
Psoun prériový 

Základní informace



• Země původu  jih Kanady, severní Mexiko 

• Druhy  černoocasý psoun preriový žije na travních prériích, je trochu 
větší než bíloocasý a poslední třetinu ocásku má černou. Bíloocasý 
psoun prériový žije v údolích horských vysočin a jeho poslední třetina 
ocásku je bílá. 

• Charakteristika  tento tvor se neřadí mezi šelmy psovité, jak by se z 
odvezeného názvu psoun dalo usuzovat, nýbrž je to krásný hlodavec 
typu veverky nebo sviště. Žije v rozsáhlých městech, která jsou 
rozdělena do malých rodin. Rodinná pouta se utužují pusinkami, 
mazlením, pečováním, hraním si a hlasovou komunikací. V chladném 
počasí se stává odpočívajícím až spícím, ale nepřezimovává. 

• Popis  má kratší, zploštělý ocásek, krátké nohy, srst je našedlá nebo 
žlutohnědá s bělostnou náprsenkou. V dospělosti dorůstá délky 
přibližně od 30 do 43 cm. Tito "malí psi" jsou robustní a tuční s 
širokou zakulacenou hlavou. Tlamička má 22 zubů. V zajetí se dožívá 
8,5 roku. 

• Strava  jeho potravou jsou bylinky, všechny druhy trávy, hlávkový 
salát, sladký brambor, mrkev, jablko, dále kořeny, bulvy, hlízy, 
oddenky, květy. Dokonce může jist drobný hmyz, kobylky, sarančata. 

• Chování  režim  jeho typickým chováním je důkladně promyšlené a 
pracné vyhloubení nory pro svůj úkryt nebo útočiště a ochranu před 
dravci. Okusování a hryzání vysokých rostlin v okolí nor mu 
napomáhá k "zaretušování" před nebezpečím. Nora je 
vykonstruovaná s valem u vstupu, který ji chrání před náhlými dešti, 
či záplavami a dravci.Tato zvířata stráví mnoho času udržováním 
vstupních valů. Často sedí vzpřímeně na jejich boku, jedno zvíře na 
jednom valu a tímto chováním si vysloužili přezdívku "hlídající 
špendlíky". Při nebezpečí zvířata vydávají varovný štěk a noří se do 
nor. Mezi takové lovce psounů patří např.: jestřábi, sokoli, straky, 
ostříži, sovy, sýčkové, výři, orli, havrani, krkavci, kojoti, jezevci, fretky 
a hadi. Psouni jsou vlastně malí bojovníci a rváči. 

• Rozmnožování  pohlavně dospívá ve dvou letech. Černoocasý se 
páří v pozdním lednu a mláďata se rodí v březnu až dubnu . 
Bíloocasý se páří v březnu nebo v dubnu a mladé se rodí v květnu. 
Březost trvá přibližně 37 dní. Samička rodí každý rok v jednom vrhu 3 
 5 mláďat. Rodí se slepá a lysá, začínají vidět po 35. dni života. Po 
šesti týdnech kojení se osamostatňují od matky.



Máte rádi Medvídka Pů? 

Dříve jsem vlastnila morčata, křečky a králíka. Já jsem je měla moc ráda, 
zato oni mi mou náklonnost nikterak nevraceli. Psouni jsou jiní; dají vám 
znát, kdy chtějí být s vámi, řeknou si o pamlsek, poznáte, kdy jsou smutní, 
kdy jim trochu hrabe. Jenom na vás nezírají, oni si s vámi povídají. 
Zejména lidé, kteří v minulosti chovali křečky, tuto skutečnost ocení; psouni 
totiž v noci spí jako lidi. To také znamená, že se o půl druhé ráno nebudou 
prohánět po kleci a vydávat při tom zvuky. Psoun mi připomíná Medvídka 
Pů  má kulaté bříško a malý roztomilý obličejík. Jenže psouni jsou na rozdíl 
od plyšových medvědů živí (někdy až moc). 

Co já toho sežeru! 

Psouni jsou  co se krmení týče  jedni z nejméně náročných zvířat. 
Naopak, pokud je budete krmit moc dobře, ONEMOCNÍ A UMŘOU. 

Psoun by správně neměl vážit více než 2 kg. Pokud jsou psouni drženi 
v zajetí, mají sklon k obezitě, a to zejména nemajíli možnost pohybu a 
jsouli nesprávně krmeni. 

Mým psounům dělá dobře seno, kostky pro hlodavce a čerstvé ovoce a 
zelenina. Nejlepší je samozřejmě seno z ekologického zemědělství, ale 
stačí i seno ze zverimexu. Dobré je druhy sena obměňovat; vyhýbám se ale 
vojtěškovému senu, které je dost kalorické  moji psouni ho dostávají spíše 
jako pamlsek. Kostky pro hlodavce by měly být k dostání v prodejnách 
chovatelských potřeb nebo zverimexech. Mělo by se jednat o opravdové 
pevné kostky a ne jemné granule; psouni potřebují hryzat něco tvrdého, aby 
si obrousili zuby. Ale jako se vším platí i s kostkami  psounům sice 
prospívají, ale po příliš mnoho kostkách budete mít TLUSTÉHO psouna. 

Dávejte psounovi čerstvé ovoce a zeleninu. Začas poznáte, co váš psoun 
má rád a co ne, ale většina psounů má moc ráda čerstvé kukuřičné klasy 
(klidně na nich nechte slupku). Mým psounům taky chutnají kukuřičné 
"vlasy" a slupky skoro stejně jako seno. Psouni také zbožňují sušené 
kukuřičné klasy, z kterých vykusují zrnka. Jinak mají rádi mrkev, brambory, 
fazolové lusky, švestky a rozinky. Rozinky přímo zbožňují, ale když jich 
sežerou moc, mají pak "běhavku", takže je lepší jim rozinky dávat jenom 
jako pamlsek (1  2 rozinky za týden, ne víc).



V přírodě se chutě psouna mění; to, do čeho se zakousnou dneska, je už 
zítra nebude zajímat. Je proto dobré jim jídelníček obměňovat /různé druhy 
sena, zeleniny a zelené trávy/. 

Psouni patří mezi zemní veverky a coby veverky mají rádi ořechy; jenže 
příliš mnoho ořechů je psounova smrt. Ořechy by pro psouny měly zůstat 
pamlskem a neměly by se stát součástí denního jídelníčku. 

Čas od času můžete psounovi dopřát lžíci suchého žrádla pro psy, psí 
suchar, suché cereálie, nesolené buráky, krekry, nemastné bramborové 
lupínky nebo trochu směsi pro andulky. Mělo by se ale opět jednat o 
pamlsky, jinak vám psoun nechutně ztloustne. 

Psouni mají individuální příjem tekutin; v přírodě nepijí prakticky vůbec, ale 
v zajetí je tomu zpravidla jinak. Měli by mít nepřetržitý přístup k pítku a je 
dobré vodu alespoň jednou za týden vyměnit. 

Bydlení 

Podle mých zkušeností psounům nejvíce vyhovuje víceúrovňová klec na 
fretky, která psounům připomíná noru a dává jim více příležitostí k pohybu. 
Klec stačí čistit jednou za týden; jako podestýlku můžete použít hobliny 
nebo noviny, přičemž noviny se u psounů těší zvlášť velké oblibě. Můžete 
jim do klece také dát trochu polyesterové tabulové vaty do pokrývek, kterou 
psoun promění v hnízdo připomínající obláček. Důležité upozornění: 
nedávejte psounovi bavlněná trička, ponožky, prostěradla, vatu ani nic 
podobného, pokud daná látka pouští vlákna! Psoun může umřít, protože 
jeho organismus není schopen vylučovat cizí částice jako např. bavlněná 
vlákna tak, jako to dokáže organismus lidský. Ověřte si předem, že látka, 
kterou se chystáte psounovi dát, opravdu vlákna nepouští /navlhčete látku a 
přejeďte s ní po zrcadle/. 

Opravdu chcete psouna? 

Psouni jsou pořád přece jenom divoká zvířata držená v zajetí, a proto 
vyžadují zvláštní přístup. Vy si třeba myslíte, že psoun patří vám, ale psoun 
si myslí, že vy patříte jemu. 

Psouni mívají na podzim a v zimě období hárání. To potom nebývají zrovna 
přítulní a začínají kousat. Toho byste se neměli zaleknout  kousat prostě 
budou, mají zuby. Psouna nesmíte nechávat osamoceného v kleci. 

Psouni jsou společenská zvířata a pokud se jim delší dobu nikdo nevěnuje, 
mohou se zbláznit nebo také zajít samotou. Musíte se rozhodnout, že se 
mu opravdu budete věnovat po celý jeho život (který může trvat až 12 let).



Uvědomte si, že psoun není pes. Sice ho asi naučíte na vodítko, přiběhnout 
na zavolání a poprosit o pamlsek, ale sotva ho naučíte dávat pac a nebo se 
na povel začít válet po zádech a nebo zaštěkat. Psouni mají spíš kočičí než 
psí povahu. Mají svoji vlastní hlavu a budete pro ně autoritou, jakmile vás 
jednou přijmou za člena své smečky. 

Psouna můžete ovládat, ale smiřte se s tím, že nad ním nikdy nebudete mít 
plnou moc. 

Koupání psouna 

Psouni jsou čistotná zvířata, ale protože jsou v zajetí po většinu dne v kleci, 
je dobré jednou za čtvrt roku psouna vykoupat. Tak se jeho srst zbaví 
bakterií a případných cizopasníků. Než přistoupíte ke koupání, měli byste si 
být jisti, že vám psoun důvěřuje, protože jinak by ho koupání mohlo vyděsit. 

Nejlépe se mi osvědčilo koupání psouna ve vaně pod sprchovou hlavicí, 
aby se mu dobře dalo omýt břicho. Šampón používám dětský, protože 
nedráždí oči; ze začátku bude asi potřeba, aby vám při mytí někdo pomohl 
a psouna ve vaně přidržoval. Časem si psouni zvyknou a nechají se koupat 
bez držení. Teplota vody by měla být přiměřená, nesmí být příliš horká, 
abyste neopařili ani psouna, ani sebe. Jakmile je psoun vykoupaný, 
vezměte ho do velké osušky a dejte ho do klece. Ručníkem ho můžete sušit 
jen do té míry, jak vám dovolí. 

Sezónní změny chování 

Okolo přelomu října a listopadu až do jara se stává, že se z vašeho 
roztomilého mazlivého psounka stane "duch". Tak alespoň nazývají 
psouny, kteří začnou hárat, původní obyvatelé Ameriky. Obecně řečeno, 
v době páření se z psouna opravdu stává přízrak. Nejlepší ochranou je 
nosit rukavice a dát psounovi až do jara pokoj. Udržujte mu klec v čistotě, 
občas ho můžete zkusit pohladit, ale jinak ho nechte být. 

Samičky si budou mít tendenci stavět hnízda ze všeho, co najdou, a 
nebudou mít moc velkou chuť se mazlit. Samečci o váš zájem nebudou 
jevit zájem vůbec, a navíc vás v tomto období pravděpodobně bez většího 
varování kousnou. I když jsou psouni během hárání pěkně nerudní, občas 
se nechají hladit, ale je lepší, když to alespoň ze začátku zkusíte 
v rukavicích. 

Právě doba páření je pro mnoho začínajících chovatelů obdobím nejistoty a 
mnozí se chtějí psouna zbavit. Je to sice ze začátku o strach, ale 
s příchodem jara se z ducha stane zase váš starý dobrý psoun, takže 
nezoufejte.



Tomu, že se z psouna stane duch, se dá částečně předejít kastrací. Není 
ovšem možné nechat psouna kastrovat mezi říjnem a únorem, protože by 
vzhledem k vysoké hladině hormonů mohli silně krvácet. Nejlepší je asi 
nechat mláďata vykastrovat v prvním roce života. Dospělí psouni mívají 
sklon si stehy vykusovat. 

Sice je nejlepší psouna  ducha nechat na pokoji, ale můžete ho naučit se 
chovat, když začne kousat (bez ohledu na to, jestli hárá nebo ne). Klepněte 
ho důrazně přes čumák (nebo jeho stranu) a zřetelně a nahlas řekněte 
"NE". Pokračujte s tím do té doby, dokud se psoun nepřestane snažit 
kousat. Je důležité, aby psouna "vychovával" jenom člen jeho smečky, jinak 
si bude psoun myslet, že se ho někdo snaží napadnout. Když se psoun 
zklidní a přestane zlobit, nechte ho o samotě, dokud mu nezchladne hlava. 
Pokud se ho bojíte ťukat přes čumák prstem, zkuste to tužkou s gumou. 
Brzo se naučí "přemýšlet" před tím, než se příště zahryzne. 

Kousnutí psouna může bolet, ale kousnutí agresivního psouna je leckdy na 
pár stehů. Někdy se zahryznou a nechtějí pustit; proto je lepší vzít si 
rukavice, když si člověk není jistý. 

Můj sameček je dost dominantní a nesnese v domě cizí lidi. Prostě se do 
nich pustí. Je nezbytné, abyste svého psouna podrobili disciplíně, kdykoli 
se pokusí napadnout ať už vás, nebo někoho cizího. Nikdy ho však zcela 
nezbavíte domněnky, že brání svou noru. Prostě ho jenom nechte po dobu, 
kdy je u vás někdo na návštěvě, v kleci, jinak návštěvu bude chtít prohnat. 
Sameček si asi na cizí lidi nikdy nezvykne, s tím se smiřte. V přírodě 
dokonce samci zabíjejí samce z cizích smeček, kteří proniknou na dané 
teritorium. Vaši návštěvu sice nepřipraví o život, ale můžou ji pokousat. 

Faktem zůstává, že změněný druh chování během období rozmnožování 
pomáhá psounům přežít, protože na ně všude číhají kojoti, jestřábi, fretky a 
jiní nenažranci. Toto chování je jim tudíž od přírody vlastní; měli byste se 
sice snažit udržovat psouny na společensky snesitelné úrovni, ale zároveň 
byste jim neměli brát vlastnosti, které jim Příroda dala k tomu, aby přežili. 
Však ono je to zase pustí. 

Psoun  tvor společenský 

• Psouni jsou skutečně společenská zvířata a měli byste jim tudíž 
věnovat něco z vašeho času. 

• Psounům nedělá samota dobře a mohou jí dost silně trpět. 
• Psouni si ke člověku vytvoří pevné pouto a považují ho pak za 

"svého". 
• Psouni jsou společenští pohříchu pouze v rámci své smečky; 

smečky mají svá vymezená teritoria a těch se drží. Je důležité



si uvědomit, že pokud neovládnete psouna vy, stane se pravý 
opak  on ovládne vás. Někteří psouni se chovají jako 
rozmazlení spratci  vymůžou si, abyste je pustili z klece ven, a 
když je tam chcete vrátit, tak vás na oplátku kousnou. 

• Psounovi NIKDY nesmíte dovolit, aby měl navrch, jinak je na 
nejlepší cestě k tomu, aby se z něj stal spratek. Asi sotva si 
s ním  jako třeba s vaším potomkem  sednete a popovídáte o 
tom, že se nechová vhodně, a když mu zakážete koukat se na 
televizi, s největší pravděpodobností mu to bude jedno. Jakmile 
se z vašeho psouna stane spratek, už ho to jen těžko 
odnaučíte. 

Když přinesete to rozkošné psouní mládě domů, držte ho v rukou, i když se 
bude bránit, usměrňujte ho, když bude kousat, a NIKDY mu nedovolte 
vyskočit z klece, když otevřete dvířka. Musí se naučit, že vždycky musí 
teprve k vám, do vašich rukou, a že to budete jen a jen VY, kdo ho dá na 
zem. Psoun prostě musí dojít k přesvědčení, že bez vás se nenažere, 
neproběhne atd. Možná si teď myslíte, že je to kruté a nespravedlivé, ale je 
to rozhodně méně kruté než nechat psouna utratit proto, že se nedá 
zvládat. Když byl můj samec ještě malý psounek, brávala jsem ho 
v rukavicích a držela ho celou dobu, i když se mě snažil kousat a kvíkal a 
chtěl, abych ho pustila. Něžně jsem na něj mluvila, plácla ho po čumáčku, 
když mě chtěl kousnout, ale na zem jsem ho nedala dřív, než když mi 
v náručí seděl klidně a spokojeně. Naučila jsem ho, že když se nebude 
chovat tak, jak chci já, nebude mu to k ničemu dobré. A naučila jsem ho, že 
vždycky musí počkat na mě, abych ho vzala z klece a dala na podlahu. Teď 
stačí otevřít klec a už ho mám v náručí. 

Moji psouni si občas postaví hlavu a naznačují mi, že něco prostě nechtějí 
(jako třeba zpátky do klece), ale dám jim vždycky jasně na srozuměnou, že 
jsem to koneckonců já, kdo je zásobuje senem. Neustoupila jsem jim ani o 
píď, když byli malí, a proto se teď dají snadněji ovládat. Kdybych je bývala 
nechala dělat si, co chtěli, bylo by teď s nimi asi PEKLO. 

Jako nejspíš každý živý tvor, i psouni se někdy špatně vyspí a budou si 
chtít dělat právě to, co je napadne. Nejsou ale zas až tak hloupí a vyzkouší 
si přitom, zda daným chováním dosáhnou svého cíle (např. "když ho 
kousnu, tak mě postaví na zem", "když naběhnu proti kleci, pustí mě ven", a 
nebo "když chci ven, musím počkat, až mě postaví na podlahu"). 

Mezi vámi a psounem to bude ten tvrdohlavější, kdo nakonec prosadí svou. 
Každý psoun má svoji osobnost a někteří se dají ovládat snadno, ale 
obecně platí, že pokud budete psounovi všechno promíjet, stane se z něj 
spratek.



Jací psouni vlastně jsou  jejich přírodní pudy a sklony 

Velká trojka: náklonnost, čistota, hryzání. 

Psouni prérijní jsou druhem zemních veverek, liší se však od svých 
divokých zemních nebo na stromech žijících veverčích "příbuzných" 
způsobem života. Zatímco dříve jmenovaní žijí osaměle, v párech nebo 
nepevných skupinách, psouni žijí v rozsáhlých "městech" a vedou 
intenzívní a komplexní společenský život v rámci svých rodin. Neustále se 
navzájem s ostatními členy smečky líbají, objímají, pročesávají si srst, hladí 
se a hrají si. Jejich rodiny je nikdy neomrzí; všechno tohle dotýkání a 
fyzický kontakt nutně potřebují k tomu, aby si uchovali duševní zdraví. 
Jsouli psouni chováni v "zajetí", je NUTNÉ, aby člověk toto chování u 
psouna stimuloval a dodal mu tak pocit, že někam náleží. Pokud jste ten typ 
člověka, který svého domácího mazlíčka rád drží, mazlí se a hraje si s ním, 
psoun vám vše vrátí desetinásobně  bude vám ručičkama tlapkat po tváři, 
něžně vás okusovat, zahnízďovat se ve vašem náručí a ospale se na vás 
usmívat, když ho probudíte. Psouni vyžadují fyzický kontakt, a když se jim 
ho od vás dostane, přijmou vás za člena svojí smečky, a to zcela a bez 
výhrad. 

Hlodání 

Psouni musí hlodat. Hryzat, kousat, chroustat a okusovat. Jakožto 
hlodavcům rostou psounům řezáky neustále asi tak, jako lidem nehty, a 
psouni si je musí obrušovat. Pokud jim nedáte něco zajímavého a 
zábavného ke kousání, přihodí se jedno nebo druhé z následujícího: 

Zuby jim narostou do neúměrné délky, začnou se deformovat, spodní zuby 
mohou začít prorážet patro a v nejhorším případě prorůst až do nosní 
dutiny, což má pro psouna vážné následky. 

Ze židle budete mít stoličku, z tenisek budou hadry a z odloženého 
mobilního telefonu unikátní ukázka psounské výtvarné tvořivosti. 

Tohle se může přihodit, když psoun nedostane dostatečné množství 
předmětů, které může kousat. Mohou to být větve stromů, mrkev, 
brambory, granuláty pro hlodavce, tráva i s kořeny atd. Do klece jim položte 
trochu kameniny (střepy z květináče), kousky cihel, pár oblázků atd. Dejte 
jim je do klece a něco položte poblíž příště, až svého psouna zase 
vypustíte. Až začne okusovat nohu stolu, snažte se ho přesměrovat na 
"povolené" předměty ke kousání. Uspět můžete také s hračkami na kousání



pro psy, které se prodávají v chovatelských potřebách a které bývají 
vyrobeny z tvrzené gumy nebo plastu. Velký úspěch nesklidí předměty na 
kousání ze surové kůže, protože psounům moc nechutnají. 

Měli byste si ověřit, že vaše domácnost psouna zvládne a že psoun zvládne 
ji. Volně pobíhající psoun se může dostat k čistícím prostředkům nebo pro 
něj nevhodným potravinám, mohou se za ním přibouchnout dvířka nebo se 
může dostat k elektrickým spotřebičům, které mají větráky, topné spirály 
atd. K problematickým místům patří zejména plocha pod a za ledničkou, 
zadní strana televizoru, vařiče, teplomety... Psounovi se coby hlodavci 
může stát osudným, pokud se rozhodne překousat kabel, kterým prochází 
proud. 

Čistota 

Psouni jsou čistotná zvířata a dají se zachovávání čistoty snadno vycvičit, 
respektive zvládnou to sama, pokud jim z k tomu dáte vhodné podmínky. 
Dejte jim do klece dva květináče, přičemž jeden bude sloužit jako ložnice a 
druhý jako nočník. V přírodě obsahují jejich nory rovněž prostory pro tyto 
účely. V ložnici bývá listí, suchá tráva atd., ale můžete mu tam dát něco 
podobného, třeba textilie, které nepouští vlákna (ne flanel ani froté!) jako 
třeba nastříhaná stará bavlněná trička atd. Druhý květináč bude pro psouna 
srozumitelnější, když mu do něj nasypete tak 3 až 4 cm písku. Klec 
umístěte pokud možno do středu místnosti a tam, kde není přímo 
vystavena slunci nebo proudění vzduchu (průvan, klimatizace). Klec by 
měla být na úrovni podlahy a dvířka by měla zůstat otevřená, když psouna 
vypustíte a on volně pobíhá, tak aby se mohl vrátit sám a nebo si jen do 
klece "odskočit". Jeho trus vypadá jako malé kuličky, tedy pokud ho 
správně krmíte, ale i tak občas najdete nějaký ten zatoulaný bobek mimo 
klec  je tam proto, že to psoun už zpátky do klece nestihl a nebo ho něco 
zaujalo natolik, že se ani neobtěžoval. Své ložnice si psouni neskonale 
váží. Na kutě jdou záhy a klidně už o půl osmé si do svého doupěte 
vyšplhají, zavrtají se do přikrývek a už spí. Zato ráno se probouzí nedlouho 
po rozbřesku a s ospalýma očkama a rozpřaženýma pacičkama vítají nový 
den. 

Kastrace 

Pokud se rozhodnete nechat psouna vykastrovat, je tak nutné učinit před 
podzimem roku, kdy se narodil. Psouni mají sezónní hárání a hladinu 
hormonů tak vysoko, že jim vydrží od začátku října do března. Stává se, že 
začnou hájit svoje teritorium a projevuje se to nejčastěji tak, že se z vašeho 
roztomilého a mazlivého domácího miláčka stane podrážděný a 
nesnesitelný neurotik. Samičky si začnou stavět hnízda a schraňovat 
materiál ke stavbě. Samci bývají nesmiřitelnými ochránci klece a oblastí,



které považují za svoje teritorium. Obzvlášť nesnášenlivě se chovají 
k ostatním samcům všech živočišných druhů, člověka nevyjímaje. Potom je 
jediným řešením kastrace. Bez toho, jak pevná jsou pouta mezi vámi a 
psounem, psoun se takto může a pravděpodobně i do jisté míry bude 
chovat. Pokud se touto poněkud radikální radou nebudete řídit, připravte se 
na to, že s psounem nebude žádná řeč do doby, dokud mu toto období 
neskončí. V žádném případě však psouna k ničemu nenuťte ani se 
nesnažte ho nějak vycvičit násilím, stejně to nebude fungovat. Jediné, čeho 
můžete takto dosáhnout, je, že psoun bude ještě více proti vám. Jakmile 
toto období skončí, psoun se začne chovat normálně (alespoň by měl, 
zaručit se to nedá), pokud mu mezitím nedovolíte vyvinout si vůči vám 
agresivní chování  to už by se vám nemuselo podařit napravit. Kastrace 
není nákladná a provádí ji běžně veterinář. Pokud se pro ni tedy 
rozhodnete, je tu ještě jedna poznámka  váš psoun musí být normální, ne 
TLUSTÝ, protože jinak by potřeboval vyšší dávku anestetika a operace by 
mohla být riskantní. 

Strava 

Ze všech zvířat, které znám, je strava psounů asi ta nejjednodušší. Abyste 
měli zdravého psouna a vyhnuli se srdečním a plicním onemocněním, stačí 
se držet toho, co psouni žerou v přírodě. Smutnou pravdou je, že drtivá 
většina psounů umírá mezi druhým a třetím rokem života právě na choroby 
srdce a dýchacích orgánů. Výběrem správné stravy se tomu dá předejít. 
Matka Příroda moc omylů nedělá. Ani psouni nejsou omyl; vyvinuli se proto, 
aby zaplnili mezeru v potravním řetězci a aby zužitkovali rostliny, která 
ostatní zvířata nechávají být. V přírodě psouni žerou rostliny, které obsahují 
mnoho vlákniny a málo tuku. Jenže člověk se cítí jako krkoun, když má 
takovémuhle roztomilému zviřátku dát jenom hrstku sena a pár větviček! 
Takže jim kupuje žrádlo pro papoušky a pro králíky a dává jim buráky, 
slunečnicová semínka, sušenky, koláče a pizzu  je to tak, někteří chovatelé 
nechávají své psouny cpát se pizzou! To už je začátek konce. 

Pokud nebudete krmit psouna správně, povede přílišný přísun tuku 
v potravě k tomu, že psoun ztloustne a brzo chcípne. 

Přirozený příjem a výběr stravy závisí na stáří psouna, na jeho pohyblivosti, 
na stavu jeho metabolismu a všeobecném zdravotním stavu. Průměrný 
dospělý psoun by měl mít následující jídelníček, tak aby zůstal zdravý a 
nebyl obézní /mláďatům zpravidla stačí Ľ tohoto množství na den/:



• čerstvá tráva i s kořeny bez hlíny /jenom oklepat, neomývat/. 
Ujistěte se, že tráva nebyla chemicky ošetřována /umělá 
hnojiva, pesticidy, herbicidy, insekticidy, saponáty, benzín.../ 

• seno takřka v jakémkoli množství 
• tyčinky a granuláty pro hlodavce  trochu 
• semínka a oříšky za odměnu nebo na chuť  1 čajovou lžičku 
• běžná suchá strava pro psy  1 čajovou lžičku (také za odměnu 

nebo na chuť) 
• listová zelenina (kapusta, zelí)  asi půl šálku 
• ostatní zelenina a ovoce  2 čajové lžičky (brambory, mrkev, 

brokolice...) 
• vitamínové granuláty pro drobné hlodavce 
• neomezený přístup k pokud možno čerstvé vodě 

Bydlení 

Psouni potřebují mít vlastní koutek, kde mají místo na spaní a "nočník". Pro 
oba tyto účely se výborně hodí neglazované kameninové květináče. 

Klec by měla mít rozměry alespoň 60 x 60 x 75 cm, dvojité roštové dno a 
vyjímatelným dnem na trus. Rozteče roštu by neměly být větší než 1 cm_, 
aby si psoun nezlomil packu. Pokud jsou rozteče vetđí, vložte pod rošt ještě 
jeden tak, aby se rozteče upravily. 

• V kleci by měly být dvě misky (nerezové nebo kameninové), 
jedna na suché žrádlo a druhá na zeleninu. 

• Z vnější strany by měla být připevněna láhev s vodou / pítko (+ 
uvnitř miska, pokud psoun ještě neumí pít přímo z láhve / 
pítka). 

• dva květináče (jeden jako ložnice, druhý jako toaleta) 
• bidýlko 
• kousek lana nebo hračka z provazu 
• krmítko na seno a seno samotné 

Dále se vám budou hodit: 

• hračky z nejedovatých, tvrdých materiálů 
• hračky na kousání 
• tuhá strava  keksy pro psy, tyčinky pro hlodavce 
• sprej nebo pudr proti blechám pro kočky nebo morčata 

Výcvik 

S psounem  hlavně jeli to psouní štěně  můžete provádět výcvik na 
vodítku. Na vodítko by si psoun měl zvyknout co nejdříve a jakmile se tak



stane, nasaďte mu ho a nechte ho jít, kam chce, aniž byste za vodítko 
tahali. Dávejte pozor, aby se vodítko někde nezachytilo. Postupně mu 
dávejte tahem za vodítko najevo, že není ve správném směru; psoun se 
naučí chovat podle vás. Snažte se, aby se výcvik psounovi líbil; pokud jde 
tam, kam chcete vy, odměňte ho něčím dobrým /viz shora/. 

Pokud psoun něco ohryzává, ostře tleskněte a řekněte nahlas a rázně 
"NE!". To psouna vyruší; okamžitě mu dejte něco, co kousat smí. Tělesné 
tresty se v tomto případě míjí účinkem a mají za následek pouze to, že vám 
bude váš psoun nedůvěřovat. Pokud psoun nereaguje na slovní zákaz, 
můžete ho také rovnou vrátit do klece. V ostatních případech nikdy psouna 
nezvedejte a nedávejte ho rovnou do klece bez toho, že byste se s ním 
předtím pomazlili, jinak se může časem začít bránit pokaždé, když ho 
budete chtít zvednout. Bude s vámi chtít být pořád a všude, tedy pokud se 
mu zrovna nebude chtít spát. 

Psounům dělá dobře, když jim věnujete pozornost a vracejí vám pak více, 
než jste schopni dát vy jim. Mají jakýsi zvláštní způsob, jak vám dát najevo, 
že jste pro ně důležití a potřební. Stačí jim tuto laskavost vrátit a těšit se 
z lásky tohoto malého tvorečka. 

Nezbývá niní než popřád Vám mnoho šťastných chvil ve společnosti tohoto 
milého tvorečka a pevně doufám, že k tomu dopomohou i tyto stránky. 

David Čech 

Zoomarket Čech 

Masarykova 23 

Plzeň Doubravka 

Tel: 377374700


