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Úvodní slovo...
Je zde říjen, měsíc, který vyplňuje mezeru mezi
létem a zimou, na kterou se již všichni těšíme.
Za pár dní nastane ve Finsku období diamantů
a pokud zima vyjde, snad se něčeho dočkáme i
u nás. Do té doby se můžete začíst do článků
tohoto poměrně hutného Parhelia. Mezi
nejzajímavější patří povídání o možném 46°
kontaktním oblouku pozorovaném v Praze
Štěpánkou Kosovou, se kterou je zde také mini
rozhovor. Podíváme se na nějaké to pozorování, novinky, významné události, ale i
pozorování ze zahraničí, kde se rýsuje možná další pozorovatelská skupina. V tomto čísle
najdete také nehalový článek pojednávající o Holešovské hvězdárně, na které se nyní
aktivně pracuje. Vše hezky zakončí souhrn v angličtině, který má v tomto Parheliu svoji
premiéru a chtěl bych tímto poděkovat Martinu Smažilovi za ochotnou pomoc při překladu.
Patrik Trnčák
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Pozorování...

Pozorování 19.9.2007 v Holešově

Patrik Trnčák

Jelikož pracuji v zámecké zahradě, kde lze najít hezká klidná místečka na
pozorování a protože se také objevili cirry a na nich halové jevy, rozhodl jsem se udělat
několik záběrů, i když šlo "pouze" o obyčejná parhelia. Slunce již bylo nízko (v 18 hodin) a
musel jsem zajet dál do zahrady, odkud je lepší výhled, jak ukazuje fotografie níže. Na ní je
detail levého parhelia, které bylo opravdu jasné a ve slunečních brýlích i duhové. Ještě v
19:10 jsem mohl pozorovat slabší horní dotykový oblouk ve tvaru "V" a horní část
halového sloupu. Později, když Slunce zapadalo, dostali cirry nádherné zbarvení, které
chvílemi připomínalo polární záři. Jedna z nejlepších fotek je níže.

Jasné a barevné levé parhelium nad siluetou zámku

Výrazné rudé červánky na modré obloze

Ranní mlha a optické jevy na ní dne 24.9.2007

Patrik Trnčák

Když jsem onoho rána vstal a kolem 6. hodiny zjistil, že je docela hustá mlha, ale na
východě relativně jasno, rozhodl jsem se to risknout a vydat se do polí, s přáním uvidět
mlhovou duhu.
Jasno na východě a hustá mlha na západě jsou nejideálnější podmínky na vznik mlhové
duhy. Mlha šla ke všemu právě na západ, což mě taky hrálo do karet. Po pár krocích k poli
jsem si ale uvědomil, že mlha houstne a to dokonce i na východě. Slunce se tak ztrácelo a
nedávalo moc světla na vznik duhy. Neviděl jsem ani svůj stín. Jelikož jsem si vzal
sluneční brýle (co kdyby se urodilo nějaké to halo na cirru) všiml jsem si neobvykle jasné a
duhově zbarvené koróny okolo Slunce. Na mlhovou duhu to nevypadalo, tak jsem se
zaměřil na korónu. Vyplatilo se. V jednu chvíli jsem mohl pozorovat čtyřnásobnou korónu
(opakovali se čtyřikrát červená a zelená, ostatní barvy byli patrnější spíše blíže ke slunci) a
nejpěknější byl pohled na celou scenérii se vzdálenými objekty jako elektrické sloupy a
stromy, kdy kola koróny vystupovali do popředí což jasně potvrzovalo, že se mi to nezdá a
koróna vznikla opravdu na mlze. Svojí krásou mohla konkurovat lecjaké koróně co jsem
viděl na altokumulech. Již dříve, u jiných (marných) vyčkáváních na mlhovou duhu jsem si
všiml, že se kolem slunce tvoří náznak koróny, ale vždy šlo o vybledlou a slabou
"studánku".

Mlhová duha na kompozici dvou záběrů
Když barvy koróny mizeli a slunce začalo svítit jasněji, obrátil jsem svou pozornost
na západ a dočkal jsem se. Mlhová duha byla tu! Jde o mou asi čtvrtou mlhovou duhu a
řadil bych ji jako druhou nejlepší. Pořídil jsem první snímky, ale stromy a blízké domy mě
donutili jít dále do pole. Zde bude místo na celou duhu. Avšak ani s magnetickou
předsádkou se celá nevejde na snímek, takže jsem musel fotit na dvě fotky. Vzpomněl jsem
si také na pozorování mlhových duh u pouliční lampy (poslední lampa v ulici + mlha =
mlhová duha), kde hodně záleží na tom, jak daleko a ve kterém místě stojím. V určitém
místě je duha jasná, při vzdalování se ztrácí. U slunce jsem si říkal, že to nemá žádný vliv,
ale jelikož jsem už od přírody nedůvěřiví, šel jsem dál do pole "k mlze". A opravu, duha
začala mít jasnější a zřetelnější tvar, i vrchol oblouku (prakticky na modré obloze) se začal
více ukazovat a v jeden moment jsem mohl vidět i jakési náznaky barev duhy. V nejlepší
fázi se ukázala velmi slabá sekundární duha a trochu jasnější podružný oblouk pod duhou
primární. Ten se nakonec na fotkách zachytil, druhá duha bohužel ne. Nejjasnější byla duha

v místech kde začínala, tam byla i hustější mlha. Směrem nahoru se ztrácela a jasnila jen v
přechodu "mlhovitého chuchvalce".
Mlha se postupně vzdalovala a ztrácela se, slunce stoupalo, boty byli více a více
obalené bahnem a tak jsem se vydal domů. Mlhovou duhu jsem viděl od 7:30 do 7:50, to
byla nejjasnější, určitě však byla viditelná až do 8. hodiny.

Nezvykle barevná a několikanásobná koróna vzniklá na kapičkách v mlze

Možný 46° kontaktní oblouk pozorovaný v Praze

Patrik Trnčák

Konečně, řekl jsem si po prvním spatření fotek od Štěpánky Kosové. Konečně něco velmi
vzácného u nás v Česku! Když nevyšel Hastingsův oblouk, snad vyjde větší vzácnost a to
46° kontaktní oblouk. Bohužel čím déle a lépe jsem fotky prohlížel a analyzoval, zjistil
jsem, že tak snadné to zase nebude...
O co jde – 46° kontaktní oblouk (známí také pod názvy Galleho oblouk či 46° Lowitzovy
oblouky) vzniká podobně jako Lowitzovy oblouky na rotujících destičkách. Jeho simulaci
lze provést snadno například v programu HaloSim, kdy jen zadáme Lowitzovu orientaci a
zvolíme odpovídající výšku Slunce. Teoretický výskyt v přírodě nakonec potvrdila
praktická ukázka z minulého roku z Finska, kdy byl oblouk vyfotografován při úkazu na
diamantovém prachu. O něco později se našlo na webu druhé pozorování odněkud
z Německa. Tento oblouk lze pozorovat při malé výšce Slunce nad obzorem, kdy vidíme
cirkumzenitální a supralaterální oblouk a pod nimi (kromě 46° hala) i tento vzácný oblouk.
Mimo úkazy na diamantovém prachu se bude jednat vždy o nejasné pozorování, kde
pomůže pouze dostatek fotografií a poté jejich skládačka v programu Registax.
Pozorování v Praze – dne 20. září 2007 pozorovala Štěpánka Kosová poměrně hezký
komplex halových jevů na cirrostratu. Kromě 22° hala, horního dotykového oblouku,
cirkumzenitálního a supralaterálního oblouku tu byli zastoupeny oba Parryho oblouky
(suncave a sunvex) a také něco jasného a duhově zbarveného pod CZO. Na 46° halo to
moc nevypadalo, protože 22° halo bylo
velmi slabé. I když všech fotek úkazu
bylo pořízeno dost, oblast pod CZO
vyfotila Štěpánka jen 4x. Oblouk nebylo
možno určit na 100% ihned a tak se na
řadu dostala skládačka všech čtyř záběrů
(obrázek vlevo).
Analýza snímků – jak jednotlivé záběry,
tak složenina ukazují bohužel jen
jednotvárný oblouk, snad opravdu horní
část 46° hala. Pro kontaktní oblouk je
usvědčující tvar jakési vlnovky, protože
jde o více obloučků propojující CZO
(SLO) a 46° halo, jak můžeme ostatně
vidět na simulaci. Jako vedlejší produkt
vylezl po seskládání na světlo Parryho
sunvex oblouk, čímž se potvrdilo
pozorování Štěpánky, která ho podle
svých slov viděla na vlastní oči. Snímky
analyzoval také specialista na Lowitzovy
oblouky, Marko Riikonen: „Ano, mohl by
to být opravdu 46° kontaktní oblouk.
Tohle je nejlepší kandidát na kontaktní oblouk vzniklí na cirrostratu. Nicméně,
potřebujeme dobré složeniny. My ve Finsku jsme již několikrát viděli něco podobného pod
CZO, dokonce již v 80 létech máme pár případů, ale samostatné snímky oblouk nikdy
nepotvrdí. Proto u těchto případů je nejdůležitější dostatek snímků na skládačku. Bez

skládání budeme muset vždy říkat; ano, vypadá to jako kontaktní oblouk, ale nemůžeme si
být skutečně jistí.“
Závěr – je pravděpodobné, že Štěpánka už nikdy nebude mít stejné podmínky. Je ale
zároveň možné, že někdo jiný bude mít to štěstí. Nyní ale záleží na tom, zda ten někdo četl
tento článek a zda vůbec bude vědět co fotí a jaký to má důležitý význam. Proto apeluji na
všechny, naučte se poznat vzácné jevy! Nebuďte líní a fotografujte alespoň 20 snímků za
sebou. A hlavně nezapomeňte, nádherně jasná parhelia budete mít 100x za život, ale
vzácný oblouk, jako je tento, však může mít ze sta jen jeden člověk za život...

Simulace z programu Halosim, výška Slunce 8° nad obzorem, CZO se dotýká s SLO a ony
tři malé obloučky na 46° halu jsou kontaktní oblouky. Je tedy docela možné, že na snímku od
Štěpánky Kosové vidíme jak 46° halo tak kontaktní oblouky, které se překrývají a tak zjasnili.

Zatím jediné jasné pozorování ze dne 26.10.2006 ve Finsku (město Muonio).
Foto: Päivi Linnansaari

Rozhovor se Štěpánkou Kosovou

Patrik Trnčák

Štěpánka je první, kdo u nás odpozoroval Trickerův oblouk. Možná že i třetí na světě, kdo zachytil
na snímek 46° kontaktní oblouky. Pozorování od ní přibývá a doplňuje si (poměrně snadno a rychle) sbírku
vzácných jevů. Není tedy od věci, položit jí pár otázek a uspokojit tak zvědavost nejednoho pozorovatele...

P: Jak ses vůbec k pozorování hal dostala? A co tě drží
u dalších pozorování?
Š: Od dětství pozoruji přírodu. Ještě před tím, než jsem
se halům začala věnovat, jsem zaslechla, že existuje jev
zvaný 3 slunce. Vzpomínám si, že jsem již dříve viděla
"velké kolo okolo měsíce" nebo zvláštní kusy duhy,
které nebyly proti slunci. Můj zájem o halové jevy pak
nastartoval úkaz, který jsem obdivovala 3. února 2006 v
Praze, a to obří parhelia na krystalech v přízemní vrstvě
atmosféry. Chtěla jsem samozřejmě vědět, jak něco
takového může vzniknout. Bylo nasnadě něco najít na
Google, a tak jsem objevila super stránky Tomáše Tržického.
P: Jsi jediná v ČR, kdo vyfotila celkem vzácný jev (Tricker), jsi na to hrdá? A co další
jevy, už jsi se dočkala pyramidek, který úkaz byl pro tebe zatím nejlepší?
Š: Samozřejmě, že mám radost, že se mi podařilo vyfotit Trickerův oblouk. Nejlepší moje
pozorování byl halový komplex 8. a 9. 6. 2006 z Prahy (circumscribed halo s kompletním
parhelickým kruhem a Wegenerovým obloukem a infralaterálním obloukem) a halový
komplex z 29. 9. 2006 s Parryho horním suncave obloukem, 70% parhelického kruhu,
pravým 120° bočním sluncem a nádherným levým infralaterálním obloukem.
P: Když pozoruješ, určitě jsi upoutala někdy pozornost známých, zapojuješ je do
sledování?
Š: Denně se setkávám s povrchností lidí, s tím se nic nenadělá. Trochu jsem se snažila
sousedy uvést do obrazu, když se ptali, co to na tom nebi pořád pozoruji. Ani se
nepodívali, jen kývli a to bylo vše. Snad jsem je uklidnila, že je v noci nešmíruji, ale že
fotím vzácná svítící oblaka. Nejvíc asi mimoděk zapojuji svoje děti, které si prohlížejí
moje fotky i obrázky jiných pozorovatelů na webu. Dcerka mne už dokonce párkrát
upozornila na halový jev. Syn jako velký negativista by mne neupozornil, ani kdyby viděl
parhelium jak z učebnice. Ale já si myslím, že semínko snad padlo na úrodnou půdu.
Nejvíc mne v mé činnosti podporuje manžel. Mně jako technickému antitalentu pomáhá se
zpracováním obrázků.
P: Jaké halo chceš vidět v budoucnu?
Š: V budoucnu bych si přála vidět nějaký pořádný úkaz na diamantovém prachu. Od 3.
února 2006 si v duchu říkám: škoda, že jsem tenkrát nevěděla, že se mám podívat nad sebe,
vedle sebe, že se mám otočit o 180°, najít svůj stín a nad stínem na obloze hledat
anthelický bod.
P: Chystáš se na nějakou zimní "výpravu" na lyže, na sjezdovky? Pokud ano, doufám, že
se budeš věnovat i halům...
Š: Chystáme se na jarní prázdniny s rodinou a přáteli do Žďárských vrchů. Když to klapne
a budou nějaké výraznější jevy, možná v kamarádech získám nové pozorovatele, kteří pak
občas zavítají na tyto stránky.

Pozorování protislunečních oblouků z letadla

Patrik Trnčák

Při vzletu ze Sao Paula (Brazílie) dne 28. ledna 2007 pozoroval Mario Freitas
jasnou skvrnu spodního protislunce a oblouky do tvaru „X“ známé jako Greenlerovy difusní
protisluneční oblouky. Chvílemi se ukázal i subparhelický kruh s možným Liljequistovým
subparheliem vlevo. Bohužel se povedlo udělat jen tři záběry úkazu díky průletu letadla
vrstvami oblačnosti, kdy se
střídaly halové jevy s glorií. Chvíli
pozorovatel viděl jasné protislunce
na cirru a chvíli zase barevnou
glorii na altocumulu. Každý ze tří
záběrů hala ukazuje jinou fázi, na
prvním je vidět rozevřené „X“, na
druhém již slabé křížení oblouků
těsně u protislunce a na třetím jen
tak tak rozeznáme protislunce.
Skládačka v Registaxu nepomůže,
lze jen upravit jednotlivé snímky.
Snímek se objevil také na známé
stránce EPODu dne 19.9.2007.
Mario Freitas je profesorem
fyziky
na
Universidade
Tecnológica Federal do Paraná,
kde se snaží studentům přiblížit
také úkazy opticky v přírodě. Na
stránkách Maria si můžete
prohlédnout sekci nejen o
atmosférických jevech. Mario sám
pozoruje a v součastné době se
chystá spolupráce s námi, kdy se
pokusí
kontaktovat
své
spolupracovníky, kteří by snad
mohli
mít
nějaká
vzácná
pozorování. Díky poloze Brazílie
se můžeme těšit na úkazy při
vysoké výšce Slunce nad obzorem. Nicméně sám Mario si stěžuje, že nikdy neviděl halový
sloup či dotykové oblouky v jiné fázi než ve spojené (circumscribed halo).
Navštivte:
Hlavní stránka věnovaná pozorování všech jevů:
http://www.pessoal.cefetpr.br/msergio/astro_1_atmopt_eng.htm
Stránka zaměřená na halové jevy:
http://www.pessoal.cefetpr.br/msergio/astro_1_atmopt_refr_ice_eng.htm



Reportáž...

Co nového na Holešovské hvězdárně

Patrik Trnčák

V Parheliu 4/2006 jsem popisoval, jak se mě
podařilo
oživit
malou
Holešovskou
hvězdárnu. Díky městu a mnoha vyběhaným
povolením má dnes hvězdárna nový
dalekohled a v současné době se provádí
celková rekonstrukce budovy. Podle plánu se
nejprve opraví venkovní fasáda, okapy,
hromosvody, parapety, okna a vstupní dveře.
Poté se obnoví nátěr kopule a konečně i
renovuje samotný interiér. Pokud teď žasnete,
jak to u nás jde snadno, tak vězte, že vše není
jako v pohádce. Hlavním problémem jsou, jak
jinak, památkáři. Jelikož jsou vstupní dveře zničené, shnilé, musí se dát „jen“ opravit. Není
možno vyměnit je za nové, i kdyby byli udělané podle nynějších. Jsem zvědav, kdo se toho
ujme a jak dlouho to bude trvat. Kuriózní na
tom je, že budova sloužila do roku 1959 jako
altánek a podle všeho žádné dveře tehdy
neměla. Ty jsou tedy z nové doby a nevidím
jediný důvod, proč by se nemohli celé
vyměnit. Pokud jsem v úvodu psal, že se
renovuje i samotný interiér, tak to bylo spíše
jen mé vroucí přání. V plánu to vůbec není,
ale snad se podaří sehnat alespoň finance na
materiál jako sádra a barva, práci samotnou
bych už zvládl sám. Jen si představte, že
dojdete do udržovaného parku s nádherně
opravenou budovou hvězdárny a po vstupu do vnitř uvidíte díry ve zdech, opadanou
omítku, plesnivé dřevěné obložení apod. Musím jen nyní čekat na opravu fasády, oken a
dveří, abych se pak mohl pustit do interiéru. Pokud vše dobře půjde, může být hvězdárna
kompletně opravená někdy na jaře příštího roku.
Dalekohled ale funguje a rekonstrukce hvězdárny na něj nemá vliv. Využil jsem několik
jasných nocí na pořízení snímků těles sluneční soustavy. Ty nejzdařilejší zde uvádím. Pár
technických dat. Dalekohled je značky Nexstar 102 SLT, čočkový, tedy refraktor, má dva
vyměnitelné okuláry (plus jeden, který mám ze starého dalekohledu), zvětšení je asi 200x.
Dalekohled má možnost pohonu a navigace pomocí GPS, čehož ale nevyužívám, protože
jej hodně často beru mimo kopuli a po každém přesunu je třeba vše znovu nastavit a to se
zase nevyplatí pro nepříznivé podmínky (stromy, pouliční lampy atd.). Můj fotoaparát je
Kodak EasyShare CX7330, 3,1 Mpix, 3x optický zoom, 3x digitální zoom. Fotím tak, že
jednoduše přiložím objektiv foťáku k okuláru dalekohledu a na displeji se dívám co fotím.
Je ale důležité u toho pohodlně sedět a mít podepřené ruce. Pro oko ostrý obraz je třeba
doostřit pro fotoaparát.

Měsíc – je pro takové fotografování nejjednodušší. Je dost blízko a nabízí plno detailů.
Díky vysoké světelnosti dalekohledu lze i starším foťákem udělat pěkné obrázky. Jako
například první snímek, kde vidíme jasný srpek pár dní po novu, ale také zbytek měsíčního
povrchu. Tomu se říká popelavý svit a je způsobený odrazem světla od Země, respektive
sluneční světlo odražené od Země k Měsíci a od noční polokoule Měsíce zpět k Zemi. Další
snímek ukazuje polovinu Měsíce. Takto lze vyfotografovat Měsíc nejsnáze. Třetí snímek je
již detailní pohled na měsíční povrch. Pro mě velmi oblíbený je kráter Plato (vpravo
nahoře), jde vlastně o valovou rovinu o průměru 101 km. Nejmenší krátery a detaily na
tomto snímku mají v průměru asi 10 km. Očima lze v našem dalekohledu pozorovat detaily
ještě menší, snad až 3 kilometrové. Na dalších dvou černobílých záběrech jsem se snažil o
nejlepší snímek kráteru Plato. Experimentoval jsem s okuláry a zoomem na foťáku. Jde o
nejlepší detailní snímky kráteru Plato, co jsem udělal.

Popelavý svit Měsíce

Polovina Měsíce dne 20.9.2007

Povrch Měsíce s kráterem Plato (vpravo nahoře)

Detailní záběry kráteru Plato

Planety – se fotografují už hůře. Jsou o hodně menší a udržet ruku v klidu je také nesnadné.
Na mozaice snímků můžete vidět moje zatím nejpovedenější snímky planet. Vlevo nahoře je
srpek Venuše z 16.9.2007. I když šlo o srpek, a planeta k nám byla hodně blízko,
fotografování znepříjemňovala velká jasnost a chvění atmosféry. Většina snímků pak
vypadala jako malé cirkumzenitální oblouky. Vedle Venuše je planeta Jupiter (ze
14.9.2007), nejlehčí cíl z planet. Je dost velká a ukazuje pár detailů, jako například dva pásy
mračen a tmavší zbarvení
jižního pólu. Zde jsem pořídil
několik snímků a výsledkem
je tento poskládaný z pěti
obrázků v Registaxu. Dole
vlevo už asi poznáváte Saturn
se svými prstenci. Tohle je
nejlepší snímek co mám. Při
troše fantazie je vidět i stín
prstenců na povrchu planety.
V dalekohledu
je
možné
spatřit i mezeru mezi prstenci,
tzv. Cassiniho dělení. No a na
doplnění a přirovnání zde
uvádím i snímek planety
Uran, to je ta malá
modrozelená tečka. Je to
opravu na hranici mých
možností, vyfotografovat tak slabou hvězdičku. I když je to planeta hned za Saturnem,
můžete sami vidět, že je již hodně daleko a žádné detaily na ní vidět nejsou. Na druhém
snímku níže jsou vidět i čtyři největší měsíce Jupitera. Takový snímek si vyžaduje delší
expozici a opravu pevnou ruku. Planeta samotná je pochopitelně přezářená, ale měsíce jsou
vidět všechny. Na konec ještě sekvence snímků ze zákrytu Saturna Měsícem z 22.5.2007.
Jde o výstup planety, kdy se obě tělesa od sebe postupně vzdalují.

Jupiter a jeho čtyři měsíce (zleva doprava to jsou Io, Europa, Ganymed a Callisto)

Zákryt Saturna Měsícem
Doufám, že se vám „nehalový“ článek líbil a inspiroval někoho k navštívení hvězdárny,
příští rok snad i té Holešovské, kde bude možno otestovat si vlastní fotoaparát. Web
hvězdárny: http://hvezdarna-holesov.wz.cz . Pozn.: velikost kráterů je určena podle Atlasu
Měsíce od Antonína Rükla, nakladatelství Aventinum, 1991.

Fotokuriozita

Dne 15.9.2007 k večeru, kdy slunce zapadalo, ozařovalo stopy letadel a mladý Měsíc
v srpku pomalu ale jistě zapadal za budovu zámku, se jedno z letadel prohnalo „přes
Měsíc“. Jelikož jsem měl zrovna zapnutý fotoaparát, pořídil jsem sekvenci snímků, ze
kterých vznikla tato mozaika.


HDR technika v GIMPu

Manuál...
Roman Maňák

Zkratka HDR pochází z angličtiny a používá se jako označení pro tzv. High Dynamic
Range snímky, čili snímky s vysokým dynamickým rozsahem. Co to znamená? Někteří z vás
možná tuší, ale jiní ne, což je jistě škoda, protože právě ti, kteří fotí halové jevy, by o této
metodě zpracování snímků měli vědět. O tom, co se za zkratkou HDR vlastně skrývá, a jak
tuto techniku použít v grafickém editoru GIMP, bude pojednávat tento článek.
Každý pozorovatel jistě pořídil spoustu snímků například malého hala, kdy si nějakým
objektem zastínil slunce tak, aby nevadilo při snímání. Takový objekt pak na snímku,
zvlášť, když právě tak akorát zakrývá slunce, vypadá tmavý, ne-li úplně černý, což se dost
liší od toho, co vidí lidské oko1 A právě tento nedostatek se snaží napravit metoda HDR.
Pro její použití je nutné pořídit dva stejné snímky hned po sobě, ovšem jeden s expozicí
vhodnou pro nafocení halového jevu (krátká expozice) a druhý s delší expozicí, která
zesvětlí zakrývající objekt. Ještě jednou připomínám, že oba dva snímky až na délku
expozice by měly být totožné. Mírný posuv nevadí (a při focení z ruky se mu ani
nevyhneme), protože ten jde později napravit.
Jelikož nevlastním fotoaparát, který by měl možnost manuálního nastavení expozice a
jelikož se mi snímky upravené metodou HDR velmi zamlouvaly, našel jsem cestu, která
umožní aplikovat HDR i na jediný snímek. A vynikající grafický editor GIMP, který je
mimochodem naprosto zdarma, je velmi dobrý nástroj pro techniku HDR. A jak
postupovat? O tom na dalších řádcích...
Nejdříve je samozřejmě nutné obrázek otevřít. V následujícím kroku si obrázek
zduplikujeme a ti buď pomocí volby Duplikovat obrázek v kontextovém nebo hlavním
menu Obrázek anebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + D. Tento zduplikovaný obrázek
není třeba ukládat, neboť jej stejně nebudeme dlouho potřebovat. V originálním obrázku si
vytvoříme novou vrstvu (Vrstva - Nová vrstva). Při jejím vytvoření vyskočí okno, kde jsou
možnosti nastavení nové vrstvy. Název je možno libovolně změnit2, šířku a výšku je nutné
ponechat implicitní (stejná jako velikost obrázku) a je potřeba vyplnit vrstvu průhledností.
Jak už bylo napsáno, tato vrstva se vloží do originálního snímku, který bude později sloužit
jako pozadí - zde je zakrývající objekt tmavý.
-------------------------------1

Samozřejmě, že se nemusí jednat jen o zakrývající objekt. Například i okolní krajina je na takových snímcích
nepřirozeně tmavá.
2
Změna názvu se mi zdá docela zbytečná, neboť celý postup je dost rychlý a nebude se v něm pracovat s
větším množstvím vrstev, v nichž by bez pojmenování byl zmatek

Nyní se přesuneme na zduplikovaný obrázek a podle libosti upravujeme tak, aby se
zakrývající objekt zvýraznil. Nejlepší možností se mi zdá úprava úrovní, případně
následované doladěním jasu a kontrastu. Je třeba pamatovat na to, že tak, jak bude
zakrývající objekt vypadat na tomto zduplikovaném snímku, tak bude vypadat i na
výsledném obrázku. Jakmile jsme se zvýrazňováním hotovi, označíme celý obrázek (Ctrl +
A) a zkopírujeme jej (Ctrl + C). Nyní se přepneme do originálního obrázku a obrázek ze
schránky vložíme (Ctrl + V). V dialogovém okně vrstev (dá se otevřít například pomocí
menu Dialogy - Vrstvy) klikneme pravým tlačítkem myši na ikonu Plovoucí výběr, která v
sobě defakto ukrývá námi vložený snímek. Z kontextového menu vybereme položku
Ukotvit vrstvu. Výběr se nám takto ukotvil na dříve vytvořenou průhlednou vrstvu. Jen tak
mimochodem - zduplikovaný snímek je již možné zavřít, protože nebude potřeba.
Dalším krokem je vytvoření masky vrstvy. To se provede tak, že se v dialogovém okně
Vrstvy klikne pravým tlačítkem na vrstvu s názvem Nová vrstva (případně názvem, který
jsme při vytváření průhledné vrstvy vrstvě dali do vínku) a po otevření kontextového menu
se vybere položka Přidat masku vrstvy a jako stav masky vrstvy se vybere Bílá, čili úplné
krytí (měla by být nastavena implicitně). Dialogové okno vrstvy by nyní mělo vypadat
zhruba tak, jako na obrázku 1, zde:

Nyní je několik možností, jak postupovat dál. Mě se nejvíce osvědčila možnost, kterou zde
popíši a o které se domnívám, že je pro snímky halových jevů ta nejlepší. Z menu (Nástroje Kreslící nástroj - Plechovka) případně z panelu nástrojů se vybere plechovka, která slouží k
vyplňování oblastí barvou. Doporučuji ponechat implicitní hodnoty možnosti plechovky a
všimnout si jen možnosti s názvem Práh. Pokud se zde zvolí hodnota~0, pak po kliknutí
myší někam do obrázku dojde k vyplnění barvou pouze té oblasti, kde všechny pixely mají
stejnou barvu. Při vyšších hodnotách se vyplňují i pixely, které mají mírně odlišnou barvu.
To, jak moc odlišně barevné pixely od pixelu, na který bylo kliknuto, se vyplní, zajistí právě
hodnota Práh. Je dobré vyzkoušet si více hodnot a při neúspěchu se vrátit zpět. Nyní je tedy
potřeba nastavit Práh například na hodnotu 20 a kliknout někam do obrázku do místa, kde je
obloha. Ještě předtím je ale nutné zkontrolovat, zda je barva popředí nastavena na černou.
Po kliknutí do obrázku se příslušná část oblohy "vybarví" do požadovaného odstínu. Pokud
je hodnota prahu příliš vysoká, může dojít i k vyplnění částí zakrývaného objektu. V
takovém případě je nutné se vrátit a snížit hodnotu prahu, případně kliknout na jiný pixel "na
obloze". Takovýmto způsobem se velmi rychle dá vybarvit velká část oblohy, v ideálním

případě i celá. Většinou však na obrázku zůstanou oblasti oblohy, které zůstanou v barvách,
které jsem dříve upravily na zduplikovaném snímku. V takovém případě je nutné vzít do
ruky (lépe řečeno do myši) nástroj Štětec (například z nabídky Nástroje - Kreslící nástroj Štětec), vybrat si vhodnou stopu štětce a tyto oblasti ručně dodělat. Celý tento postup zní
složitě, ale po několika experimentech jistě zjistíme, že jde o docela jednoduchou věc.
Alespoň v principu, protože někdy může jít o dost zdlouhavou práci, ale o tom se zmíním
ještě později. Dovybarvujeme-li štětcem zbylé části oblohy, je celá práce prakticky hotova.
Zbývá už jen v dialogovém okně Vrstvy kliknout pravým tlačítkem myši na upravovanou
vrstvu (v obrázku 1 má název Nová vrstva) a obrázek ve vhodném formátu uložit. Celý
postup se může zdát zdlouhavý a složitý, ale po několikerém opakování jde o záležitost
několika málo minut3 .
Obdobný způsob se použije i v případě, že jde o "pravou" metodu HDR, tedy když jsou k
dispozici dva snímky, jak bylo uvedeno výše. Tento postup má tu nevýhodu, že snímky
nemusí přesně na sebe sedět, což lze ale v GIMPu snadno vyřešit (pokud nejsou snímky
úplně rozhozené). Avšak ani postup, který jsem popsal, tedy z jednoho jediného snímku,
není bez chyby. Odpadá zde sice srovnávání dvou obrázků, ale při úpravách jasu na obrázku
(zvláště při úpravách úrovní), dochází ke zvýraznění šumu, zvláště v případě, že je potřeba
zakrývající velmi tmavý až černý a je potřeba jej "rozjasnit" velkou měrou. To je ostatně
viditelné i na první ukázce. Na obrázku 2 je originální snímek bez jakýchkoliv úprav. Na
snímku je kromě jiného viditelné i levé parhelium. Zde se sice nenachází žádný objekt, který
by byl použit k zakrytí slunce (o to se postarala oblaka a silná absorpce slunečního záření v
nízké výšce nad obzorem), ale krajina je tmavá a ztěží zde jdou rozeznat některé detaily.
Zato na obrázku 3, na který byl aplikován výše uvedený postup, je situace mnohem lepší.
Zde již lze rozeznat spoustu detailů, ovšem za cenu velmi vysokého šumu. Stejná situace je i
na dalších dvou obrázcích - budovy v popředí jsou sice viditelné i na originálním snímku,
ale po úpravě4 jdou vidět mnohem lepší detaily, ovšem opět za cenu zvýšení šumu (zde bude
šum pravděpodobně neviditelný, ale věřte, že na snímcích s vyšším rozlišením je ho tam až
až).
Pro poslední ukázku jsem si vybral snímek, kde bylo potřeba udělat poněkud více úprav. Je
na obrázku 6. Zde je obloha moc přezářená a budovy zakrývající slunce jsou dosti tmavé.
Proto jsem zde na zduplikovaném snímku pomocí úrovní "projasnil" budovy a na
originálním snímku jsem opět pomocí úrovní upravil vzhled oblohy, což zvýraznilo nejen
halo na snímku, ale docela výrazně i oblaka a obloha dostala přirozenější barvu. Pak jsem
aplikoval výše uvedený postup a výsledek můžete vidět na obrázku 7. Zde i na snímcích s
vysokým rozlišením nedošlo k velkému zvýraznění šumu a to proto, že jsem nepoužil
silnějších úprav úrovní ani na originálním ani zduplikovaném snímku a výsledek vypadá
oproti originálu velice dobře.

-------------------------------3

Záleží ovšem na konkrétním snímku. V některých případech, z nichž jeden popisuji níže, se postup může
značně protáhnout
4
Na tomto snímku jsem mimo jiné mírně zesvětlil i oblohu

A nakonec několik poznámek: Uvedená metoda se dá použít v mnoha dalších případech a
obměnách5 než jsem zde uvedl, ale také má své stinné stránky, na které jsem narazil při
úpravách snímku, který zachycoval parhelium vedle stromu. Snímek byl pořízen se zoomem
a proto se strom rozpadnul do spousty tenkých či tlustších větví, listů a tím zde vzniklo
velké množství malinkých vykousnutí, kterými prosvítala obloha. Strom bylo potřeba
rozjasnit, což se povedlo bez problémů, ale velkým problémem se stalo právě velké
množství skulinek s prosvítající oblohou, které bylo potřeba ručně jednu po druhé
"přebarvit" štětcem nebo plechovkou. Zkoušel jsem s větším či menším úspěchem využít
jiné techniky, ale vždy byl výsledek buď hodně špatný anebo se jednalo o velmi zdlouhavou
práci.
Další moje poznámka se týká programu GIMP. Vše co jsem napsal, se týká verze 2.2.15 (v
současné době jedna z posledních stabilních verzí) a v některých starších verzích můžou být
nástroje (štětec, plechovka...) a jejich atributy na poněkud jiných místech, či pod jinými
názvy. Rovněž klávesové zkratky, které jsem zde uvedl, nemusí být platné v každém GIMPu
a to i pokud jde o stejnou verzi, neboť GIMP umožňuje nadefinovat si klávesové zkratky pro
cokoliv a i ty standardní (např. Ctrl + C) umožňuje předefinovat, takže pokud jste si některé
z uvedených klávesových zkratek předefinovali, musíte si toho být vědomi.
Tím bych ukončil tento "manuál" týkající se modifikace metody HDR. A pokud ji využijete,
budu rád, když se svými snímky pochlubíte například v Přírůstcích na stránkách Optických
úkazů v atmosféře.

-------------------------------5

Osobně jsem vyzkoušel ještě jeden postup, který vede ke stejným nebo podobným výsledkům, ovšem tento
postup je o něco pracnější

Obrázek 2: Originální snímek

Obrázek 3: Upravený snímek z obrázku 2

Obrázek 4: Originální snímek

Obrázek 5: Upravený snímek z obrázku 4

Obrázek 6: Originální snímek

Obrázek 7: Upravený snímek z obrázku 6



Zajímavosti...

Zajímavosti (nejen) na webu...

Patrik Trnčák

Marko Riikonen připravuje stránku o nejstarších záznamech pozorování halových jevů
z Finska. Jedná se o dobové kresby různých autorů, přičemž někteří z nich pozorují dodnes.
Kresby by měli pokrýt 70 až 90 léta. Stránka je pořád ve vývoji, proto omluvte její častou
nefunkčnost. Link: http://www.ursa.fi/~riikonen/piirroshavainnot/

Marko Riikonen a kolektiv konečně dokončili práci na téma Lowitzovy oblouky. Pěti
stránkové dílko zachycuje dnešní znalosti o těchto obloucích a uvádí zde i nejlepší případy
pozorování. Práce se zabývá detailně také úplně prvním pozorováním od samotného
Tobiase Lowitze z roku 1790 a zaobírá se problémem, proč T. Lowitz viděl jen dolní
komponent (viz. minulé Parhelium). Článek vyšel v zářijovém čísle časopisu Weather.
Pokud bude volně k dispozici na internetu není zatím známo.
Celý název: Riikonen M., Cowley L., Schroeder M., Pekkola M., Öhman T., Hinz C. –
Lowitz arcs. Weather – September 2007, Vol. 62, No. 9.

Dne 12. září jsme si připomněli 119 výročí od narození Kurta Felixe E. Bottlingera,
německého astrofyzika, který se zabýval zejména hvězdnou astronomií a teorií relativity.
Dne 13.3.1909 pozoroval z balónu eliptické halo okolo spodního slunce, které po něm dnes
nese jméno Bottlingerovy prstence.

Stalo se...
Před 200 lety Thomas Young zjistil, že krystalky s horizontálními osami vytvářejí horní
dotykový oblouk a že odrazem na krystalcích vzniká parhelický kruh. Také správně vysvětlil
cestu paprsku pro velké halo.
Před 20 lety Klaus Sturm poprvé zdokumentoval 35° dolní parhelium (u Měsíce) na
Jižním pólu.
Před 10 lety Walter Tape poprvé zdokumentoval 20° dolní parhelium.

English summary:
- The astronomical observatory in Holesov is in reconstruction now. This reconstruction
will finish in a beginning of 2008. We have a new telescope for observations. I used this
telescope for photography of the solar system objects. In this article I present my the best
photos of the Moon, lunar crater Plato and planets (Venus, Jupiter, Saturn and Uranus) and
Moon+Saturn occultation.
- Observations (by Patrik Trncak): 19.9.2007 I have seen both parhelia during sunset in
Holesov. Later, I have seen very nice red clouds on the blue sky. 24.9.2009 (in Holesov
too) I have seen an optical phenomena origin on the morning fog. The corona was very
interesting with rainbow’s colors. The fogbow was visible too. I have seen secondary and
supernumerary bows too.
- Mario Freitas (in 28.1.2007) observed Greenler’s diffuse anthelic arcs (as X shape)
during his fly from Sao Paulo. He have seen coloured Glory too. His photo was published
on EPOD web-site for date 19.9.2007. Mario is professor of physic on Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. On Mario´s sites you can see his observations and photos
of the optical phenomena.
- Stepanka Kosova (in 20.9.2007) took photos of possible 46° contact arc in Prague. This
arc is very rare and we know just about one or two observations (for exemple one of those
in Finland 26.10.2007). On the photo is bright arc below CZA and it is maybe a part of the
46° contact arc. Both Parry arcs was visible too.
- News: - Riikonen M., Cowley L., Schroeder M., Pekkola M., Öhman T., Hinz C finished
paper about Lowitz arcs. This paper will be published in September, in Weather magazine.
***
- In Sep.12, 119 years ago, was born Kurt F. Bottlinger, who is the founder of Bottlinger
rings.
- 200 years ago, Thomas Young have used correct ice crystals for Upper tangent arc and
parhelic circle and found right ray path for 46° halo.
- 20 years ago, Klaus Sturm took photo of the 35° lower plate arc on the South pole.
- 10 years ago, Walter Tape took photos of the 20° lower plate arc.

