
Protištekacie

Ako sprevádzkovať zariadenie a správne
zaobchádzať s obojkom proti štekaniu

S láskou napísal tím Reedog

Zaobchádzanie s protištekacím obojkom je jednoduché.
Tu nájdete stručný návod, rady a tipy, ktoré vám
uľahčia celý postup.
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Paráda! Práve som s i  k ú p i l / a  pro-

tištekací obojok. Pomôže môjmu psovi 

pochopiť, kedy je jeho štekot na škodu.

Susedia budú pokojne spať a ja si už 

prestanem robiť vrásky kvôli tomu, či 

sa pes doma neušteká.

Akurát, že obojok proti štekaniu dr-

žím v ruke prvýkrát a… Hodil by sa 
 vám jednoduchý návod, ktorý by vám 

uľahčil zaobchádzanie s obojkom?



Reedog: po
ceste 
zodpovedných 
chovateľov

KAPITOLA 1



Spoločnosť Reedog predstavuje profesionálnu 

distribučnú sieť naprieč Európou. V našej po- 

nuke nájdete produkty predných svetových vý-

robcov z oblasti smart pet technológií a cho- 

vateľských potrieb.

 Naša misia nám stojí za námahu a energiu, ktorú do  
značky Reedog vkladáme. Zlepšujeme svet, v ktorom  sú  spokoj -
nejšie zvieratá i ľudia.    Nechceme, aby psíkovia  končili  v  útulkoch, 
preto stále  vylepšujeme  výcvikové  obojky, aby  s  nimi  ľudia  jed -
noducho vycvičili svojich štvornohých kamarátov..
 Stojíme  si  za  tým,  ž e spokojný  pes,  ktorý  nie je agresívny, 
frustrovaný a zničený nesprávným výcvikom, je skvelým parťá-
kom. Sme  radi,  že  čas,  ktorý  s  produktami trávime, sa vypláca.  

  Poskytujeme  a  radíme  chovateľom  so  všetkým,    čo potre-
bujú  k spokojnosti  svojich    psíkov.  V  Reedogu  nájdete  najlepšie 
granule a krmivá, luxusné pelíšky psíkom  na  mieru,  inteligentné 
chovateľské  technológie  aj  výcvikové  pomôcky.  Podporujeme 
chovateľskú  zodpovednosť, radíme, pomáhame, recenzujeme a 
organizujeme dobročinné aktivity pre opustené psy.



 Reedog vyrába vlastné produkty a zaisťuje i distribúciu
chovateľských produktov a technológií po Evrope. 
Pod značkou Reedog zakúpite luxusné pelíšky, unikátne samona-
víjacie vodítka a aj jedinečné produkty z oblasti výcvikových te -
chnológií.



www.reedog.sk



Správne
nasadiť obojok 
nie je veda, ale 
základ
správneho
fungovania.
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Po vybalení obojku si najskôr

prečítajte manuál, pretože 

inštrukcie sa pre každý produkt 

môžu líšiť. A môžete začať! 

Zariadenie najskôr naplno

nabite a uistite sa, že elektró-

dy protištekacej jednotky sú 

dostatočne utiahnuté.

Počítajte s tým, že prvé vyskúšanie zabe- 
rie trochu času, aby ste všetko mohli správne 
nastaviť. Pozitívny prístup je základom úspechu 
a preto majte pripra venú napríklad maškrtu, 
ktorou psa odmeníte. 

Správne nasadenie obojku je základ. Remienok  
s jednotkou proti štekaniu upravte psíkovi t a k ,  
aby sa medzi krk psa a remienok vošli dva prsty. 
Tesnejšie utiahnutie by mohlo spôsobiť otlaky,  
príliš voľný obojok sa naopak na krku posúva a 
pes korekcie necíti.

2

1



 Obojek je nasadený správne, keď elektródy jednotky 
dosadajú na kožu psa, ale netlačia sa mu do krku. Pokiaľ máte 
chlpáča s bohatou srsťou, vyberte si k obojku dlhšie elektródy, aby 
srsť nebránila kontaktu elektród s pokožkou. Neobsahuje vaše  
balenie 2 dĺžky elektród? Môžete ich prikúpiť samostatne.
 Štandardne sa elektródy vyrábajú v 3 dĺžkach: krátke, 
dlhé a extra dlhé. Pokiaľ máte pochybnosti, že dĺžka nesedí, 
môžete srsť vášho chlpáča v mieste kontaktu s elektródami zľahka
prestrihať - ale neholiť!



Hlavné myšlienky kapitoly

1. Pozorne čítajte návod k obojku.

2. Pri skúšaní obojku motivujte psíka pozitívne, trebárs 
pamlskom.

3. Skontrolujte, či sú elektródy na jednotke utiahnuté 
a priliehajú k pokožke psa. 



Ako dlho môže
mať pes obojok
na krku?
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 Máte obavy, či psík nenosí obojok príliš dlho? Pravidelne
sa presvedčujte, že nedochádza k podráždeniu kože. Pokiaľ 
je koža bez zmeny, nie je k obavám dôvod. Štandardná doba pre 
nosenie obojku je 8 h denne, pretože pes by dlhšie nemal nosiť 
ani klasický obojok. Dôvodom je pohodlie psíka a prevencia -
podráždenia pokožky, ktorá si potrebuje od obojkov odpočinúť. 
Psovi teda obojok napr.  počas 12 h nechat môžete, pokiaľ mu 
ho potom na čas zložíte. V prípade známok na koži psa obojok  
nechávajte len na nevyhnutne dlhú dobu a kožu ošetrujte špeciál-
nym krémom.
 Pokiaľ teda potrebujete nechať psovi obojok napr. po 
dobu 12 h, nepredstavuje taká dĺžka nosenia žiadny problém. Je 
iba treba mu po tak dlhej dobe obojok zasa na čas zložiť.

 Obojok psovi nasaďte vtedy, keď očakávate, že bude 
štekaním rušiť. Pes si spojí varovné signály s protištekacím oboj-
kom na krku. Bez neho zostane správanie psíka bez zmeny a 
bude ďalej štekať na základe prirodzených inštinktov, ako je  
obrana alebo stráženie.



Ako s obojkom zaobchádzať pri prvom nosení?

 Ešte si raz pripomeňme, že za nasadenie obojku si 
psík zaslúži pochvalu a trebárs maškrtu. Chcete, aby z nového 
zariadenia nemal zbytočne obavy! Najlepšie je prvé nosenie vy-
skúšať psíkovi pod vašim dohľadom. Budete mať istotu, že vše- 
tko správne prebieha. Nácvik je veľmi jednoduchý. Cieľom je, aby 
psík nebol z nového zariadenia zmätený a vedel, čo od neho 
chcete. Ako na to?

Obojok nasadzujte len v prípadoch, kedy očakávate, že pes bude 



1. Pravidelne kontrolujte psíkovi pokožku na krku.
 
2. Po každom nosení (i obyčajného) obojku ho zložte 
a nechajte kožu odpočinúť.

3. Pokiaľ zistíte podráždenie, obojok zložte alebo sa 

Hlavné myšlienky kapitoly



Ako správne
nastavím silu
korekcie?

KAPITOLA 4



 Umožňuje váš obojok možnosť nastaviť silu upozornení
(tzv. korekcií)? Nastavte jednotku na najnižší stupeň a čakajte, 
ako psík reaguje pri zaštekaní. Je veľmi dôležité, aby ste psa k 
zaštekaniu nedráždili vy sami! Vaše chovanie by si vyložil tak, že 
po ňom štekanie vyžadujete! To by viedlo k nesprávnemu efektu. 
Počkajte preto na prirodzený podnet.

Ako zistím správnu silu varovných signálov/korek-
cie?

Pokiaľ váš obojok ponúka nastavenie sily korekciou štekania, po-
stupujte nasledovne:

1. Korekciu obojku nastavujte vždy od najnižšej úrovne a prípa- 
dne zvyšujte vždy len o jednu úroveň.

2. Vyčkajte, dokiaľ  psík zašteká a sledujte jeho reakciu. Nikdy psa k 
zaštekaniu sami nedráždite!

3. Správna sila korekcie vyvolá u psíka snahu nájsť zdroj korekcie 
a odstrániť ho - môže sa vrtieť, poškrabať sa na mieste obojku, či



4. Pokiaľ váš psík na prvý stupeň korekcie nereaguje, silu o 
1 stupeň zvýšte a opakujte postup. Vždy navyšujte silu korekcie 
len o jednu úroveň! V opačnom prípade môžete limity psa 
jednoducho presiahnúť a zbytočne psa vyľakať.

Potrvá obvykle len pár dní, maximálne týždňov, než pes príčinu 
korekcií pochopí a vyhne sa štekaniu. Čo pes, to originál, takže 
doba učenia záleží aj na jeho osobnosti. 

Ako správne nastavím citlivosť na štekanie?

Spustí sa korekcia už pri bežnom zakňučaní?  Intenzitu posuňte 
o úroveň nižšie. Čím nižšie je hladina citlivosti, tým hlasnejšie  
smie pes štekať. Bežné zakňučanie alebo slabé zaštekanie tak  
môžete ponechať bez korekcie.

- Váš pes usilovne šteká a obojok nič? Posuňte hladinu citlivosti 
o úroveň vyššie.

- Nikdy psa k štekaniu nevyzývajte!



1. Venujte pozornosť nastaveniu korekcie a sledujte
ako pes reaguje. Vyskúšajte sami na sebe obojok,
aby ste zistili, či psovi nedávate zbytočne veľký 
impulz.

2. Pokiaľ pes na impulz nereaguje, zvýšte intenzitu o 
jeden stupeň a test opakujte.

3. Než pes korekciu pochopí, bude to zrejme trvať pár 
dní alebo pár týždňov. Preto buďte trpezliví.

Hlavné myšlienky kapitoly



Začať s 
nácvikom je 
jednoduché!
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 Obojok správne drží na krku, zariadenie je plne dobité 
-

rametry vášho produktu už poznáte z návodu. Zostáva vám už
len začať s nácvikom! Pripravte si maškrty do vrecka a každý po -
krok v správaní psa odmeňte! Nechajte ho užiť si odmenu už za sa-
motné nasadenie obojku. Zaslúži si to!

Dali ste psíkovi za nosenie obojku maškrtu? Siahnite pre kabát: 
nastala správna chvíľa, aby ste opustili “cvičisko”.
 Pred odchodom vášho psa krátko pohlaďte, dajte mu 
jasný povel: “čakaj” a používajte rovnaký príkaz vždy, keď z bytu
budete odchádzať. Vynechajte zdĺhavé lúčenie a odíďte z bytu. Je 
treba odísť z dosahu teritória, pes je citlivé zviera a vašu prí-

tomnosť vycíti už od
vchodových dverí. 
Vyjdite tak uplne von. 
Na prvý pokus čakajte 
cca 5 minút a pomaly 
sa vráťte späť. Pokiaľ je 
kľud a pes nešteká, od-
meňte ho pochvalou a 
mlsaním.

Ak naopak šteká, nijak
ho nekárajte ani netres-
tajte.

Samozrejme vynechajte 
i pochvalu a psíka ig -
norujte. Dajte mu na-

javo, že si štekaním vašu 
pozornosť nevynúti. Pokojne vojdite domov, ako by ste napr. nie- 
čo zabudli a po tom dajte znovu povel a opakujte proces s vašim 
odchodom.

a presne ste nastavili odpovedajúcu silu korekcie? Špecifické pa



 

Intervaly postupne predlžujte a sledujte správanie 
psa. Týmto postupom psa na zariadenie i funkciee obojku 
zvyknete a následne ho môžete s obojkom nechať bez obáv
samého.

 

Ako zistiť, či pes vo vašej neprítomnosti stále šteká?

 Prvý tréning s psíkom absolvujte sami. Ak si však potre-
bujete overiť, či pes vo vašej neprítomnosti stále šteká, využite je-
dnoducho nahrávanie v telefóne či domácu kameru. Niektoré 
kamery robia záznam iba na popud pohybu či zvuku, takže 
nebudú zbytočne nahrávať, pokiaľ je u vás ticho.
 Kamery sú tiež súčasťou niektorých hraček alebo dáv-
kovačov, takže si miláčika nahráte a zároveň mu ponúknete 
zábavnú hru alebo kŕmenie. Niektoré zariadenie môžete na 
diaľku ovládať tak, že môžete na chlpáča aj hovoriť, alebo mu  
tiež nadeliť maškrty.
 Vášho chlpáča určite nenechávajte doma napospas 
len tak. Je to predsa bystré zviera a potrebuje “zamestnať”. Ne-
chajte mu doma obľúbené hračky, ktoré budú psíka zaujímať a na 
nejaku dobu upútajú jeho pozornosť. Vhodné sú k tomu rôzne  
šikovné smart hračky, ktoré sú samočinné alebo interaktívne a 
dokážu psíka, aj keď je sám, na dlhšiu dobu zabaviť.



  kľudné   útočisko, aby mal kde očakávať
váš návrat. V  pohodlnom  pelíšku  sa  bude  cíti dobře, a navyše dô-
ležito.  Lepšie sa naučí, čo znamená “čakaj” alebo “na miesto” a 
vaša neprítomnosť bude v pohodlnom pelechu znesiteľnejšia.

1.  Nezabúdajte odmeňovať psíka za nosenie obojku.

2. Pri otestovaní, či psík  nešteká,  odíďte z bytu aspoň  
 na  5  minút.  Buďte  z  bytu  čo  najďalej,  psík  vás  vycíti.

3.  Pokud pes behom neprítomnosti neštekal, odmeňte 
ho pamlskom.

4.  Vždy, keď  odchádzate,  správajte  sa  rovnako, ako keď
trénujete, aby psík lepšie vedel o čom je reč.

Hlavné  myšlienky kapitoly

Zaistite psovi 
ť



Čo znamená
falošné
spustenie
obojku a čo
robiť, keď sa 
postup na
prvý pokus
nepodarí?
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 Obojky proti štekaniu využívajú 2 základné technológie 
rozpoznaniu, že váš pes šteká. Obojok buď sníma zvuky pomocou 
zabudovaného  mikrofónu, alebo reaguje na otrasy spôsobené zá -
chvevom hlasiviek vášho psa. Na trhu sú ale i obojky, ktoré oba 
módy kombinujú.

 Pokiaľ obojok reaguje napríklad na škrabanie sa psa na 
krku, je potrebné znížiť nastavenie citlivosti. Pokiaľ ani to nepomôže, 
doporučujeme výmenu za inú značku protištekacích obojkov.



Čo robiť, keď sa postup na prvý pokus nevydarí?

 Reakcia psa je nulová, šteká stále, alebo šteká silnejšie a  
nie ste si istí, kde je chyba? Sila impulzu môže byť nastavená na 
zlú úroveň. Pes mohol zareagovať spozornením na nezvyklý 
signál, ale pri opakovanom použití nenastáva efekt, pretože pes 
vníma korekciu príliš slabo a nechápe spojitosť.
 Je tiež možné, že elektródy nedosadajú správne na kožu 
psa. Signál mohol byť tiež nastavený silnejšie, než je, napríklad zo     
strachu. To mu opäť znemožňuje chápať súvislosť medzi štekaním
a korekciou.
 Obojok psovi zložte a za ďalší deň či dva začnite znovu 
od začiatku. Zo skúseností chovateľov vyplýva, že pes je schop-
ný korekciu pochopiť vždy. Je iba treba správne podporiť proces
opakovaním postupu so správne nastavenou silou korekcie. 

Časté problémy

 U protištekacích obojkov dochádza k nežiadúcej korekcii 
najčastejšie príčinou nesprávneho zaobchádzania. Majte preto 
zo začiatku po ruke manuál a čítajte uvedené informácie.  
Zmena bežného fungovania pritom často signalizuje iba vybitú či 
slabnúcu batériu. Rovnaký problém má za následok i to, že pes 
na obojok “prestane reagovať”. Obojok pritom môže poľavovať vo 
funkciách z dôvodu vybitia.



1. Obojky vo väčšine prípadov sledujú hneď dva faktory 
či pes nešteká. Pomocov zvuku a sledovaním vibrácií 
hlasiviek.

2. Pokiaľ obojok reaguje i na iné zvuky, než je samotné 
štekanie, je potrebné znížiť citlivosť.

3. Pes šteká aj keď má obojok? Skúste zvýšiť intenzitu 
impulzu. 

4. V prípade, že intenzita obojku je na maximum a psík
stále nereaguje, skontrolujte, či sú elektródy v kontak-
te s pokožkou psíka a nie sú tam chlpy.

Hlavné myšlienky kapitoly



Nenašli ste odpoveď na vaše otázky 

alebo si s niečím neviete dať rady?

Neváhajte nás kontaktovať s vašimi

otázkami. Kontaktujte nás kedykoľvek 

telefonicky (+421 322 601 057) alebo 

emailom (info@reedog.sk) z pohodlia 

vášho domova.

Alebo nás môžete tiež navštíviť na 

adrese Sedmidomky 459/8, Praha 10, ČR.



www.reedog.sk
info@reedog.sk


