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Slovo na úvod 

 
Před pár dny oznámil Patrik Trnčák – zakladatel a dosavadní 

vedoucí projektu HOP – že z projektu vystupuje. Zdálo se, že se 
HOP octne v nejisté pozici, protože i když už má své 
pozorovatele, jde o lidi, u nichž je to s časovými možnostmi dost 
špatné. Situace se však velice záhy změnila a novým vedoucím 
projektu HOP se stal Martin Popek, jeden z našich nejlepších 
pozorovatelů halových jevů. Nezbývá mu než popřát, aby HOP 
vedl dobře a aby pod jeho vedením jen vzkvétal. Také je na místě 
poděkovat odstupivšímu vedoucímu projektu Patriku Trnčákovi 
za jeho píli, která měla na svědomí vznik HOPu a sním 
související zpopularizování pozorování halových jevů. Pravda, 
těch, kdo halové jevy pozorují pravidelně, není nijak mnoho, ale 
vzhledem k tomu, že halové jevy jsou dosti speciálním 
„odvětvím“, asi se ani nějaký extra velký zájem o ně nedá 
očekávat. Samozřejmě, že občasné vynikající a jasné jevy 
zaujmou i širší veřejnost, ale vždy je to jen dočasné. 

Kromě změny ve vedení projektu nastala i další změna týkající 
se zpravodaje Parhelium. Tím, kdo nyní bude vydávat tento 
zpravodaj, bude má maličkost – Roman Maňák. Vzhledem 
k nevalným časovým možnostem je však jisté, že se mi nepodaří 
vydávat Parhelium v takových časových odstupech jako tomu 
bylo doposud, totiž jednou za měsíc. Vše ale záleží i na dalších 

pozorovatelích HOPu. Nebráním se totiž možnosti, že by si někdy někdo vzal Parhelium na 
svědomí (třeba jen jedno číslo). Rovněž budu rád, když občas někdo do Parhelia přispěje článkem a 
to ať už odborným nebo jen popisem pozorování. Ti, kdo čtou Parhelium pravidelně vědí, že se zde 
čas od času vyskytl i článek na jiné téma než jsou halové jevy – vzpomenu například článek o 
duhách od Patrika Trnčáka nebo o supercelárních bouřích od Tomáše Púčika. Určitě nebude na 
škodu tady tuto tradici zachovat i do budoucna. 

Není to tak dávno, co jsem dostal příležitost jedno z čísel Parhelia sám vytvořit. Tehdy jsem se 
v podobném úvodníku jako nyní omlouval za případné designové či jiné nedostatky. A učiním to i 
nyní. Toto Parhelium totiž vznikalo dost rychle a tak zde najdete určitě spoustu věcí, které by se 
daly zlepšit. Snad se mi v dalších číslech podaří tyto nedostatky vychytat. 

A co říci na závěr úvodníku? Snad jen to, že přeji všem pozorovatelům hodně krásných a 
vzácných halových jevů. A přeji příjemné čtení. 

 
 
 
Obsah 
 
Jak velké je malé halo? ……………………………………….…………………. Roman Maňák 
Parryho oblouk ve Ždánicích 2.9.2006 …………………………………………. Roman Maňák 
Rozhovor s Martinem Popkem ……………………………………Roman Maňák, Martin Popek 
Halový test ………………………………………………………………….......… Roman Maňák 
Halová výročí do konce roku …………………………………………………..... Roman Maňák 
 
 
 
 
 

 
Parhelium 
Nepravidelně vycházející 
zpravodaj sdružení HOP 
(http://halo.astronomie.cz) 
 
 
Kontakty: 
Martin Popek 
  martin.brahe(a)o2active.cz  
Roman Maňák 
  manak(a)bourky.cz 
 
 
Snímek na titulní straně: 
Malé halo, parhelium, horní 
dotykový oblouk, parhelický 
kruh a Wegenerův oblouk 
2.9.2006 v Holešově. 
Autor: Patrik Trnčák 
 
Datum vydání: 16.9.2006 
 
© HOP 2006 

strana 1 Parhelium 8/2006



 

 
Jak velké je malé halo? Roman Maňák 

 
Každý pozorovatel halových jevů, který už nějaký ten pátek pozoruje, by na otázku položenou 

v nadpise článku odpověděl zcela jednoznačně, že malé halo má poloměr 22 úhlových stupňů. Ti 
pečlivější by možná dodali, že přesná hodnota je 21,84°. Já se však chci na celou problematiku 
velikosti malého hala podívat z poněkud jiného úhlu, respektive úhlů. Hlediska, ze kterých chci 
prozkoumat úvodní otázku totiž budou hned dvě. První se bude zabývat velikostí malého hala 
z pohledu šířky samotného prstence a druhé hledisko bude hodně neobvyklé, ale myslím, že pro 
většinu o něco zajímavější. 

 
Na otázku jak široké je vlastně malé halo, je dost obtížné odpovědět. Vezmou–li se v úvahu 

pozorování, dalo by se říct, že šířka se pohybuje někde kolem jednoho stupně, většinou o něco 
méně. To, jak široké vlastně halo je, závisí hlavně na jeho jasnosti. Jestliže je malé halo hodně 
jasné, zdá se většinou širší než když je slabé. Potvrzují to i četná měření, která jsem uskutečnil ze 
snímků, jež jsem získal za téměř dva roky, co hala pozoruji. Měření jsou však hodně nepřesná. 
Vnitřní okraj bývá sice hodně ostrý a jasně patrný, ale s vnějším okrajem je to mnohem složitější. 
Nikdy totiž nelze s jistotou říct, kde tento vnější okraj končí. Na rozdíl od okraje vnitřního totiž 
nemá žádnou ostrou hranu, ale je rozmazaný. Toto rozmazání je způsobeno tím, že intenzita klesá 
se vzdáleností od slunce jen dosti pomalu. To nejlépe ilustruje následující graf vytvořený na základě 
simulací a výpočtů. Na grafu je na x-ové ose vynesena vzdálenost od slunce ve stupních, na ose y-
ové je relativní intenzita. Drobné hrbolky v grafu jsou bezvýznamné, jde o artefakt použité metody. 
Modrými body je přibližně vyznačena oblast malého hala, kterou lze pozorovat vizuálně. 

 

 
 
Již na první pohled je patrná ostrá vnitřní hrana – dochází zde k velmi rychlému nárůstu 

intenzity – a postupné exponenciální slábnutí vnější hrany. Možná se zdá překvapivé, že šířka hala 
je tak velká a dosahuje téměř 20°, ale je nutné si uvědomit, že tak široké halo je díky malým 
intenzitám ve velkých vzdálenostech od slunce nemožné pozorovat, protože se naprosto ztrácí 
v pozadí. Tak velká šířka však není jen výsadou malého hala. I další kruhová hala mají velké šířky, 
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ale situace je zde naprosto stejná, totiž, že pozorovaná šířka je mnohem menší než maximální 
možná. 

A nyní se dostávám k druhému hledisku velikosti malého hala. Jak jsem již naznačil, bude to 
hledisko dost neobvyklé, které nemá z pozorovacího hlediska žádný význam a jde jen o kuriozitu. 
Jednou při pozorování mě totiž napadla otázka týkající se toho, jak velkou oblast v cirrech zabírá 
malé halo. Samozřejmě, že tato velikost je různá, protože záleží na výšce, ve které se nacházejí 
cirry. Vezme–li se průměrná výška, ve které se cirry vyskytují (cca 8 km), pak poloměr oblasti, 
kterou malé halo zaujímá, je 3,2 km. Průměr prstence (při úhlové velikosti 1°) je asi 140 metrů a 
plocha, kterou prstenec zabírá, je 3,4 km2. Samozřejmě, že při větší výšce cirrů jsou hodnoty větší a 
naopak, při menší výšce cirrů menší. 
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Parryho oblouk ve Ždánicích 2.9.2006 Roman Maňák 

 
Není tomu tak dávno, co jsem si v diskusi na stránkách Optických úkazů v atmosféře postěžoval, 

že jsem ještě neviděl jasný Parryho oblouk – myslím tím ten nejčastější, totiž horní Parryho suncave 
oblouk. Vždycky, když jsem jej viděl celý, tak jeho jasnost byla hodně malá a i na snímcích byl 
viditelný jen s obtížemi a to většinou po drsnějších úpravách. Nejjasnější Parryho oblouk, který 
jsem viděl, nebyl také nijak moc jasný a nad hezkým duhovým horním dotykovým obloukem se 
zdržel jen pár sekund – než přes tu správnou oblast přešel rychle se pohybující cirrus. Naštěstí jsem 
měl v tu dobu po ruce fotoaparát a tak, i když tento Parryho oblouk vydržel skutečně jen necelých 
10 sekund, povedlo se mi jej zvěčnit. I tak jsem ale na ten „pravý“ Parryho oblouk musel čekat i 
nadále.. 

Až 2.9. se mi konečně zadařilo a po dobu asi 10 minut jsem měl možnost pozorovat docela jasný 
Parryho oblouk. Musím říct, že celých 10 minut jsem hleděl téměř jen na něj a kochal se tou krásou. 
Jen na chvilku jsem vždy narychlo obhlédnul oblohu, jestli se někde neobjeví další jev (myslím tím 
kromě těch, které v tu dobu byly přítomny). Kromě Parryho oblouku byly ten den viditelné i další 
hezké jevy: malé halo, jasná a duhová parhelia, oba dva dotykové oblouky, které se staly 
nejjasnějšími jevy dne, docela jasný parhelický kruh, horní halový sloup a slabé, ale perfektně 
duhové infralaterální oblouky. Ale samozřejmě tím nejlepším jevem se pro mě stal Parryho oblouk 
a proto zde přikládám i jeho snímky. První je složeninou z 18-ti samostatných snímků. Druhý 
obrázek je stejný – jediný rozdíl spočívá v aplikaci unsharp masky. 
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Je občas hodně zajímavé, že některé jevy, které jsou vzácnější než Parryho oblouk, mám už „v 

seznamu“ a to i docela jasné, kdežto na opravdu povedený Parryho oblouk jsem musel čekat téměř 
2 roky než se mi v plné kráse ukázal. 
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Rozhovor s Martinem Popkem Roman Maňák, Martin Popek 

 
Ti z vás, kdo sledují diskusi na stránkách Optických úkazů v atmosféře, již určitě vědí, že 

duchovní otec projektu HOP odstoupil z funkce vedoucího a že tuto roli po něm převzal Martin 
Popek alias Brahe, pozorovatel především halových jevů, ale nejen jich. A tak mě napadlo s ním 
udělat krátký rozhovor podobný tomu, který jsem udělal i s Patrikem Trnčákem v Parheliu 6/2006. 
Martinovi Popkovi děkuji za rozhovor a za snímky, které zpestřují článek. 

 
 
 

 
Infralaterální oblouk 23.3.2005 

 
 
1.) Na úvod samozřejmě patří obligátní otázka: Jak jsi se dostal k pozorování halových jevů? 
 
23.8.byly nad Českou republikou docela pěkné halové jevy a tak jsem udělal par fotek jako obvykle 
a založil do složky v počítači. Pak jsem na APO četl článek, kde Patrik Trnčák vyzval pozorovatele 
o zaslaní fotek a tak jsem se začal o tyto jevy víc zajímat a taky víc pozorovat. 
  
2.) Z vlastní zkušenosti můžu říct, že nějaká hala jsem viděl už předtím než jsem je začal pozorovat 
(i když jich bylo velice málo). Vzpomínáš si taky na nějaké halo z doby, kdy jsi je ještě nepozoroval?  
 
Většinou to byly docela běžné jevy a na ty si pamatuji až do dětských let. Dva úkazy však zůstaly 
výrazněji vryty v mojí paměti. První byl v roce 1997, kdy jsem pozoroval výrazné 22° a 9° halo u 
měsíce a druhý úkaz v roce 2003 – to jsem pozoroval velmi jasné circumscribed halo a nad ním 
dotykáč ve tvaru U. Až později jsem si uvědomil, že mohlo jít o Wegenerovy oblouky. 
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3.) Liší se nějakým způsobem tvoje pozorování v době, kdy jsi začínal, a dnes? 
 
Samozřejmě, hlavně ve zkušenostech. Na začátku jsem si mýlil parhelický kruh se supralaterálním 
oblouk a nějaké pyramidky či infralaterální oblouk byly pro mně z říše sci-fi. 
 
4.) Před časem jsi se zúčastnil mezinárodního setkání pozorovatelů halových jevů ve Finsku. Něco 
málo jsme si o tom už měli možnost přečíst v jednom z předchozích Parhelií. Mě by však zajímalo, 
která z přednášek tě nejvíc zaujala. 
 
Nejvíc mě zaujaly přednášky Marka Riikonena. První pojednávala o skládaní snímků v programu 
Registax a druhá byla o ohybových jevech na vodní hladině. 
 
 

 
Martin Popek a Walter Tape ve Finsku 

 
 
5.) Jaké optické jevy jste pozorovali ve Finsku? 
 
Nad Helsinkami před přistáním jsem viděl pěkné subparhelium se subsunem, část subparhelického 
kruhu a pileus (Pozn. RM: Pro ty z vás, kdo nevědí co je to pileus dodám, že jde o doprovodný oblak 
vyskytující se především u kupovité oblačnosti a má tvar hladké „čepičky“ sedící na vrcholku věže 
kumulu nebo kumulonimbu). Pozdější dny jsem pak viděl pěknou koronu, cirkumzenitální oblouk, 
horní dotykový oblouk, halo, velmi výrazná noční svítící oblaka a při cestě ke kráteru Saaksjarvi 
jsem vyfotil pár fatamorgán a irizaci. Při zpátečním letu jsem viděl velmi slabý cirkumhorizontální 
oblouk, pěkný heiligenshein a opoziční efekt. 
 
6.) Vím, že vybrat ten nejlepší jev bude asi obtížné. I přesto se tě zeptám, který halový jev považuješ 
za svůj nejoblíbenější. 
 
Na prvním místě je to každopádně cirkumzenitální oblouk. Ten, když je jasný, má skoro vždy pěkné 
a výrazné zbarvení. 
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7.) A co nejlepší halový komplex, který jsi viděl? 
 
Mám tři komplexy na které nezapomenu. První byl 13.9.2004 kdy jsem viděl asi 12 jevů. Kromě 
těch běžných to byl Parryho oblouk, 120 parhelia, jasný parhelický kruh, supralaterálním oblouk a 
výrazné anthelium. Další byl 23.3.2005, kdy jsem měl 13 jevů: krásné circumscribed halo s velmi 
jasným infralaterálním obloukem, slabý parhelický kruh se 120 parhelii a Parryho oblouk se 
supralaterálním obloukem. V noci navíc jasné 9° halo u měsíce a možná i 9° a 18° parhelia. 
Poslední byly letošní pyramidky z Kunčic pod Ondřejníkem – ty ukázaly, co dokáže Registax.   
 
8.) Každý má nějaký sen a nejinak je tomu i u pozorovatelů halových jevů. Takže který jev z těch, co 
jsi ještě na vlastní oči neviděl, by sis přál vidět? 
 
Nejvíc asi eliptické halo. Nedávno jsem si myslel, že jsem eliptické halo spatřil. Fotku jsem předal 
Riikonenovi a ten mě vyvedl z omylu – šlo jen o fragment 9° hala. No, ale vidět třeba Greenlera s 
Trickerem by bylo taky fajn. 
 
 

 
Noční svítící oblaka a Martin Popek ve Finsku 15.7.2006 

 
 
9.) Koho považuješ za největšího "halaře" vůbec? 
 
Každopádně mám tři jména: Walter Tape, Marko Riikonen a Jarmo Moilanen i když jako u každé 
vědy může obyčejný amatér přispět objevem podobně jako mladičká začátečnice Holopainen, která 
nafotila reflexní subsun. 
 
10.) Většina čtenářů asi ví, že kromě hal pozoruješ i jiné jevy. Co všechno na obloze tě tedy zajímá? 
 
Co se týče astronomie, tak pozoruji komety a samozřejmě i různá zatmění a přechody planet. Mimo 
halové jevy pak i všechny ostatní optické a ohybové jevy a bouřky. 
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22° halo a 9° halo 22.12.2004 

 
 

 
Subparhelium při letu do Finska 12.7.2006 
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Halový test Roman Maňák 

 
Jaké máte znalosti o halech? Vyznáte se  v nich? Možná vám napoví následující test. Pravda, 

některé otázky se vám možná budou zdát složité, ale pokud si nebudete vědět rady, tak se podívejte 
do odpovědí, které najdete na poslední stránce Parhelia. 

 
1.) Jaký úhlový poloměr má malé halo? 
 A: 22° 
 B: 20° 
 C: 24° 
 
2.) Který z následujících jevů je nejvzácnější? 
 A: Wegenerův oblouk 
 B: Hastingsův oblouk 
 C: 9° halo 
 
3.) Hala mohou vznikat i na vodních kapkách. Je to pravda nebo ne? 
 A: ano, je to pravda 
 B: je to pravda jen v případě, že vodní kapky mají dostatečnou velikost 
 C: ne, není to pravda 
 
4.) Parhelický kruh je halový jev vznikající jen jednoduchým odrazem světla. Je to pravda: 
 A: ano 
 B: ne 
 C: záleží na typu krystalků 
 
5.) Halový odborník Tape má křestní jméno: 
 A: Waldemar 
 B: William 
 C: Walter 
 
6.) Mohou se halové jevy vyskytovat i na altostratu? 
 A: ano 
 B: ne 
 C: ano, ale jen v létě 
 
7.) Na jakých krystalcích vznikají 22° dotykové oblouky? 
 A: na sloupcích s hlavní osou horizontální 
 B: na sloupcích s hlavní osou vertikální 
 C: na sloupcích s Parryho orientací 
 
8.) Parhelia nacházející se pod ideálním obzorem se nazývají: 
 A: superparhelia 
 B: subparhelia 
 C: paranthelia 
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Halová výročí do konce roku Roman Maňák 
 
22.11.2004 Jamsa lunar display 
Fin Arto Oksanen nasnímal jeden z nejlepších halových úkazů u měsíce. Úkaz vznikl na tzv. 
diamantovém prachu, tedy na krystalcích poletujících nízko nad zemí. Kromě těch častějších jevů 
viděl také Wegenerovy a Greenlerovy oblouky, spodní Parryho sunvex oblouk, subhelický oblouk a 
protiměsíc. 
 
27.11.1995 objev Moilanenova oblouku 
Vynikající finský pozorovatel halových jevů Jarmo Moilanen pozoroval a nafotil nový halový jev, 
který po něm později dostal jméno Moilanenův oblouk. Ten byl sice poté nalezen i na starších 
snímcích, ale nikdo jej za nový jev neoznačil. Oblouk má tvar písmene V, nachází se asi 11° nad 
sluncem a jeho vznik ještě není zcela přesvědčivě objasněn. 
 
27.11.1996 Lascar display 
Další z význačných halových úkazů. Tento je význačný především tím, že zde byly pozorovány 
nové oblouky, které vznikly na kubických krystalcích, tedy krystalcích majících tvar pyramid se 
čtyřmi bočními stěnami a jednou postavou, přičemž dvě pyramidy jsou k sobě srostlé podstavami. 
 
3.12.1970 Saskatoon display 
Kromě obvyklých jevů zde byla pozorována vzácná 44° parhelia a jeden z nejvzácnějších halových 
jevů – Kernův oblouk, od nějž doposud neexistuje žádný snímek! Pravděpodobně byla též 
pozorována i další extrémně vzácná parhelia – 66° parhelia. 
 
10.12.1998 první snímky 6° a 12° hala 
Trojice pozorovatelů halových jevů (Jarmo Moilanen, Walter Tape a Robert Greenler) pořídili na 
Jižním pólu první snímky velmi vzácných halových jevů – 6° a 12° hala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení testu: 
1A, 2B, 3C, 4B, 5C, 6A, 7A, 8B 
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