
F        RETKA domácí nebo jen fretka je šelma z čeledi lasicovitých. Fretka byla domestikována z tchoře tmavého (Mustela putorius),

        ačkoliv původně se vědci domnívali, že z tchoře stepního (Mustela eversmanii). Je to jediná domestikovaná kunovitá šelma (a spolu 

se psem a kočkou jedna ze tří domestikovaných šelem obecně). Ve volné přírodě fretka nežije, uhynula by hladem či následkem úrazu. Je 

tedy výhradně domestikovaným druhem. Nejbližším příbuzným, v přírodě volně žijícím, je tchoř tmavý. Fretky mají špatně vyvinutý 

zrak, který je kompenzován dobrým sluchem a čichem. Jmenujme alespoň základní fyziologické údaje o fretce. Fretka se obvykle dožívá 

šesti až osmi let, výjimečně déle. Tělo samce v dospělosti je dlouhé 42‒46 cm, váží 1,5‒1,8 kg a ocas měří běžně 16‒18 cm. Samice 

fretky je oproti samci menší, měří 28‒36 cm s ocasem dlouhým 14‒15 cm a váží 0,6‒1 kg. Pohlavní dospělosti fretka nabývá po 5‒9 mě-  

sících života, březí je samice 42 dní, narozená freťata se rodí holá. Tělesná teplota fretky je  38‒40 °C (tj. 100‒104 °F). Tímto jsme 

faktografické informace o fretce vyčerpali a zaměříme se na historii.

R        OZMACH fretek nastal na počátku 3. století našeho letopočtu během období epidemií králičího moru. Odtud pochází myšlenka do- 

        mestikace fretek kvůli lovu tohoto hlodavce za účelem zisku jídla. 

E        XISTUJÍ záznamy z roku 1245 o využívání fretek k lovu za císaře Fridricha II. Přibližně ve stejné době cvičil fretky k lovu Čingis-     

        chán.

K        DYŽ budeme sledovat jejich historickou linku dále, nalezneme je nejen v Evropě, ale také dovezené do Ameriky nebo na 

        Nový Zéland.

A        to nejdůležitější na závěr. Fretky jsou velice chytrá zvířátka, ráda počítají svá písmenka. Počítejte je též!  

T        ÍM však role fretek v historii nekončí. Rukopis Livre de Chasse Gastona Phebuse, hraběte z Foix, který vládl v jižní Francii a sever- 

     ním Španělsku kolem roku 1387, popisuje fretkování s fretkami s náhubky. Ve středověku bylo fretkování spojeno převážně se 

sokolnictvím. Fretky byly vpouštěny do králičích nor, aby vyhnaly králíky, zatímco sokolové pak králíky chytali, když vybíhali z nory. 

V té době byly fretky chovány i v hodovních síních, aby vyháněly, požíraly a plašily drobnou havěť, zejména myši a krysy.
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