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tšina nalezených zkamen lin by m la být p ed
uložením do sbírky preparována. Hornina, kte-

rá zkamen linu zakrývá, musí být odstran na tak, 
aby zkamen lina nebyla poškozena a z eteln  se ob-
jevily všechny její d ležité ásti pro její odborné 
zkoumání. V sou asné dob  jsou pro preparaci ím
dál ast ji používány moderní p ístroje (Hab tín
a Knobloch 1981, Kulich 1987). Tyto p ístroje za-
hrnují elektrické vibra ní jehly i pneumatická kladi-
va, v neposlední ad  „pískovací“ za ízení – airbra-
sive unit (Feldmann, Chapman a Hannibal 1989, 
Šari  a Budil 2008 aj.).  

Elektrická vibra ní jehla 
Jedná se o relativn  jednoduchý p ístroj, jehož  

rozší ení v minulosti výrazn  zjednodušilo, zkvalit-
nilo a urychlilo preparaci. Použití t chto p ístroj  je 
výrazn  bezpe n jší než použití klasických pom -
cek jako jsou dláta, pilní ky, skalpely. K dispozici 
jsou r zné typy od menších a jemn jších až po t žší
a siln jší. Všechny tyto p ístroje je možné držet 
v jedné ruce, i když každý typ má jinou hmotnost 
a velikost. Mezi malé a lehké vibra ní jehly pat í
nap íklad SIGNOGRAPH 25, který je malý, dob e
se drží a je vhodný spíše na m k í materiály a pre-
parace drobn jších zkamen lin. Jeho nevýhodou je 
možnost práce pouze 10 – 15 min. pak musí být p í-
stroj na kratší dobu vypnut. Mezi siln jší, ale t žší 
vibra ní jehly pat í p ístroj, který je mezi naší ve ej-
ností asi nejznám jší tzv. „Burgeska“ BURGES 
VIBROGRAV. Tato vibra ní jehla je vhodná k pre-
paraci v tšiny materiál  a proto také doznala nejv t-
šího rozší ení.  Možnost vým ny r zných druh  dlá-
tek nebo jehel umož uje i velmi jemné preparace 
drobných zkamen lin.  Nevýhodou je v tší váha. 

Pneumatické dláto 
Dalším p ístrojem používaným k preparaci jsou 

pneumatická dláta. U nás se nej ast ji objevují p í-
stroje od firmy Krantz. Jejich nejv tší výhodou proti 

elektrickým vibra ním jehlám je jejich velikost          
a váha. Na rozdíl od p edchozích p ístroj  je tento 
pohán n stla eným vzduchem. Vlastní dláto je veli-
kosti tlusté tužky, to znamená, že se dob e drží a je 
velmi lehké. V p ípad , že kompresor máme v jiné 
místnosti než kde preparujeme je hlu nost  minimál-
ní. Spojení s kompresorem snižuje jeho mobilitu          
a p ístroj je tak vázán na jedno pracovišt . Stejn
jako u p edchozích p ístroj  je i zde možno m nit
druhy dlát a jehel. 

Práce s ob mi druhy p ístroj  je obdobná. Pro 
jedno nebo druhé za ízení se rozhodneme podle dru-
hu horniny  a podle preparované zkamen liny. P ed
vlastní preparací vzorek o istíme a necháme dob e
vyschnout. Vzorek dob e prohlédneme, abychom 
odhalili možné praskliny a poškození zkamen liny. 
Vlastní zkamen linu m žeme již p ed preparací 
opatrn  konzervovat roztokem lepidla rozpustného 
ve vod  nebo polyvinilacetátem rozpušt ným v ace-
tonu. Je t eba dbát, aby  konzervant nevytvo il na 
povrchu lesk. Dalším krokem by m lo být seznáme-
ní se s vlastní zkamen linou,  abychom ji preparací 
nepoškodili. Po t chto krocích se rozhodneme, zda 
budeme preparovat zkamen linu od odkryté ásti,
nebo naopak od okraj  vzorku sm rem ke zkamen -
lin . Rozhoduje druh a tvrdost horniny, výška mate-
riálu v okolí preparované zkamen liny a zachování. 
Z  hornin bývá nejproblemati t jší vápenec: n které
typy mohou být rozpraskané (zejména bioklastické 
vápence) a drobné prasklinky mohou vést i p es 
preparovanou zkamen linu. U jiných hornin bývají 
výsledky v tšinou velmi dobré. P i preparaci by jeh-
la m la být tém  kolmo k odstra ované hornin .
Mírným tlakem na ni opatrn  odstra ujeme horninu. 
P i v tším tlaku na p ístroj m že totiž dojít ke zlo-
mení dlátka. Nebezpe ím je drobné poškození zka-
men liny, kdy hrot vibra ní jehly projede horninou 
a ud lá do ní drobný vpich. Na povrchu jsou pak 
viditelné drobné te ky. asto je výhodné st ídat 
elektrickou vibra ní jehlu nebo pneumatické dlátko 
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s klasickými dlátky a pomalu. Nasazení dlátka pod 
r zným úhlem zp sobí odšt pení r zn  velkého ku-
su horniny. ím je úhel ost ejší, tím je úšt pek         
a vryp menší. I zde záleží na typu horniny a zacho-
vání zkamen liny. asto je nutné vzorek pr b žn
zpev ovat p i vzniku r zných trhlinek, které by je 
mohly poškodit preparovaný kus. Po dokon ení
hrubých prepara ních prací m žeme prostor kolem 
zkamen liny vyhladit. Vrypy m žeme opatrn  za-
hladit i kyselinou.  

Nejv tší výhodou elektrických vibra ních jehel  
je jejich mobilita, která v podstat  závisí pouze na 
p ipojeni do elektrické sít . Pneumatická dláta jsou 
limitována zejména velikostí kompresoru. Nevýho-
dou je i menší variabilita náhradních dlátek a snad 
n kdy i ur itá pomalost preparace oproti dlátk m, 
která mohou odšt pit v tší úlomek horniny. Elek-
trické vibra ní jehly i pneumatická dláta jsou jedno-
zna n  výkonn jší a bezpe n jší pro použití na pre-
parace jak zkamen lin, tak minerál .

Abrazivní p ístroj
Relativn  nejbezpe n jším p ístrojem p i prepa-

rací je abrazivní p ístroj (airbrasiv unit) v našem 
p ípad  typ BASIC MOBIL  od firmy Krantz (Šari
a Budil, 2008). P ístroj je pohán n stla eným vzdu-
chem za pomocí  kompresoru. Tryska zde nahrazuje 
vibra ní jehlu a množství abraziva je ízeno nožním 
pedálem. Jestliže p erušíme tlak na pedál, proud 
abraziva se snižuje až do úplného vyzn ní. Snižová-
ní proudu abraziva je tak postupné a nedochází tak 
k jeho okamžitému zastavení! Preparace probíhají 
v uzav ených  prepara ních  komorách nebo v ko-
mo e vybavené na jemn jší práce  mikroskopem. 
K nim je p ipevn no odsávací za ízení. Odsávání je 
d ležité, protože p i preparaci dochází v komo e         
k  ví ení abraziv a áste ek preparovaného materiá-
lu. Tento p ístroj je vhodný k preparaci zkamen lin,
které jsou tvrdší než okolní hornina a ideální je         
i barevný rozdíl mezi zkamen linou a okolní horni-
nou. Vhodný je tedy k preparacím dolomitizova-

ných i slab  silicifikovaných zkamen lin. Nevhod-
ný je k preparování zkamen lin z biodetritických 
vápenc . P i p ibližn  stejné tvrdosti zkamen liny         
a okolní horniny dochází k poškození preparované-
ho objektu abrazivem. Jestliže je ale rozdíl tvrdostí 
v tší, výsledky p i preparací jsou velmi dobré a prá-
ce je velice snadná. Pak již záleží  pouze na použití 
vhodného druhu abraziva. K b žn  používaným 
abraziv m pat í dolomit, baryt, fluorit, živec, Al2O3
– pod obchodním názvem Cobra. Podpr m rné jsou 
zatím výsledky z vápenc  oblasti Barrandienu, nao-
pak vynikající jsou z n kterých paleozoických pra-
chovc  a zejména z mesozoika. Ur ité problémy 
nastávají p i preparacích malých zkamen lin, kdy 
proud abraziva poškozuje i vlastní zkamen linu.
V t chto p ípadech je nutno zkamen linu krýt nap í-
klad plastelínou, nebo p elepit kobercovou páskou. 

P i práci s tímto p ístrojem je nutno se obrnit vel-
kou trp livostí, protože práce postupuje relativn
pomalu, ale výsledky jsou velmi dobré i u materiálu, 
který je asto klasickými metodami obtížn  prepa-
rovatelný.

Záv r

Pro kvalitní preparaci je v tšinou nutno využít 
kombinaci všech výše uvedených metod. D ležitou
ástí všech prepara ních prací je ale také dokonalá 

znalost preparovaného materiálu. Proto každý, kdo 
se chce pokusit proniknout do taj  prepara ních 
prací, i zhotovování odlitk , by se m l seznámit jak 
s odbornou literaturou z oboru paleontologie, mine-
ralogie a prepara ních metod. Nutná je spolupráce 
jak s paleontology, tak s mineralogy a chemiky. 
Každá použitá metoda p i preparaci má své výhody 
a nevýhody a je pouze na zkušenosti a odborných 
znalostech preparátora, kterou metodu v daném p í-
pad  použije.  
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