Toužíte po fretce?
je domácí zví e pat ící
Fretka
mezi kunovité šelmy (spolu

s kunou, lasicí, tcho em, jezevcem). Jejím p edkem je tcho
tmavý neboli evropský (Putorius
putorius), a#koliv ve v%tšin%
u#ebnic je ozna#ována za potomka tcho e sv%tlého (= stepního, Putorius eversmanni). Ten
je jejím pon%kud vzdálen%jším
p íbuzným, jak dokazují výzkumy

ze sedmdesátých let (hlavní rozdíl je v po#tu chromozóm').
B%hem stovky let své domestikace pomáhaly fretky p i lovu myší,
krys a králík' (dodnes jsou využívány k fretkování), p i protahování
lan potrubím (v této #innosti se
dnes po ádají fret#í závody). *asto
jsou chovány na kožešinových farmách pro svou ušlechtilou kožešinu nebo v domácnostech pro
svou hravou povahu.
A#koliv je fretka milým a
veselým spole#níkem, nepat í
mezi
nákladná
zví ata.
V
obchodech se zví aty jsou
prodávány od 400 do 600 K#,
p es inzerát zhruba od 400 do
700 K#. Také krmení není tak
nákladné jako u v%tšího zví ete posta#í 200 až 250 g denn%, z
toho maso tvo i o n%co více než
polovinu (dopln%no obilninami,
zeleninou, ovocem, mlé#nými
výrobky).
Fretku je možné p ivést do rodiny, ve které jsou d%ti - snadno
si na nezvykne. Není však
vhodné po izovat ji pro d%ti.
Nejedná se o hra#ku, ale o
nového #lena domácnosti dít% by nebylo schopné se o ni
postarat a už v'bec by ji
nemohlo vychovávat. Výchova
a odpov%dnost tedy pat í
dosp%lým a d%ti mohou pomáhat. Pokud si hrají s fretkou, je
dobré být nablízku, protože d%tské ruce mohou být nešikovné
a fretka by se mohla ohradit kous-

nutím. Mnoho lidí má obavy z pachu fretek. Každé zví e má ur#itý
t%lesný pach (pach srsti) a mohu
z vlastní zkušenosti íct, že srst vl#áka páchne mnohem intenzivn%ji než fret#í. Jinou kapitolou
však je ost e páchnoucí vým%šek
pachových žláz. Ten fretky vypoušt%jí p i leknutí, p i zna#kování území a v zápalu boje. Protože území bytu považují za své,

v%tšina fretek nemá pot ebu ho
dále zna#it. V praxi jsem se setkala pouze s vypoušt%ním pachu
p i leknutí (tomu je samoz ejm%
možné p edejít) a p i rozdovád%ní
„bojem" p i h e. Kdo se i p es
možnost p edcházení t%mto situacím obává pachu, má možnost
nechat fretce vyoperovat pachové žlázy. Je zcela zcestné
v této situaci nechat fretku kastrovat, l laikovi musí být jasné, že
se jedná o vyjmutí zcela jiných
žláz a že kastrací nezbavíme zví e
schopnosti leknout se #i rozzlobit.
Pachové žlázy je možné operovat
v 6 až 8 m%sících v%ku, u samc'
je tato operace o n%co jednodušší
vzhledem k velikosti. Chceme-li si
fretku po ídit, p ipravíme si pro ni
obydlí a vše, co bude pot ebovat.
Je na nás, zda se rozhodneme pro
klec nebo prostorný kotec, d'ležité je, aby tento p íbytek obsahoval pelíšek, záchodek (miska
s pískem) a misku s *erstvou vodou. Vhodný je vchod z boku, aby
se voln% pobíhající fretka mohla
bez obtíží dostat na záchod.
Krom% tohoto vybavení si p ipravíme m%kký kartá# na srst (osv%d#il se kartá# na vlasy pro miminka), klešti#ky na drápky
(správn% je ost ihat nás nau#í veteriná ), pro koupání kvalitní šampon s vitaminy (nap . psí), vlastní
ru#ník #i osušku atd.

Vybereme si mlád% mezi p%ti
týdny a dv%ma m%síci. V%k na
první pohled odhadneme podle
hmotnosti: v p%ti týdnech asi
250 g, v šesti týdnech 300 g. Pro
ocho#ení je nevhodné mlád%
starší než 3 m%síce, tj. t%žší než
650 g u samic a 850 g u samc'.
Kone#né hmotnosti fretka dosáhne ve 182 dnech, a to samice
asi 1 kg a samec 1, 75 kg. Fretky
pohlavn% dospívají asi v p'l roce,
kdy jsou také nejv%tší zkouškou
chovatelské trp%livosti - jsou
v pubert%. Jakási „adolescence",
tedy psychické dospívání, p ichází kolem 10 až 12 m%síc'. Po
roce v%ku se zví e výrazn% zklidní
a po zbytek svého života (8 až 10
let) je p ítulným spole#níkem.
Stejn% jako s ostatními mlá,aty
je i s fre-aty hodn% starostí. Je pot eba (nejlépe do t etího m%síce)
nau#it je #istot% i dobrým mrav'm. P ivykání na záchodek probíhá obdobn% jako nap . u ko#ky.
Mlád%ti dáme p i#ichnout k louži#ce a posadíme ho na misku. Káráme ho p itom p ísným hlasem.
Každý úsp%ch chválíme a hlavn%

odm%.ujeme oblíbeným pamlskem. Takovému úsp%chu m'žeme i pomoci. Když zpozorujeme, že se mlád% chystá vykonat
pot ebu (zacouvá do rohu, rozkro#í zadní packy a zvedne ocásek, nasadí „soust ed%ný" výraz kdo má malé d%ti, ví, o #em je e#),
rychle ho p eneseme na misku.
Možná ne hned poprvé, ale jednou se to povede.
Mlád% také postupn% navykáme na vodítko. B%žný obojek
není vhodný, rad%ji si po ídíme
postroj ve tvaru H: skládá se ze
dvou obojk' (kolem krku a kolem
hrudi) na hrudi spojených asi
4 cm dlouhým páskem. Nejprve
postroj nasazujeme doma, když
mlád% p ivykne, m'žeme si troufnout na malou procházku.
Z veterinární pé#e je nutné p ipomenout hlavn% o#kování.
Nutná je vakcinace proti psince,
pro o#kování proti vzteklin% se
doporu#uje pouze usmrcená kultura. Z b%žných chorob jsou
fretky citlivé na lidskou ch ipku,
špatn% snáší pr'van.
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