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V

ltavíny, nebo také stĜedoevropské tektity,
vznikly pĜi impaktové události pĜed pĜibližnČ
14,5 miliony let a jejich mateĜským kráterem je
struktura Ries v NČmecku.
Problematikou barev vltavínĤ se poprvé zabývali Bouška a Povondra (1964). Rozlišili tČchto šest
barevných odstínĤ: svČtle zelená, bledČ zelená, lahvovČ zelená, jedovatČ zelená, olivovČ zelená a hnČdá. Tyto barvy byly popsány na základČ subjektivního pozorovaní, pĜiþemž barva každého vltavínu
závisí kromČ chemizmu i na jeho unikátním tvaru,
velikosti, vnitĜní struktuĜe a povrchové morfologii.
Navíc existuje spousta jiných subjektivnČ urþených
odstínĤ vltavínĤ, jako napĜíklad velmi þastá hnČdozelená, þernohnČdá barva u vltavínĤ typu Muong
Nong, žlutohnČdá apod. (napĜ. Švardalová 2007).
Vzhledem k subjektivitČ urþování barevných odstínĤ jsme se rozhodli zmČĜit barvy vltavínĤ pomocí
kolorimetrie. Na získaná data jsme poté aplikovali
klastrovou analýzu, která nám umožĖuje rozþlenČní
dat do jednotlivých skupin.
Vzorky a metody: Bylo studováno 86 vzorkĤ
vltavínĤ, z nichž 55 vltavínĤ z jihoþeské oblasti,
4 vltavíny z radomilické oblasti, 7 vltavínĤ z chebské oblasti, 19 vltavínĤ z moravské oblasti a 1 vltavín z lužické oblasti. Byly zhotoveny leštČné
výbrusy o tloušĢce 0,1 mm. Na mČĜení spekter
v reflektanþnČ/transmitaþním režimu byl použit
spektrální kolorimetr Gretag Macbeth Spectrolino.
Rozsah mČĜení byl 380í730 nm s krokem 10 nm,
geometrie mČĜení byla 0/45° a prĤmČr mČĜící štČrbiny byl 4 mm. Každý vzorek byl mČĜen 10 až 15
krát v závislosti na velikosti vzorku a namČĜená data byla poté zprĤmČrována.

Získaná spektra byla použita pro výpoþet kolorimetrických hodnot L*a*b* (pro svČtelný zdroj
5000 K a úhel standartního pozorovatele 2°). Hodnoty L*a*b* barvového prostoru CIELAB reprezentují jas (L*) a odstín a sytost barvy (a*/b*).
Hodnoty L*a*b* byly renormalizovány (byla použita funkce z-score a poté na nČ byla aplikována
klastrová analýza podle Warda (1963).

Obr. 1: Hodnoty L*a*b* 86 studovaných vltavínĤ.
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Obr. 2: Prezentace dat v L*a* rovinČ.

Výsledky: Hodnoty L*a*b* studovaných vltavínĤ leží až na jednu výjimku v oblasti +L*/ía*/+b*
barvového prostoru CIELAB
Jednotlivá data jsou v rozmezí +L*: 77,2í98,24;
ía*: 0,8í3,6; +b*: 1,57í17,86. Pouze jeden vltavín
má hodnotu a* kladnou (0,06). NamČĜené hodnoty
leží v 3D prostoru v rovinČ, jejíž koeficent determinace je R2 = 0,92 (Obr. 1).
Pro lepší vizaulizaci byla data pĜevedena do 2D
prostoru (Obr. 2). V grafu je patrná urþitá regionalita namČĜených 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 hodnoty –a* a +L*. Vzorky z jihoþeské a radomilické
oblasti nevykazují žádný trend, jsou rozptýlené
a pĜekrývají hodnoty jiných oblastí. Radomilické
vzorky mají ovšem vzhledem k ostatním jihoþeským
vltavínĤm spíše vyšší hodnoty +L*.
Pomocí klastrové analýzy bylo vyþlenČno 7 skupin barevných odstínĤ vltavínĤ (Obr. 3). Podle rozmístČní v barvovém prostoru CIELAB jsme jednotlivým klastrĤm pĜiĜadili tyto odstíny: 1 í olivovČ
zelená, 2 í lahvovČ zelená, 3 í hnČdá, 4 í žlutohnČdá, 5 í bledČ zelená, 6 í svČtle zelená a 7 í hnČdozelená.
ZávČr: Pomocí spektrálního kolorimetru jsme
zmČĜili spektra 86 vltavínĤ z rĤzných pádových oblastí. NamČĜená data jsme pĜepoþítali na hodnoty
L*a*b* barvového prostoru CIELAB. Až na jednu
výjimku se všechny hodnoty nachází v oblasti
+L*/ía*/+b*. Na získaná data byla použita klastrová analýza a bylo vyþlenČno 7 barevných odstínĤ
vltavínĤ. NamČĜené hodnoty vykazují urþitou regionalitu v barevných odstínech vzorkĤ.
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Obr. 3: Výsledek klastrové
analýzy podle Warda (1963)
zobrazený v rovinČ L*a*.
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