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LOVECTVÍ 

ÚPRAVA TROFEJÍ 

Trofejí dnes rozumíme upravenou určitou část 
těla ulovené zvěře, která je lovci trvalou 
upomínkou na úspěšný lov, na zážitky v přírodě. 
Současně je dokladem chovatelských úspěchů     
v honitbě a z vědeckého hlediska je pomůckou 
pro myslivecký výzkum. 

 

Úpravě trofejí je nutno věnovat náležitou péči. 
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Srnec obecný 

1) Stažení kůže, odstranění velkých svalů a 
mozku 

2) Odkrvení 

3) Odstranění měkkých tkání 

      a) Varem: 

 výhody (rychlé, hygienické), 

 nevýhody (nabourání nejjemnější kostní   

                         tkáně, horší následné odmaštění). 
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Srnec obecný 
 

b) Macerací, odehníváním:  

výhody (nejšetrnější zachování veškeré kostní   

                   hmoty, nabourání tuků v plochých   

                   kostech enzymatickým účinkem  

                   bakterií),  

nevýhody (zdlouhavé, nehygienické). 

       

 Ing. Lukáš Kandler 



LOVECTVÍ 

ÚPRAVA TROFEJÍ 

VAR 

o Doba:    - dle velikosti lebky, 

                   - dle stáří jedince, 

                   - srnec cca 1 – 1,5 hodiny. 

o Báze parůžků chránit před přímým účinkem horkých 
par. 

o Pokud je kostní tkáň zahřátá ihned vyjmeme zuby   
(v myslivecké praxi se toto skoro vůbec neprovádí). 

o Vhodné na lebky větší velikosti než srnec. 
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MACERACE, ODEHNÍVÁNÍ 

o Doba:  - opět dle velikosti lebky, 

                  - v závislosti na okolní teplotě (rozvoj bakterií). 

o Kontrola pozice lebky v nádobě (vývoj a případné hromadění 
plynů v mozkovně může lebku převrátit). 

o Výrazný časový posun nabourání (rozkladu) měkkých tkání        
a kostí:  

     - srnec 1,5 měsíce vs. 6 měsíců,  

     - jelen 3 měsíce vs. 9 měsíců. 

o Vypadávání dentes – na dně, nevylít !!! 

o Vhodné na všechny lebky, zejména menší velikosti než srnec. 
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Srnec obecný 
4) Odmaštění 

 Před odmaštěním vhodné vyjmout všechny dente   

      minimálně u býložravců a všežravců.  

   5-ti % roztokem sody:  

      – kalcinovaná (Na2CO3) = 50g / litr roztoku, 

      – krystalická (Na2CO3 x 10 H2O) = 135g / litr roztoku, 

      – při max. 80°C.      

   Odmaštění ukončit propláchnutím lebky čistou  

      horkou vodou. 
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Srnec obecný 
5) Bělení 

 Peroxid 3 – 10%, nikdy ne koncentrovaný (30%).  

   Výhodné ihned „za horka“ – rychlý rozklad H2O2.  

       Rozšířené póry v houbovité kostní tkáni. 

   Lépe ponořit než „vatičkovat“. 

   Možné ponechat lebku v lázni i více dnů. 

6) Sušení 

   Mírné, ne přímý sluneční svit ani sálavé teplo ústředního topení.  

7) Vsazení dentes 

 Úprava kořenů molárů a premolárů. 

 Užití lepidla imitujícího kostní tkáň – bílé, nelesklé. 
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Prase divoké 
1) Vyjmutí špičáků 

   Odstranění vnitřní tkáně, lehké okartáčování vazivových částí na  

       povrchu zubu. 

2) Bělení  

 V koncentrovaném peroxidu několik minut pouze do výšky            

       cca 1 – 1,5cm pod začátkem „pálení“.  

3) Odmaštění vnitřních ploch zubu (čpavková voda, technický  

       benzín, aceton)  

   Nechat oschnout, avšak pouze nezbytně nutnou dobu! 

       (po odmaštění a vysušení zuby brzy podélně praskají !!!). 
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Prase divoké 
 

4) Vyplnění dutiny (max. přilnavou hmotnou)  

   Postupné vrstvení Dispercollu.  

   Rychlejší, avšak rovněž ne „najednou“ plnění Patexem  

      silnou zahnutou jehlou. 

5) Ošetření povrchu zubů  

   Olejovitou suspenzí (náhradní náplň do Tempo houby   

      na leštění bot).  

   Průběžně opakovat dle tepelně-vlhkostních podmínek  

      uložení trofeje.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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