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1. ÚVOD
Za téma své ročníkové práce jsem si vybrala fretky. Toto téma jsem zvolila hlavně
proto, že již 5 let chovám fretku doma, a tak jsem s fretkami strávila hodně krásných
chvil. V této práci vám ukáži různé druhy fretek a jejich správný výcvik. Budu se
hlavně zabývat chovem, lékařskou péčí a vybavením ubikace.
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Fretky patří do čeledi lasicovitých a jsou to jediné plně ochočené kunovité šelmy.
Fretka byla domestikována před více než 2500 lety z tchoře tmavého. Dožívá se 6-8
let, samec váží zhruba 1,5 kg, u samic je to méně. Mláďata se rodí holá a slepá.
Fretky nemají dobře vyvinutý zrak, ale za to jsou obdařeny skvělým sluchem, čichem
a hmatovými vousky. Tělo fretky je kryto jemnou podsadou a hrubou dlouhou srstí,
což zajišťuje výbornou tepelnou izolaci. Během roku dochází u fretek také k línání, a
to vždy na jaře a na podzim. Kostra fretek je lehká a díky tomu pružná. Páteř je velmi
pružná a umožňuje fretce otočit se o 180 stupňů i ve velmi stísněných prostorech.

Obrázek 1 - anatomie fretky
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3. CHOV FRETEK
Fretka je velmi společenské a kontaktní zvíře. Podobá se tvrdohlavým psům a
kočkám. Znamená to tedy, že jsou schopné reagovat na jméno, ale na zavolání vždy
nereagují. Další výhodou fretek je také to, že na rozdíl od psů nejsou fixováni na
svého majitele. Nevadí jim samota, protože jsou schopné prospat až 20 hodin denně.
Jejich aktivita je v ranních a večerních hodinách. Jsou ale schopny se přizpůsobit a
budou aktivní v době, kdy je v domácnosti nejvíce rušno. Je to velmi tichý společník a
můžeme u něj zaznamenat pouze syčení v případě rozzlobení nebo drobné
pokvokávání, které vypouštějí v okamžiku, kdy se cítí v nebezpečí kvůli zapáchající
nažloutlé tekutině. To lze omezit díky čištění záchodku a vykastrováním.

Obrázek 2 – fretka v pelíšku

Obrázek 3 – deka
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Obrázek 4 - postroj

4. ZDRAVOTNÍ PÉČE
U fretek je důležité pravidelné čištění uší a jejich zevních zvukovodů. Nutné je
kontrolovat také délku drápů a v případě, že to sami nezvládáme, je potřeba nechat
fretce ostříhat drápy veterinárním lékařem. V souvislosti se stravou je potřeba
sledovat chrup a také trávení. Závažný je u fretek výskyt zubního kamene, pokud
není ošetřován. Dalšími nejčastějšími a závažnými chorobami je salmonelóza a
chřipka.
Z pohledu prevence je důležitá také profylaxe, která zahrnuje očkování a čipování.
Mláďata se vakcinují proti psince ve věku 6 týdnů (8), kdy dostanou také svůj
očkovací průkaz. Druhá vakcinace probíhá v 9. týdnech. Třetí pak ve 12 měsících. 2
revakcinace po 3 týdnech.
Po narození mají fretky velký apetit. Umělý odchov mláďat není snadný. V prvních
deseti dnech života je nezbytný přísun fretčího mléka. Od desátého dne se jako
náhražka může použít mléko kočičí. Doporučuje se přídavek smetany do obsahu
tuku 20 %. Ve čtyřech až pěti týdnech se pak fretkám nabízí mléčná náhražka a
granule. Alternativou pro umělý odchov je využít jinou samici.

Obrázek 5 – mláďata fretky

8

5. VYBAVENÍ UBIKACE
Fretku můžete chovat jak v bytě, tak venku. Bydlení pro fretku by mělo být nejen
dostatečně prostorné, ale i zábavné. Jako ubikace může sloužit klec s plastovou
vanou nebo dřevěná voliéra (i vícepatrová). Ubikace by měla být umístěna na
klidném místě, protože fretky mají jemný sluch a hluk je zatěžuje. Dále by měla být
na světlém místě, ale ne na přímém slunci. Nesmí být umístěna tam, kde bývá
průvan a také v blízkosti topení. Musí mít vždy k dispozici prostor, kde mohou
odpočívat a budou zde mít klid a ideálně tmu. Nesmí chybět samo napájecí láhev a
alespoň dvě misky, na granule a maso. Je dobré fretce pořídit i toaletu. Do toalety je
vhodná hrudkující podestýlka.
Fretky se rády zahrabávají do pokrývek. Vedle starých ručníků, dek nebo čepic, lze
dnes fretkám pro odpočinek pořídit speciální rukávy nebo stany. Hravé chování a
pohyb fretek podporují různé doplňky. Mohou to být houpací sítě, závěsné hamaky,
případně police umístěné na umělém kmeni nebo konstrukci, po které mohou šplhat.
Nezbytné je fretkám zajistit i vhodné hračky. Často se jedná o předměty určené pro
psy nebo kočky. Cokoliv fretkám poskytneme, musí být odolné, případně musíme
fretky kontrolovat, aby z uvolněných částí něco nepozřeli.

Obrázek 6 – klec
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6. KRMENÍ A PAMLSKY
Fretkám můžeme podávat čerstvou stravu, konzervy nebo suché krmení. Krmná
dávka pro fretku by měla obsahovat vysoký obsah živočišného tuku, kvalitní zdroj
živočišné bílkoviny a minimální obsah sacharidů a vlákniny. Charakteristickým
znakem příjmu potravy fretek je požírání celé kořisti v celku. I v podmínkách chovu v
domácnostech by jim toto mělo být umožněno. Dalším způsobem je syrové maso
nakrájené na kousky. Různorodý jídelníček může zajistit, aby fretka byla ve svých
stravovacích návycích přizpůsobivější, což se může hodit, když se ve vyšším věku u
fretky vyskytnou zdravotní potíže vyžadující změnu krmné dávky a podávání
specifické diety.
Druhou nejoblíbenější krmnou dávkou jsou granule. Její dlouhodobé podávání
nemusí být příznivé. Tento typ krmiv obsahuje v různém množství v závislosti na
kvalitě krmiva i jeho ceně rostlinnou složku, která u fretek může vést k tvorbě
močových kamenů, tedy urolitiáze. Příliš tvrdé granule se mohou také negativně
projevit na stavu zubů. Vhodným doplňkem k suchým granulím je podávání syrového
masa, vnitřností nebo syrových vajec. Zpravidla se však fretkám dávají konzervy pro
kočky, které však neobsahují tolik tuku, kolik fretka potřebuje. Jako pamlsek
můžete fretce nabídnout pastu s maltózou, neochucený bílý jogurt, ale dokonce i
zeleninu a ovoce. Nejoblíbenější je meloun.
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7. VÝCVIK FRETEK
Pro ochočení je nutný co nejčastější kontakt, který však fretku nesmí obtěžovat.
Musí mít dostatek prostoru ke hře i k odpočinku. Základ je samozřejmě hrát si s ní
a také ji krmit z ruky, podávat různé pamlsky. Zejména mláďata potřebují
v prvních dnech v novém domově společnost. Fretka by si měla od malička
zvykat na různé typy lidí, situace i na ostatní zvířata. Fretku lze naučit přivolat na
jméno. Vhodná je například hra, kdy stojí v místnosti několik lidí s kousky masa
nebo jiné lákavé dobroty a dají ho fretce jen tehdy, když přiběhne na své jméno.
Je možné fretku naučit i různým kouskům. Za vhodný pamlsek bude třeba válet
sudy nebo přinášet k vašim nohám různé předměty. Fretku lze samozřejmě vzít
na procházku s pomocí postroje. Postroj musí být utažený, aby fretka neutekla.

Obrázek 7 – správně připnutý postroj
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Obrázek 8 – fretka na postroji

8. ZÁVĚR
V ročníkové práci jsem vám představila základní informace o fretkách, jejich
chov i lékařskou a zdravotní péči. Zaměřila jsem se hlavně na to, jak správně
ubytovat fretku do ideální ubikace a také jak tohoto drobného savce krmit. Popsala
jsem i výcvik fretek, který doprovází fotky mé fretky, Amálky. Během psaní mé
ročníkové práce jsme hodně čerpala právě z mých vlastních zkušeností. Utvrdila
jsem se v tom, že fretka je mé oblíbené zvíře a nadále se chci věnovat péči o ni.
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9. RESUMÉ
In this cousework i intruduced the primary information about ferrets, their breeding,
as well as medical and health care. My main focus was how to properly house the
ferret in the ideal quarters and also how to feed this tiny mammal. I also described
the ferret training that accompanies the pictures of my ferret, Amálka.
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