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Čtšina nalezených zkamenČlin by mČla být pĜed
uložením do sbírky preparována. Hornina, která zkamenČlinu zakrývá, musí být odstranČna tak,
aby zkamenČlina nebyla poškozena a zĜetelnČ se objevily všechny její dĤležité þásti pro její odborné
zkoumání. V souþasné dobČ jsou pro preparaci þím
dál þastČji používány moderní pĜístroje (HabČtín
a Knobloch 1981, Kulich 1987). Tyto pĜístroje zahrnují elektrické vibraþní jehly i pneumatická kladiva, v neposlední ĜadČ „pískovací“ zaĜízení – airbrasive unit (Feldmann, Chapman a Hannibal 1989,
Šariþ a Budil 2008 aj.).
Elektrická vibraþní jehla
Jedná se o relativnČ jednoduchý pĜístroj, jehož
rozšíĜení v minulosti výraznČ zjednodušilo, zkvalitnilo a urychlilo preparaci. Použití tČchto pĜístrojĤ je
výraznČ bezpeþnČjší než použití klasických pomĤcek jako jsou dláta, pilníþky, skalpely. K dispozici
jsou rĤzné typy od menších a jemnČjších až po tČžší
a silnČjší. Všechny tyto pĜístroje je možné držet
v jedné ruce, i když každý typ má jinou hmotnost
a velikost. Mezi malé a lehké vibraþní jehly patĜí
napĜíklad SIGNOGRAPH 25, který je malý, dobĜe
se drží a je vhodný spíše na mČkþí materiály a preparace drobnČjších zkamenČlin. Jeho nevýhodou je
možnost práce pouze 10 – 15 min. pak musí být pĜístroj na kratší dobu vypnut. Mezi silnČjší, ale tČžší
vibraþní jehly patĜí pĜístroj, který je mezi naší veĜejností asi nejznámČjší tzv. „Burgeska“ BURGES
VIBROGRAV. Tato vibraþní jehla je vhodná k preparaci vČtšiny materiálĤ a proto také doznala nejvČtšího rozšíĜení. Možnost výmČny rĤzných druhĤ dlátek nebo jehel umožĖuje i velmi jemné preparace
drobných zkamenČlin. Nevýhodou je vČtší váha.
Pneumatické dláto
Dalším pĜístrojem používaným k preparaci jsou
pneumatická dláta. U nás se nejþastČji objevují pĜístroje od firmy Krantz. Jejich nejvČtší výhodou proti

elektrickým vibraþním jehlám je jejich velikost
a váha. Na rozdíl od pĜedchozích pĜístrojĤ je tento
pohánČn stlaþeným vzduchem. Vlastní dláto je velikosti tlusté tužky, to znamená, že se dobĜe drží a je
velmi lehké. V pĜípadČ, že kompresor máme v jiné
místnosti než kde preparujeme je hluþnost minimální. Spojení s kompresorem snižuje jeho mobilitu
a pĜístroj je tak vázán na jedno pracovištČ. StejnČ
jako u pĜedchozích pĜístrojĤ je i zde možno mČnit
druhy dlát a jehel.
Práce s obČmi druhy pĜístrojĤ je obdobná. Pro
jedno nebo druhé zaĜízení se rozhodneme podle druhu horniny a podle preparované zkamenČliny. PĜed
vlastní preparací vzorek oþistíme a necháme dobĜe
vyschnout. Vzorek dobĜe prohlédneme, abychom
odhalili možné praskliny a poškození zkamenČliny.
Vlastní zkamenČlinu mĤžeme již pĜed preparací
opatrnČ konzervovat roztokem lepidla rozpustného
ve vodČ nebo polyvinilacetátem rozpuštČným v acetonu. Je tĜeba dbát, aby konzervant nevytvoĜil na
povrchu lesk. Dalším krokem by mČlo být seznámení se s vlastní zkamenČlinou, abychom ji preparací
nepoškodili. Po tČchto krocích se rozhodneme, zda
budeme preparovat zkamenČlinu od odkryté þásti,
nebo naopak od okrajĤ vzorku smČrem ke zkamenČlinČ. Rozhoduje druh a tvrdost horniny, výška materiálu v okolí preparované zkamenČliny a zachování.
Z hornin bývá nejproblematiþtČjší vápenec: nČkteré
typy mohou být rozpraskané (zejména bioklastické
vápence) a drobné prasklinky mohou vést i pĜes
preparovanou zkamenČlinu. U jiných hornin bývají
výsledky vČtšinou velmi dobré. PĜi preparaci by jehla mČla být témČĜ kolmo k odstraĖované horninČ.
Mírným tlakem na ni opatrnČ odstraĖujeme horninu.
PĜi vČtším tlaku na pĜístroj mĤže totiž dojít ke zlomení dlátka. Nebezpeþím je drobné poškození zkamenČliny, kdy hrot vibraþní jehly projede horninou
a udČlá do ní drobný vpich. Na povrchu jsou pak
viditelné drobné teþky. ýasto je výhodné stĜídat
elektrickou vibraþní jehlu nebo pneumatické dlátko
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s klasickými dlátky a pomalu. Nasazení dlátka pod
rĤzným úhlem zpĤsobí odštČpení rĤznČ velkého kusu horniny. ýím je úhel ostĜejší, tím je úštČpek
a vryp menší. I zde záleží na typu horniny a zachování zkamenČliny. ýasto je nutné vzorek prĤbČžnČ
zpevĖovat pĜi vzniku rĤzných trhlinek, které by je
mohly poškodit preparovaný kus. Po dokonþení
hrubých preparaþních prací mĤžeme prostor kolem
zkamenČliny vyhladit. Vrypy mĤžeme opatrnČ zahladit i kyselinou.
NejvČtší výhodou elektrických vibraþních jehel
je jejich mobilita, která v podstatČ závisí pouze na
pĜipojeni do elektrické sítČ. Pneumatická dláta jsou
limitována zejména velikostí kompresoru. Nevýhodou je i menší variabilita náhradních dlátek a snad
nČkdy i urþitá pomalost preparace oproti dlátkĤm,
která mohou odštČpit vČtší úlomek horniny. Elektrické vibraþní jehly i pneumatická dláta jsou jednoznaþnČ výkonnČjší a bezpeþnČjší pro použití na preparace jak zkamenČlin, tak minerálĤ.
Abrazivní pĜístroj
RelativnČ nejbezpeþnČjším pĜístrojem pĜi preparací je abrazivní pĜístroj (airbrasiv unit) v našem
pĜípadČ typ BASIC MOBIL od firmy Krantz (Šariþ
a Budil, 2008). PĜístroj je pohánČn stlaþeným vzduchem za pomocí kompresoru. Tryska zde nahrazuje
vibraþní jehlu a množství abraziva je Ĝízeno nožním
pedálem. Jestliže pĜerušíme tlak na pedál, proud
abraziva se snižuje až do úplného vyznČní. Snižování proudu abraziva je tak postupné a nedochází tak
k jeho okamžitému zastavení! Preparace probíhají
v uzavĜených preparaþních komorách nebo v komoĜe vybavené na jemnČjší práce mikroskopem.
K nim je pĜipevnČno odsávací zaĜízení. Odsávání je
dĤležité, protože pĜi preparaci dochází v komoĜe
k víĜení abraziv a þásteþek preparovaného materiálu. Tento pĜístroj je vhodný k preparaci zkamenČlin,
které jsou tvrdší než okolní hornina a ideální je
i barevný rozdíl mezi zkamenČlinou a okolní horninou. Vhodný je tedy k preparacím dolomitizova-

ných þi slabČ silicifikovaných zkamenČlin. Nevhodný je k preparování zkamenČlin z biodetritických
vápencĤ. PĜi pĜibližnČ stejné tvrdosti zkamenČliny
a okolní horniny dochází k poškození preparovaného objektu abrazivem. Jestliže je ale rozdíl tvrdostí
vČtší, výsledky pĜi preparací jsou velmi dobré a práce je velice snadná. Pak již záleží pouze na použití
vhodného druhu abraziva. K bČžnČ používaným
abrazivĤm patĜí dolomit, baryt, fluorit, živec, Al2O3
– pod obchodním názvem Cobra. PodprĤmČrné jsou
zatím výsledky z vápencĤ oblasti Barrandienu, naopak vynikající jsou z nČkterých paleozoických prachovcĤ a zejména z mesozoika. Urþité problémy
nastávají pĜi preparacích malých zkamenČlin, kdy
proud abraziva poškozuje i vlastní zkamenČlinu.
V tČchto pĜípadech je nutno zkamenČlinu krýt napĜíklad plastelínou, nebo pĜelepit kobercovou páskou.
PĜi práci s tímto pĜístrojem je nutno se obrnit velkou trpČlivostí, protože práce postupuje relativnČ
pomalu, ale výsledky jsou velmi dobré i u materiálu,
který je þasto klasickými metodami obtížnČ preparovatelný.
ZávČr
Pro kvalitní preparaci je vČtšinou nutno využít
kombinaci všech výše uvedených metod. DĤležitou
þástí všech preparaþních prací je ale také dokonalá
znalost preparovaného materiálu. Proto každý, kdo
se chce pokusit proniknout do tajĤ preparaþních
prací, þi zhotovování odlitkĤ, by se mČl seznámit jak
s odbornou literaturou z oboru paleontologie, mineralogie a preparaþních metod. Nutná je spolupráce
jak s paleontology, tak s mineralogy a chemiky.
Každá použitá metoda pĜi preparaci má své výhody
a nevýhody a je pouze na zkušenosti a odborných
znalostech preparátora, kterou metodu v daném pĜípadČ použije.
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