
Spolo ný kongres Slovenskej a eskej geologickej spolo nosti

Konferencie, sympózia a semináre                                   ŠGÚDŠ Bratislava, 2009 

57

Kolorimetrické hodnocení barevnosti vltavín

L. Dziková1, R. Skála2, P. Dzik3 a J. Fürstová4

1Ústav geologických v d, MU, Brno, lenka.dzikova@seznam.cz 
2Geologický ústav, AV R, Praha, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdroj , UK, Praha, skala@gli.cas.cz 
3Chemická fakulta, VUT, Brno, dzik@fch.vutbr.cz 
4Ústav výpo etní techniky, AV R, jana.furstova@email.cz 

ltavíny, nebo také st edoevropské tektity, 
vznikly p i impaktové události p ed p ibližn

14,5 miliony let a jejich mate ským kráterem je 
struktura Ries v N mecku.  

Problematikou barev vltavín  se poprvé zabý-
vali Bouška a Povondra (1964). Rozlišili t chto šest 
barevných odstín : sv tle zelená, bled  zelená, lah-
vov  zelená, jedovat  zelená, olivov  zelená a hn -
dá. Tyto barvy byly popsány na základ  subjektiv-
ního pozorovaní, p i emž barva každého vltavínu 
závisí krom  chemizmu i na jeho unikátním tvaru, 
velikosti, vnit ní struktu e a povrchové morfologii. 
Navíc existuje spousta jiných subjektivn  ur ených 
odstín  vltavín , jako nap íklad velmi astá hn do-
zelená, ernohn dá barva u vltavín  typu Muong 
Nong, žlutohn dá apod. (nap . Švardalová 2007).  

Vzhledem k subjektivit  ur ování barevných od-
stín  jsme se rozhodli zm it barvy vltavín  pomocí 
kolorimetrie. Na získaná data jsme poté aplikovali 
klastrovou analýzu, která nám umož uje roz len ní 
dat do jednotlivých skupin.    

Vzorky a metody: Bylo studováno 86 vzork
vltavín , z nichž 55 vltavín  z jiho eské oblasti,           
4 vltavíny z radomilické oblasti, 7 vltavín  z cheb-
ské oblasti, 19 vltavín  z moravské oblasti a 1 vlta-
vín z lužické oblasti. Byly zhotoveny lešt né             
výbrusy o tlouš ce 0,1 mm. Na m ení spekter 
v reflektan n /transmita ním režimu byl použit 
spektrální   kolorimetr Gretag Macbeth Spectrolino. 
Rozsah m ení byl 380 730 nm s krokem 10 nm, 
geometrie m ení byla 0/45° a pr m r m ící št r-
biny byl 4 mm. Každý vzorek byl m en 10 až 15 
krát v závislosti na velikosti vzorku a nam ená da-
ta byla poté zpr m rována.

Získaná spektra byla použita pro výpo et kolo-
rimetrických hodnot L*a*b* (pro sv telný zdroj 
5000 K a úhel standartního pozorovatele 2°). Hod-
noty L*a*b* barvového prostoru CIELAB repre-
zentují jas (L*) a odstín a sytost barvy (a*/b*). 
Hodnoty L*a*b* byly renormalizovány (byla použi-
ta funkce z-score a poté na n  byla aplikována 
klastrová analýza podle Warda (1963).  

Obr. 1: Hodnoty L*a*b* 86 studovaných vltavín .
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Obr. 2: Prezentace dat v L*a* rovin .

Výsledky: Hodnoty L*a*b* studovaných vlta-
vín  leží až na jednu výjimku v oblasti +L*/ a*/+b* 
barvového prostoru CIELAB

Jednotlivá data jsou v rozmezí +L*: 77,2 98,24; 
a*: 0,8 3,6; +b*: 1,57 17,86. Pouze jeden vltavín 

má hodnotu a* kladnou (0,06). Nam ené hodnoty 
leží v 3D prostoru v rovin , jejíž koeficent deter-
minace je R2 = 0,92 (Obr. 1). 

Pro lepší vizaulizaci byla data p evedena do 2D 
prostoru (Obr. 2). V grafu je patrná ur itá regio-
nalita nam ených dat. Vzorky z chebské oblasti 
mají spíše vyšší hodnoty –a* a +L*, oproti tomu 
vzorky z moravské oblasti mají spíše nízké hodnoty 

–a*. Vzorek z lužické oblasti má spíše nízké hod-
noty –a* a +L*. Vzorky z jiho eské a radomilické 
oblasti nevykazují žádný trend, jsou rozptýlené 
a p ekrývají hodnoty jiných oblastí. Radomilické 
vzorky mají ovšem vzhledem k ostatním jiho eským 
vltavín m spíše vyšší hodnoty +L*.  

Pomocí klastrové analýzy bylo vy len no 7 sku-
pin barevných odstín  vltavín  (Obr. 3). Podle roz-
míst ní v barvovém prostoru CIELAB jsme jednot-
livým klastr m p i adili tyto odstíny: 1  olivov
zelená, 2  lahvov  zelená, 3  hn dá, 4  žlutohn -
dá, 5  bled  zelená, 6  sv tle zelená a 7  hn do-
zelená.

Záv r: Pomocí spektrálního kolorimetru jsme 
zm ili spektra 86 vltavín  z r zných pádových ob-
lastí. Nam ená data jsme p epo ítali na hodnoty 
L*a*b* barvového prostoru CIELAB. Až na jednu 
výjimku se všechny hodnoty nachází v oblasti 
+L*/ a*/+b*. Na získaná data byla použita klas-
trová analýza a bylo vy len no 7 barevných odstín
vltavín . Nam ené hodnoty vykazují ur itou regio-
nalitu v barevných odstínech vzork .
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Obr. 3: Výsledek klastrové 
analýzy podle Warda (1963) 
zobrazený v rovin  L*a*.
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