, rozhodn však ne vep%ové. Z obilnin jsou vhodné va%ené t stoviny, rýže,
spa%ené vlo#ky, z mlé#ných výrobk' bílý
jogurt, tvaroh. Fretky mívají rády sladké

ovoce, jako jsou banány, melouny, hroznové víno, mandarinky, švestky, meru,ky
(samoz%ejm bez pecek), ze zeleniny pak
okurku, papriku nebo va%enou ko%enovou
zeleninu. Dnes už se v n kterých obchodech dají koupit speciální granulovaná
kompletní krmiva pro fretky. V byt
pot%ebuje fretka minimáln sv'j pe-líšek,
záchodek se stelivem a misky na vodu a jídlo
(stálý p%ístup k #erstvé vod je samoz%ejmostí). Výhodn jší je, pokud má k dispozici pokojovou voliéru, v které v noci
a v dob chovatelovy nep%ítomnosti spí. Je
pro ni i bezpe#n jší, když ji chovatel pustí
až po svém návratu a dává na ni pozor.
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