
Nyní už jen návod, jak postupuji p i preparaci .

co neja íve po ulo eni z rrtavv uíoveného trofejového kusu stáhnu uilžL zásadně nelze va it hIavu v k ži. odstraním oční
bulvy a veškerou tukovou tká , která má tvar troj helníku a vypl uje prostor za očním obloukem, o ežu větší kusy
svaloviny a vyberu mozek mechanicky a potom pod proudem vody. Lebku očištěnou od svaloviny a tukov' ch tkání
opláchnu proudem vody tak, aby sr vyplavily nečistoty z nosních dutin' Pono ím lebku do kbelíku s vodou na tzv.
obkrev oviní cca 24-4Íi hodin s tím, že vodu L - 2 x vyměním.Je to velice d ležitá fáze preparace, p i které vyluhujeme
vešker krevní barvivo z kostních cév a kostní d eně' Po této době p ipravím lebku s trofejí na va ení. Proces va ení je
nejlépe provádět venku, pod kolnou nebo v garáŽi, kde nezavazíme manže^lce. P íprava spočívá v omotání paroh ,

p"i žr. včetně r ží !átkou až po opěrák nebo první v, sadu u srnc , u jelen a da k omotám i očník, to vše z toho
b vodu, aby p i va ení a následném ochlazení se neusazoval tuk na lodyze parohu, ale na omotané látce. Potom dám
Éutu a'o náiouv, p imě eně velkou ve vztahu k velikosti lebky tak, aby lebka byla pono ena těsně pod r že a začnu vodu
zah ívat, tzv. kbsirovat varem. Sleduji, kdy začne voda va ii, a od začátku doby varu sleduji var a současně pr uěžně
odstra uji šum a tuk a p ípadně dolévám vodu, aby neustáIe sahala pod r že parohu. Dostatečně uva ená lebka se pozná
podle práskÉ okostice (blány) na čelní kosti a očních obloucích. To je ten správn' okamžik, kdy lebka není p eva ena,
neodpadávají nosní k stky, nevypadávají zuby,lebeční švy jednotliv' ch^kostí na lebce jsou spojeny chrupavkou a dají se
snadno ods[ranít zbytky tkání. U srnce paličká e ve věku t2-L4 měsíc je doba varu cca 35 minut, s věkem trofeje se

doba varu prodlužuje. Poté, co uvidím takto popraskanou okostici (blánu), lebku vyndám a okamžitě pono ím do
p ipraveného kbe!íku (ve!ké nádoby) se studenou vodou. Poněvadž se voda rychle otepluje, za 1- 1o minut vodu
uy'anirn za studenou a nechá- vyihl"dnout. Právě tento kon chlazení považuji za jeden z nejd ležitějších v celém
kostrování lebky. Zabráníme tím zpětnému vsakování mastnoty do kostí, dochází tím ke sražení tuku ve formě mal' ch

hrudek a kuliček, které nach ázíme p i odstra ování zbytk svaloviny a vaziva. Pokud tento článek chlazení opomeneme
nebo nezvládneme dostatečně dob e, lebka velmi brzy zežloutne a Ýystoupí na kostech mastné skvrny, což si zcela jistě
žádná trofej nezaslouží.
Éo vychladnutí lebku pečlivě ober_u od zbytk tkání, vaziv a chrupavek. U mlad' ch jedinc odstraním i sko epiny a

chruiavky z nosní části lebky s pr razem do mozkovny a vyloupnu také bubínkovou část. V těchto místech se nejčastěji
n"uyb"'ol všechny chrupavčité části které mohou b t vhodn' m místem v, skytu larev mol . Když je lebka pečlivě
očištěná tak ji odmašťuji bud'v horké vodě s ',Jarem" nebo nechám tuto -jarovou vodu" zah ívat na 70 - 80 oc (ne va it)
po dobu 30 : 40 m|nut' Potom |ebku omyji a ještě vydrhnu kartáčem a nechám vychladnout a oschnout do dalšího dne.
Fo oschnutí jsou kosti po takovéto pravě už v podstatě bílé, stačí je pot Ít několikrát peroxidem vodíku v koncentraci
30olo, doporuču5e se však jen 1oolo s delší dobou bělení. Po dobu bělení uchovávám lebku v temnu a v' sledek re dostaví.
Musím se p iznát, Že i já jsem zpočátku chyboval. Chce to ovšem trochu praktick ch zkušeností zejména u rnedailov' ch
trofejí, kde celková hmotnost trofeje dává body, musíme postupovat velmi rozvážně.
zám|ínějsem neuváděl jaké ná iaí a pom cky používám. Nemám nic mimo ádného, jsou to běžně uváděné pom cky v

odborné literatu e a nakonec je to velice individuelní záležitost.
Podle něKe1 ch starších ',odborník 

- pry zaŽloutlá lebka trofeje je známkou jejího stá í, dá se tak rozeznat od ,,čerstvé"'
Toto platí jen tehdy, byta_li tato lebka neodborně vypreparovaná a postupem krátké doby vystoupil tuk na povrch kostí.
Ano, špatně provedená preparace se dá rozlišit z etelně na první pohled od precizně odvedené práce.
I po 35 letech lovu trofejové zvě e nejsou lebky na m, ch trofejích zažtoutlé a na vhodn' ch tmav ch podložkách stále zá í

svou bělostí. 'Samoz ejmě se těmto trofejím musím věnovat tím, Že je zbavuji prachu a p ípadn ch pavučin. Je to stále
nekončící práce, ale kdo má trochu estctického cítění, rád tuto práci dvakrát do roka zvIádne a p itom se nad sv' mi
trofejemi dozajista potěší.


