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Láska na prvý pohľad
„V minulosti nikto z našich príbuzných 
nechoval poľovné psy, až my s manželom 
sme sa do nich doslova zamilovali. Porce-
laine nám učaroval svojím vzhľadom, krás-
nou trblietavou srsťou, typickými tmavými 
očami a výbornou povahou. Je úplne odda-
ný svojmu pánovi, stále veselý, miluje všet-
ko, čo robíte, má rád prírodu, pohyb, prácu 
v lese, je odvážny a húževnatý.“
Samozrejme, žiadny majiteľ nedá dopustiť 
na „svoje“ plemeno, no láska manželov Be-
ránkovcov k „porcelánovým psom“ je zrej-
má na prvý pohľad. Stačí vidieť, ako hľadia 
na svoje psy, a je jasné, čo k nim naozaj 
cítia. 

Poľuje aj zachraňuje
Porcelaine je húževnatý, vytrvalý a rýchly 
bežec a na poľovačkách skutočne hlasi-

rvé poľovné pleme-
no – bloodhounda – 
si s manželom zaob-
starali v roku 2008. 

„Zdalo sa nám, že jeden pes 
nestačí, a tak k nemu o rok 
pribudol náš prvý porcela-
ine,“ hovorí Svatava Be-
ránková. Veci však nabrali 
rýchly spád. Kúpa ďalších 
„porcelánov“ na seba nedala 
dlho čakať a do roku 2011 už 
mali doma štyroch bielych 
krásavcov.
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Porcelaine
NEŽNÝ KRÁSAVEC

Francúzsky aristokrat. 
Túto prezývku 
získal porcelaine 
vďaka svojmu 
výzoru a správaniu. 
Vyšľachtený bol 
na durenie zveri a jeho 
priaznivci si ho cenia 
aj pre vynikajúci čuch.

Takúto svorku 
nemožno 
prehliadnuť.

Poľovníci si 
cenia aj jeho 
zvučný hlas.
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zoznámte sa
tý durič. „Má typický zvučný hlas. Čo sa 
týka poľovania, je to výhoda, keď je v lese 
hlásičom. Na dvore to niekedy prekáža, ale 
správnym prístupom sa to dá usmerniť.“
Dobre pracuje sám aj vo svorke. „Keď-
že má skvelý čuch, výborne sa osvedčuje 
na pofarbenej i nepofarbenej stope. Tam 
naozaj dokazuje, že to vie. Žiaľ, s dure-
ním zveri na spoločných poľovačkách je v 
Čes kej republike problém, keďže povolená 
výška psa je maximálne 50 cm v kohútiku.“ 
V iných krajinách, kde neexistuje podob-
né obmedzenie, sa však pri tomto spôsobe 
lovu hojne používa. 
Popri poľovačkách obľubuje všetky psie 
športy, agility, uplatňuje sa dokonca aj v ca-
nisterapii. Svatava Beránková pravidelne 
dostáva pozitívne e-maily z USA o úspe-
choch psov z jej chovateľskej stanice, kto-
ré sa využívajú v záchranárstve najmä pre 
ich kvalitný nos a výdrž. Podobné správy 
a ďalšie úspechy sú pre ňu silnou motivá-

Originálny názov plemena: 
Porcelaine.
Krajina pôvodu: Francúzsko.
Pôvodné využitie: poľovné 
účely.
Dnešné využitie: poľovné 
účely, spoločník, využíva sa 
na rôzne športy.
Klasifikácia FCI: skupina 6 
– duriče, farbiare a príbuzné 
plemená, sekcia 1.2 – stredné 
duriče s pracovnou skúškou.
Celkový vzhľad: je veľmi 
ušľachtilý.
Hlava: musí byť typická, 
suchá a jemne modelovaná, 
celkovo skôr dlhá.
Nos: veľký a výrazne čierny. 
Nozdry otvorené.
Papuľa: so správnou šírkou, 
ani hranatá, ani špicatá. 
Nosný chrbát pri koreni rovný, 
ku koncu mierne klenutý.
Oči: normálnej veľkosti, 
musia vyzerať tmavé a ukryté 
pod nadočnicovými oblúkmi.
Pohľad je inteligentný a milý.
Uši: jemné, dobre sa stáčajú, 
zakončené skôr do špičky, 
dosahujúce dĺžku nosa.
Chrbát: kohútik je výrazný, 
chrbát široký a rovný.
Hrudník: stredne široký, ale 
hlboký.
Rebrá: zodpovedajú tvaru 
hrudníka, sú skôr pretiahnuté 
než ploché.
Chvost: správne nasadený, 
pri koreni silný, ku koncu 
sa zoslabuje, stredne dlhý, 
nikdy nie je na spodnej strane 

osrstený dlhšou či hrubšou 
srsťou, je nesený mierne 
prehnutý.
Labky: majú tvar typický pre 
francúzske duriče, prsty sú 
skôr dlhé a suché, ale dobre
zovreté.
Stehná: dlhé, osvalenie 
zreteľne modelované a suché, 
sú stredne široké.
Pohyb: živý a veselý. Cval 
ľahký a vytrvalý.
Koža: jemná a pružná, 
mramorovaná početnými 
čiernymi platňami.
Srsť: krátka, jemná, priliehavá 
a lesklá, bez lysín.
Sfarbenie: krásne biele 
s oranžovými platňami 
okrúhlych tvarov, ktoré 
nikdy netvoria plášť. Tieto 
platne sa vyskytujú zvyčajne 
na miestach, kde je koža 
tmavo pigmentovaná. 
Oranžové striekanie na ušiach 
je pre plemeno veľmi typické.
Výška: pes 55 – 58 cm, sučka 
53 – 56 cm.
Chyby: čo sa týka výšky, 
aj v krajine pôvodu – vo 
Francúzsku  – je týchto 
psov v porovnaní s inými 
plemenami málo, takže sa 
do chovu púšťajú aj jedince 
s výškou 60 cm. Inak sú všetky 
odchýlky od tohto štandardu 
považované za chyby.
Poznámka: psy musia mať 
obidva normálne vyvinuté 
semenníky, úplne zostúpené 
v miešku.

STRUČNÝ ŠTANDARD PLEMENA

Najprv sa vy 
prispôsobíte 
jemu, potom 
on vám. Bude 
vás milovať 

a rešpektovať 
celý život.

V tomto 
plemene 
sa spája 

elegancia, sila 
a vytrvalosť.
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Nenáročný
Plemeno netrpí žiadnymi vážnejšími ge-
netickými ochoreniami a  nevyžaduje si 
mimoriadnu starostlivosť. Srsť stačí občas 
pretrieť  vlhkou handrou. Samozrejme, zá-
kladom zdravia psa je kvalitná a vyvážená 
strava. Porcelaine si vychutnáva čas stráve-
ný v prírode, ale nikdy neodmietne pohodl-
ný gauč. „Ak nie sú vonku nízke mínuso-
vé teploty, psy máme v kotercoch v dobre 
zateplených búdach. Často ich nechávam 
pustené celý deň vo veľkej hektárovej zá-
hrade, kde si užívajú voľnosť.“

Záujem najmä v zahraničí
Psy Svatavy Beránkovej získali množstvo 
cenných titulov z rôznych výstav a všet-
ky absolvovali farbiarske skúšky duričov 
s úspešnými dohľadávkami v praxi. O toto 
plemeno je zatiaľ záujem najmä v zahrani-
čí, šteniatka z jej chovateľskej stanice od-
chádzajú predovšetkým do USA, Švédska, 
Ruska, Nemecka, Rakúska, zopár sa ich do-
stalo aj do SR. „V Českej republike je v sú-
časnosti približne 150 jedincov, ale verím, 
že časom sa to zmení a viac šteniatok osta-
ne u nás, prípadne na Slovensku. Chovu sa 
budeme aj naďalej venovať naplno, oddane 
a s láskou.“

Text: Marianna Rajská

ciou, aby pokračovala v cho-
ve. „Úprimne, koľkí chova-
telia tohto plemena si môžu 
povedať, že ich odchovanci 
zachraňujú ľudské životy?“ 

Bez trestu
S výcvikom začína, keď má 
šteniatko približne šesť me-
siacov. „Spočiatku je všetko 
hra. Najskôr psíka učím zá-
kladné povely a poslušnosť, 
pritom je našou neodmysli-
teľnou pomocníčkou píšťal-
ka. Porcelaine je však ver-
ný, učenlivý a miluje svojho 
pána, takže začiatky bývajú 
takmer bezproblémové. Po-
stupne prechádzam na tréno-
vanie čuchu, teda dohľadá-
vanie. Toto plemeno to má 
jednoducho v sebe, stačí ho 
správne nasmerovať a prebu-
diť to v ňom. Všetky naše psy 

sú hlásiče. Mimochodom, vo 
Francúzsku a v Taliansku vý-
cvik neprebieha takto indivi-
duálne, malé šteniatka sa učia 
so svorkou, v ktorej je viac 
jedincov. Selekcia je výrazná 
a nekompromisná.“ 
Chovateľka však pripomína, 
že napriek pomerne ľahkému 
výcviku je každý jedinec od-
lišný a inak dospieva, preto 
si najmä na začiatku vyža-
duje individuálny prístup. 
„Najprv sa vy prispôsobíte 
jemu, potom on vám. Bude 
vás milovať a rešpektovať 
celý život. Jednu vec musím 
naozaj zdôrazniť: porcelai-
ne zle znáša fyzické tresty, 
elektrické obojky alebo príliš 
tvrdý výcvik. Nevhodnými 
výchovnými metódami ho 
môžete zlomiť, prestane vám 
dôverovať a stratíte oddané-
ho priateľa.“

Vizitka
Meno: Jasánek Roborovski
Dátum narodenia: 19. 1. 2011
Otec: Dalton
Matka: Faience Roborovski
Majiteľka: Svatava Beránková
Výstavy: Svetový víťaz mladých 2012, 
Svetový víťaz 2013, Európsky víťaz 2014, 
C.I.E. C.I.B., šampionáty: Grand Česka, 
Slovenska, Poľska, Nemecka, Rakúska, 
Maďarska, Bulharska, Cypru, Luxemburska, 
Čiernej Hory, Albánska, klubový šampión 
ČMKU,  2x BIS, 4x BIG1, 5x BIG2, 6x BIG3, 
8x BIG4, 2x BIG 5
Skúšky: farbiarske skúšky duričov

Jej psy získali 
množstvo 
titulov 
z rôznych 
výstav.
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