
Což je stále ta lepší varianta. Někte-
ří lidé si také řeknou, že je to vlastně 
tchoř a vypustí fretku do přírody, což 
pro ni mívá ve většině případů fatální 
následky. Najít fretku není jako najít 
psa, a fretka sama o sobě není přizpů-
sobená pobytu ve volné přírodě (nikdy 
nežila a v přírodě nežije, až na výjimky 
v  Austrálii), a  tudíž se o  sebe neumí 
postarat.

KDE TEDY POŘÍDIT SPRÁVNOU 
FRETKU?
Pokud se již rozhodnete pořídit si 
fretčí miminko, je důležité vyhledat 
vhodného chovatele, který se o  své 
fretky stará a miminko vymazlí a soci-
alizuje. V ČR máme několik dobrých 
chovatelských stanic, stejně jako je 
možné si vzít fretku od menšího cho-
vatele. Vždy je však důležité předem se 
na fretku zajít podívat, vidět její rodi-
če a  prostředí, ve  kterých jsou fretky 
chované. Osobně nedoporučuji fretky 
z venkovních chovů, kde se jim ve vět-
šině případů majitelé nevěnují tolik, 
jak by bylo zapotřebí.

Pro začátečníka bych i  řekla, že je 
vhodnější si vzít již starší, vychova-
nou a  socializovanou fretku, ve  věku 
cca 1-2 roky. Fretka je mladá, a  má 
svá kritická období (maminkovský 
věk, pubertu a dospívání) za sebou, je 
vychovaná, případně již kastrovaná, 
a tak nebudete ze začátku řešit mnoho 
těžkostí s výchovou.

ZMÍNILA JSEM SE O KASTRACI  
PROČ JE DŮLEŽITÁ? 
Ano, kastrace je u  fretek významné 
téma. Především fretčí samičky, když 

dospějí, přijdou do  říje, která trvá 
v  průměru 30 dní. Pokud po  těchto 
dnech říje fretku nepřejde, nastává tzv. 
období „přeříjení“, kdy se fretce říje 
neukončí, přetrvává, a  musí k  ukon-
čení říje dojít „uměle“ z rukou lékaře, 
a  to buď hormonálními injekcemi či 
chemickou či klasickou kastrací. Po-
kud neplánujete odchov miminek, je 
vhodné fretku nechat vykastrovat kla-
sickým způsobem. Fretčí říje se jinak 
opakuje 2-3x ročně.

 
A KLUCI? JAK JSOU NA TOM V TOMTO 
SMĚRU SAMEČCI?
Ti mají také říji, která trvá od  jara 
(nejsou výjimky říjní kluci od  ledna) 
do podzimu. Po celé toto období hle-
dá samičku, a to především v mladém 
věku dost „naléhavě“. Hledání samič-
ky se projevuje kousnutím a  zataho-
váním do míst vhodných k oplodnění 
všeho, co mu přijde do cesty, např. vaší 
nohy. Takže i u kluků je po dosažení 
dospělosti vhodná kastrace (zpravidla 
ve věku 10-12 měsíců).

To jsou samá negativa s chovem fret-
ky… Nějak teď hledám důvod, proč 
vlastně lidi fretku mají.

Ano, zmínila jsem především pro-
blematiku chovu fretek, v kostce, aby 
čtenáři věděli, co je čeká a na co se při-
pravit a nebyli potom nemile překva-
peni, když se následně dočtou, jak je 
fretka úžasné zvířátko.
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Ano, je. Mně osobně fretka naprosto 
učarovala, svou přímostí, svou „nezvla-
datelností“, tím, že je stále sama sebou. 
Fretku nenaučíte žádné povely, nevy-
světlíte jí, že nesmí lézt na stůl, vylévat 
vám čaj do  notebooku, šplhat po  zá-
clonách a  snažit se vyskočit z  okna. 
Že se nesmí schovávat za kuchyňskou 
linku zrovna ve chvíli, kdy nejvíce spě-
cháte a chcete ji uložit do klece, abyste 
stihli autobus do práce. 

Ještě musím zmínit, že fretku si mů-
žete vybírat i podle zbarvení, kdy nej-
častější jsou fretky zbarvení tchořovité 
(tj. klasika s maskou), dále albinotické, 
no a další vyšlechtěné barvy, jako např. 
šampaň, skořicová, stříbrná, atd., stej-
ně tak v různých délkách srstí, tj. stan-
dard, poloangora a angora. 

Samozřejmě i  šlechtění fretek pro 
barvy a  délku srstí má svá negativa, 
a  např. fretky zbarvení dew, s  jezev-
čím pruhem, panda, bývají téměř vždy 
hluché, stejně tak angorské a poloan-
gorské fretky mívají více zdravotních 
problémů, stejně jako problémy s od-
chovem mláďat. I na toto vše je důleži-
té myslet při výběru fretky jako vašeho 
budoucího společníka.

Fretku jako takovou musíte pocho-
pit, musíte ji milovat, musíte ji respek-
tovat, a pak z ní bude naprosto skvělý 
společník. Bude na vás čekat, až se vrá-
títe z práce, přijde se pomazlit, pohrát 
(fretky nejvíce milují hru na honěnou), 
která si vám vleze do kapuce u bundy 
a půjde s vámi na procházku či na jed-
no pivko. Fretka je společník, kterého 
se nemusíte bát nechat doma samotné-
ho i po delší čas, např. vašich 12 ho-
dinových směn v práci, protože prostě 
celý tento čas prospí. Ano, fretka umí 
spát až 20 hodin denně, a  je aktivní 
v čase, kdy vy se jí budete věnovat. 

Není náročná na péči (stačí ji denně 
uklidit klec, ve které má záchůdek se 
stelivem – kočkolitem, naplnit misku 
s granulkami, dolít napáječku), stačí ji 
1 či 2x do měsíce vyčistit ouška a ostří-
hat drápky. 

V  příštím čísle naleznete test, který 
vám pomůže zjistit, zda by pro vás byla 
fretka vhodným zvířátkem do  domova 
a další zajímavosti o fretce.
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ZVÍŘÁTKA

O péči fretky je toho již hodně zmíněno na internetu, jak se 
o fretku správně starat rádi poradíme i u nás v útulku pro 
fretky na našich webových stránkách www.fretkyboleslav.
cz a poradíme i s výběrem fretečky. Můžete se na nás obrátit 
s vašimi dotazy a žádostmi o radu. 


