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retka, neboli Putorius puto-
rius furo – je opravdu ve  své 
podstatě „páchnoucí zloděj, 
který loví myši“. Proč zloděj? 

Maska fretky mluví za  vše. Má 
nádhernou „zlodějskou“ masku, která 
u  podobně zbarvených zvířátek vyja-
dřuje jejich podstatu. Kdo má doma 
fretku, ví o čem je řeč. Fretka ukradne 
vše, co „potřebuje“ a  to, co „nepotře-
buje“, si  hromadí do skrýší. A to ať to 
jsou vaše ponožky, prádlo, smetáček, 
hračky, mobilní telefon, ovladač na te-
levizi nebo potraviny – a  tím myslím 
i  půlku chleba, okurku nebo sme-
tánku. Fretka bere prostě vše, co se jí 
z  právě přineseného nákupu dostane 
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pod ruku. Načež uchvácenou kořist 
dokonale schová někam, kam se jen 
tak nedostanete. Pod skříň, za  postel 
a  tak. A vy hledáte a hledáte. Pravda 
– fretka vás naučí pořádku a uklízet si 
věci, u kterých nechcete, aby zmizely.

A TEĎ K TOMU LOVCI MYŠÍ. JAK TO 
BYLO A JE? LOVÍ FRETKA MYŠI?
Fretka je původem domestikovaný 
tchoř, v  našich podmínkách tchoř 
tmavý. A proč si lidé vlastně domesti-
kovali takovou potvůrku jako je tchoř? 
Jak to tak bývá, lidé nedělají věci ne-
účelně, a  právě tchoř, resp. jeho do-
mestikovaná forma – fretka, se velmi 
osvědčila v pomoci lidem při obstará-

vání potravy, při lovu králíků. Ano, již 
dávno před naším letopočtem fretka 
pomáhala. A nejen lovem králíků, ale 
i  „odpuzováním“ nežádoucích hlo-
davců, jako myší, potkanů, krtků… 
Postupem času vzhledem k používání 
deratizačních přípravků využití fretek 
pro tyto účely opadlo.

A CO DÁL? K ČEMU SE DÁ JEŠTĚ 
FRETKA VYUŽÍT? 
Fretka  má ještě mnoho dalších využití 
pro lidi. Používala se např. jako „pře-
pravce“. Fretka miluje prolézání děr, 
rour, tunelů, což bylo využíváno jak 
při lovů králíků, tak i  jako „přeprav-

Když se řekne
FRETKA

Když se řekne fretka, většina 
lidí si představí páchnoucí 
stvoření, škodiče jemuž je 
lépe se vyhnout. Však je to 
něco jako kuna, co krade 
vajíčka v kurnících. Ale jak 
to je doopravdy? Kdy a kde 
se fretka vlastně objevila?


