
Protištěkací

Jak zprovoznit zařízení a správně
zacházet s obojkem proti štěkání

S láskou napsal tým Reedog

Zacházení s protištěkacím obojkem je jednoduché.
Zde najdete stručný návod, rady a tipy, které vám
usnadní celý postup.
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Paráda! Právě jsem zakoupil/a pro-

tištěkací obojek. Pomůže mému psovi 

pochopit, kdy je jeho štěkání na záva-

du. Sousedi budou klidně spát a já si 

přestanu dělat vrásky kvůli tomu, zda 

se pes doma neuštěká.

No jo, jenže obojek proti štěkání dr-

žím v ruce poprvé a… Hodí se i vám 

jednoduchý návod, který vám pomůže 

s obojkem zacházet?



Reedog: po
cestě
odpovědných 
chovatelů

KAPITOLA 1



Společnost Reedog představuje profesionální 

distribuční síť napříč Evropou. V naší nabídce 

najdete produkty předních světových výrobců z 

oblasti smart pet technologií a chovatelských 

potřeb.

 Naše mise nám stojí za námahu a energii, kterou do 
značky Reedog vkládáme. Zlepšujeme svět, ve kterém jsou spo-
kojenější zvířata i lidé. Nechceme, aby pejskové končili v útulcích, 
proto pořád vylepšujeme výcvikové obojky, aby s nimi lidé snad-
no vycvičili své čtyřnohé kamarády.
 Stojíme si za tím, že spokojený pes, který není agresivní, 
frustrovaný a zničený nesprávným výcvikem, je skvělým parťá-
kem. Jsme rádi, že čas, který s produkty trávíme, se vyplácí a při-
náší užitek. Poskytujeme a radíme chovatelům se vším, co potře-
bují ke spokojenosti svých mazlíčků. V Reedog najdete nejlepší 
granule a krmiva, luxusní pelíšky pejskům na míru, inteligentní 
pečovatelské technologie i výcvikové pomůcky. Podporujeme 
chovatelskou odpovědnost, radíme, pomáháme, recenzujeme a 
organizujeme dobročinné aktivity pro opuštěné psy.



 Reedog zajišťuje vlastní produkty i profesionální distri-
buci chovatelských produktů a pečujících technologií po Evropě. 
Pod značkou Reedog zakoupíte luxusní pelíšky, unikátní samona-
víjecí vodítka i jedinečné produkty z oblasti výcvikových techno-
logií.



www.reedog.cz



Správně
nasadit obojek 
není věda, ale 
základ
správného
fungování.
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Po vybalení obojku si nejdří-

ve pročtěte manuál, protože 

instrukce se pro každý produkt 

mohou lišit. A můžete začít! 

Zařízení nejprve naplno do-

bijte a ujistěte se, že elektro-

dy protištěkací jednotky jsou 

dostatečně utažené.

Počítejte s tím, že první vyzkoušení zabere 
trochu času, abyste vše mohli správně nasta-
vit. Pozitivní přístup bude základem úspěchu, 
a proto mějte připra ven třeba pamlsek, kterým 
psa odměníte. 

Správné nasazení obojku je základ. Řemínek s 
jednotkou proti štěkání upravte pejskovi tak, 
aby se  mezi krk psa a řemínek vešly dva prsty. 
Těsnější utažení by mohlo způsobit otlaky, moc 
volný obojek se naopak na krku posouvá a pes 
korekce necítí.
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 Obojek je nasazen správně, když elektrody jednotky 
dosedají na kůži psa, ale netlačí se mu do krku. Pokud vlastníte 
chlupáče s bohatou srstí, vyberte si k obojku delší elektrody, aby 
srst nebránila kontaktu elektrod s kůží. Neobsahuje váš vybraný 
obojek 2 délky elektrod? Můžete je přikoupit samostatně.
 Standardně se elektrody vyrábí ve 3 délkách: krátké, 
dlouhé a extra dlouhé. Pokud máte pochybnosti, že délka nesedí, 
můžete srst vašeho chlupáče v místě kontaktu s elektrodami leh-
ce prostříhat - ale neholit!



Hlavní myšlenky kapitoly

1. Pozorně čtěte návod k obojku.

2. Při zkoušení obojku motivujte pejska pozitivně, třeba 
pamlskem.

3. Zkontrolujte, zda jsou elektrody na jednotce utažené 
a přiléhají ke kůži psa. 



Jak dlouho
může pes mít 
obojek na 
krku?
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 Máte obavy, zda pejsek nenosí obojek moc dlouho? Pra-
videlně se přesvědčte, že nedochází k podráždění kůže. Pokud 
je kůže beze změny, není k obavám důvod. Standardní doba pro 
nošení obojku je 8 h denně, protože pes by déle neměl nosit ani 
samotný řemínkový obojek. Důvodem je pohodlí pejska a pre-
vence podráždění kůže, která si potřebuje od obojků odpočinout. 
Psovi tedy obojek např.  po dobu 12 h nechat můžete, pokud mu 
jej potom na čas sundáte. V případě známek na kůži psa obojek 
nechávejte i jen na nezbytně nutnou dobu a kůži ošetřujte speci-
álním krémem.
 Pokud tedy potřebujete nechat psovi obojek např. po 
dobu 12 h, nepředstavuje taková délka nošení žádný problém. 

 Obojek psovi nasaďte tehdy, když očekáváte, že bude 
štěkáním rušit. Pes si spojí varovné signály s protištěkacím oboj-
kem na krku. Bez něho zůstane chování pejska beze změny a 
bude dál štěkat na základě přirozených instinktů, jako je obrana 
nebo hlídání.



Jak s obojkem zacházet při prvním nošení?

 Ještě si jednou připomeňme, že za nasazení obojku si 
pejsek zaslouží pochvalu a třeba pamlsek. Chcete, aby z nového 
zařízení neměl zbytečně obavy! Nejlepší je první nošení vyzkou-
šet pejskovi pod vaším dohledem. Budete mít jistotu, že všechno 
správně probíhá. Nácvik je velmi jednoduchý. Cílem je, aby pejsek 
nebyl z nového zařízení zmatený a věděl, co po něm žádáte. Jak 
na to?

Obojek nasazujte jen v případech, kdy očekáváte, že pes bude 
štěkáním rušit třeba vaše sousedy :)



1. Pravidelně kontrolujte pejskovi kůži na krku.
 
2. Po každém nošení (i obyčejného) obojku jej sundejte 
a nechte kůži odpočinout.

3. Pokud zjistíte podráždění, obojek sundejte nebo se 
poraďte s veterinářem, jak ošetřit kůži.

Hlavní myšlenky kapitoly



Jak správně
nastavím sílu
korekce?
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 Umožňuje váš obojek možnost nastavit sílu upozorně-
ní (tzv. korekci)? Nastavte jednotku na nejnižší stupeň a čekejte, 
jak pejsek reaguje při zaštěkání. Je velmi důležité, abyste psa k 
zaštěkání nedráždili vy sami! Vašeho chování by si vyložil tak, že 
po něm štěkání vyžadujete! To by vedlo k nesprávnému efektu. 
Počkejte proto na přirozený podnět.

Jak zjistím správnou sílu varovných signálů/korek-
ce?

Pokud váš obojek nabízí nastavení síly korekcí štěkání, postupujte 
následovně:

1. Korekci obojku nastavujte vždy od nejnižší úrovně a případně 
zvyšujte vždy jen o jednu úroveň.

2. Vyčkejte, až pejsek zaštěká a sledujte jeho reakci. Nikdy psa k 
zaštěkání sami nedrážděte!

3. Správná síla korekce vyvolá u pejska snahu najít zdroj korekce 
a odstranit ho - může se ošívat, podrbat v místě obojku nebo se 
rozhlíží.



4. Pokud váš pejsek na první stupeň korekce nereaguje, sílu o 
1 stupeň zvyšte a opakujte postup. Vždy navyšujte sílu korekce 
pouze o jednu úroveň! V opačném případě můžete limity psa 
snadno přesáhnout a zbytečně psa vylekat.

Potrvá obvykle jen pár dní, maximálně týdnů, než pes příčinu ko-
rekcí pochopí a vyhne se štěkání. Co pes, to originál, takže délka 
učení záleží i na jeho osobnosti. 

Jak správně nastavím citlivost na štěkání?

- Spustí se korekce již při běžném zakňučení?  Intenzitu posuňte 
o úroveň níž. Čím nižší je hladina citlivosti, tím hlasitěji smí pes 
štěkat. Běžné zakňučení nebo slabé zaštěkání tak můžete klidně 
nechat bez korekce.

- Váš pes usilovně štěká a obojek nic? Posuňte hladinu citlivosti 
o úroveň výš.

- Nikdy psa ke štěkání nevybízejte!



1. Věnujte pozornost nastavení korekce a sledujte
jak pes reaguje. Vyzkoušejte sami na sobě obojek,
abyste zjistili, zda psovi nedáváte zbytečně velký 
impulz.

2. Pokud pes na impulz nereaguje, zvyšte intenzitu o 
jeden stupeň a test opakujte.

3. Než pes korekci pochopí, bude to obvykle trvat pár 
dní nebo pár týdnů. Proto buďte trpěliví.

Hlavní myšlenky kapitoly



Začít
s nácvikem je 
snadné!
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 Obojek správně drží na krku, zařízení je plně dobité a 
-

metry vašeho produktu už znáte z návodu. Zbývá začít s nácvi-
kem! Připravte si  pamlsky do kapsy a sebemenší pokrok v cho-
vání pejska odměňte! Nechte ho slupnout odměnu už za samotné 
nasazení obojku, zaslouží si to.

Dali jste pejskovi za nošení obojku pamlsek? Sáhněte pro kabát: 
nastala správná chvíle, abyste opustili “cvičiště”.
 Před odchodem vašeho psa krátce pohlaďte, dejte mu 
jasný povel: “čekej” a používejte stejný příkaz pokaždé, když bu-
dete odcházet. Vynechte zdlouhavé loučení a odejděte z bytu. Je 
třeba odejít z dosahu teritoria, pes je citlivé zvíře a vaši přítom-

nost vycítí už od vcho-
dových dveří. Vyjděte 
proto úplně ven. Na 
první pokus vyčkejte 
cca 5 minut a pomalu 
se vraťte zpět. Pokud je 
klid a pes neštěká, od-
měňte ho pochvalou a 
mlsáním.

Jestli naopak štěká, ni-
jak ho nekárejte ani ne-
trestejte.

Samozřejmě vynechte 
i pochvalu a pejska ig-
norujte. Dejte mu na-

jevo, že si štěkáním vaši 
pozornost nevynutí. Klidně vejděte domů, jako byste např. něco 
zapomněli a po té dejte znovu povel a opakujte proces s vaším 
odchodem.



 

Intervaly postupně prodlužujte a sledujte chování psa. 
Tímto postupem psa na zařízení i funkce obojku zvyknete
a následně ho můžete s obojkem nechat bez obavy samot-
ného.

 

Následně se při každém vašem odchodu chovejte 
stejně, jako když jste situaci trénovali. Pes tak rychleji po
rozumí, co po něm žádáte.  

Jak zjistit, zda pes ve vaší nepřítomnosti stále štěká?

 

První trénink s pejskem absolvujte sami. Jestli však po
-třebujete ověřit, zda pes ve vaší nepřítomnosti stále štěká, využij

te jednoduše nahrávání v telefonu nebo domácí kameru. Některé 
kamery pořizují záznam pouze na popud pohybu či zvuku, takže 
nebudou zbytečně nahrávat, pokud je u vás ticho.

 

Kamery jsou také součástí některých hraček nebo dáv
kovačů, takže si mazlíčka nahrajete a zároveň mu nabídnete 
zábavnou hru nebo krmení. Některá zařízení můžete na dálku 
ovládat tak, že můžete na chlupáče i mluvit nebo mu také přímo 
nadělit pamlsek.

 

Vašeho chlupáče určitě nenechávejte doma napospas 
jen tak. Je to přece jen chytré zvíře a potřebuje “zaměstnat”. Ne
chte mu doma oblíbené hračky, které budou pejska zajímat a na 
nějakou dobu upoutají jeho pozornost. Vhodné jsou k tomu různé 
chytré hračky, které jsou samočinné nebo interaktivní a dokáží 
pejska i samotného na delší dobu zabavit.



  Opatřete psovi také klidné útočiště, aby měl kde oče-
kávat váš návrat. V pohodlném pelíšku se bude cítit dobře, a na-
víc důležitě. Lépe se naučí, co znamená “čekej” nebo “na místo” a 
vaše nepřítomnost bude v pohodlném pelechu snesitelnější.

1.  Nezapomínejte odměňovat pejska za nošení obojku.

2. Při otestování zda pejsek neštěká odejděte z bytu 
alespon na 5 minut. Buďte z bytu co nejdál, pejsek vás 
může vycítit.

3.  Pokud pes během nepřítomnosti neštěkal, odměňte 
ho pamlskem.

4.  Vždycky, když odcházíte, chovejte se stejně jako když 
trénujete, aby pejsek lépe věděl o čem je řeč.

Hlavní myšlenky kapitoly



Co znamená
falešné
spuštění
obojku a co
dělat, když se 
postup na
první pokus
nevydaří?
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 Obojky proti štěkání využívají 2 základní technologie k 
rozpoznání, že váš pes štěká. Obojek buď snímá zvuky pomocí 
zabudovaného  mikrofonu, nebo reaguje na otřesy způsobené zá-
chvěvem hlasivek vašeho psa. Na trhu jsou ale i obojky, které oba 
mody kombinují.

 Pokud obojek reaguje například na drbání psa na krku, je 
potřeba snížit nastavení citlivosti. Pokud ani to nepomůže, dopo-
ručujeme výměnu za jinou značku protištěkacích obojků.



Co dělat, když se postup na první pokus nevydaří?

 Reakce psa je nulová, štěká stále, nebo štěká silněji a vy 
si nejste jistí, kde je chyba? Síla impulzu může být nastavená na 
špatnou úroveň. Pes mohl zareagovat zpozorněním na nezvyklý 
signál, ale při opakovaném použití nenastává efekt, protože pes 
vnímá korekci příliš slabě a nechápe spojitost.
 Je také možné, že elektrody nedosedají správně na kůži 
psa. Signál mohl být také nastaven silněji než je třeba a pes štěká 
ze strachu. To mu opět znemožňuje chápat souvislost mezi štěká-
ním a korekcí.
 Obojek psovi sundejte a za další den či dva začněte zno-
vu od začátku. Ze zkušeností chovatelů vyplývá, že pes je scho-
pen korekci pochopit vždy. Je pouze třeba správně podpořit pod-

opakováním postupu se správně nastavenou silou korekcí.

Časté problémy

 U protištěkacích obojků dochází k nestandardnímu fun-
gování nejčastěji příčinou nesprávného zacházení. Mějte proto 
ze začátku po ruce manuál a čtěte uvedené informace. Změna 
běžného fungování přitom často signalizuje pouze vybitou nebo 
docházející baterii. Stejný problém má za následek i to, že pes 
na obojek “přestane reagovat”. Obojek přitom může polevovat ve 
funkcích z důvodu vybití.



1. Obojky ve většině případů sledují hned dva faktory 
zda-li pes neštěká. Pomocí zvuku a sledováním vibrací 
hlasivek.

2. Pokud obojek reaguje i na jiné zvuky než je samotné 
štěkání, je potřeba snížit citlivost.

3. Pes štěká i když má obojek? Zkuste zvýšit intenzitu 
impulzu. 

4. V případě, že intenzita obojku je na maximum a pej-
sek stále nereaguje, zkontrolujte, zda elektrody jsou v 
kontaktu s pokožkou pejska a nejsou tam chlupy.

Hlavní myšlenky kapitoly



Nenašli jste odpověď na vaše otázky 

nebo si nevíte s něčím rady?

Neváhejte nás kontaktovat s vaši-

mi dotazy. Kontaktujte nás kdykoliv 

telefonicky (+420 216 616 106) nebo 

emailem (info@reedog.cz) z pohodlí 

vašeho domova.



www.reedog.cz
info@reedog.cz


