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ÚVOD
Zhruba po měsíci je tady další číslo Parhelia. Opět bude
zejména o halových jevech, protože letošní sezona přeje
vzácným jevům, tak zde máme pozorování výrazného
sloupkového komplexu z velké části středních a západních
Čech. Dále se ohlédneme za jedním starším případem
vzácných jevů na cirech, zajímavým sloupem a také za první
letošní kupovitou oblačností. Na závěr vás čeká překvapení.

Na úvodním snímku halový sloup ze dne 12. února
Parhelium je obnovený občasník projektu
HOP
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Výrazné halové jevy v únoru
V měsíci únoru se vyskytlo pár dní s výraznými halovými
jevy. Překvapivě hojně se vyskytovaly halové jevy v noci
okolo měsíce. Díky častým přechodům front bylo o ciry
postaráno a halové jevy byly hojné i u slunce. Nechyběly ani
vzácné jevy, jako např. 18° halo, nebo Wegenerův oblouk.
Nejčastěji se vyskytovalo malé halo, dále parhelia, dotykové
oblouky, vzácněji Cirkumzenitální oblouk, parhelický kruh,
nějaké ty sloupy a taky pyramidální hala, nebo některé ze
vzácných, jako je Parryho oblouk. Vzhledem k tomu, že se
nezapisuje do databáze projektu HOP, tak nevím, kolik
pozorování se sešlo, ale určitě ve třetině dnů byly aspoň
někde halové jevy vidět.
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Pyramidální halové jevy 12. Února
12. února jsem měl možnost pozorovat po delší době halové
jevy na pyramidálních krystalech. Očima bylo vidět jasnější
9° halo a slabé náznaky 18° hala po stranách slunce, dále
malé halo, slabý HDO, parhelia, CZO a slabý supralaterální
oblouk.
Udělal jsem sérii fotek na seskládání (celkem byly tři) a
zpracoval to obvyklým způsobem. Skládačky potvrdily
přítomnost 9° hala, dále 18° halo, 18° parhelia, malé halo a
dotykový oblouk. Ciry ten den táhly od jihu na sever a to
celkem rychle, tak jsem mohl fotit z ruky bez stativu rychlé
sekvence snímků. První složenina je ze 70 fotek, druhá z 20
fotek a třetí z 50 fotek. Při seskládání fotek jsem si všiml, že
mám nějaký binec na objektivu, ten jsem už odstranil.
A nyní je čas na fotky.
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22° halo, HDO, 9° halo a 18° halo, 18° parhelia a 22°parhelium
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22° halo, 9° halo, slabé 18° pravé parhelium a slabý HDO
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Další halové jevy v únoru

Halových jevů byla celá řada, jak dokazují fotografie a nyní
se podíváme na nejvýraznější komplex, který se v druhém
měsíci roku odehrál.
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Velký sloupkový komplex
v západních a stŘedních Čechách
22. Února
Dne 22. Února se na rozsáhlém území západních a středních
Čech odehrál velký sloupkový komplex halových jevů,
kterému dominoval výrazný dotykový oblouk a barevný
supralaterální oblouk. Někteří pozorovatelé hlásili i Parryho,
nebo Cirkumzenitální oblouk. V Praze byl k vidění i slabý
infralaterální oblouk a vzácný Wegenerův oblouk spolu
s parhelii a parhelickým kruhem.
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Halové jevy 22.2.2014 – Praha
Po velmi dlouhé době si Praha užila trochu lepší halové
nadílky. Sobotní dopoledne jsem trávila v práci na Praze 8 a
právě jsme se pohybovali v Čimicích , když jsem nad hlavou
zpozorovala nepříliš výrazné malé halo s příliš výrazným
HDO. Zalezla jsem do budovy, a když jsem vyšla ven, zjistila
jsem, že se k HDO přidal i celkem dost viditelný SLO. Měla
jsem z něj velkou radost, protože jsem jej viděla naposledy
loni v listopadu, ukázala jsem to nadělení mému kolegovi,
který takto se mnou v práci podstupuje občasné školení v
optických jevech a rozeslala jsem upozornění i několika
přátelům. Tím to ovšem nekončilo, neboť celý komplex
pořádně sílil a v Bohnicích už krásné zářil, a tak zatímco
moje zrcadlovka se širokáčem odpočívala v klidu doma (do
práce ji většinou nenosím), pobíhala jsem po sídlišti a
snažila jsem se zachytit, co se dalo alespoň kompaktem a
mobilem. I kolega byl nadšen a prohlásil, že nic podobného
ještě nikdy neviděl. Za chvíli začal komplex slábnout, což
jsem celkem i ocenila, neboť mě velmi rozptyloval při práci,
ale různé fragmenty občas i v celkem slušné intenzitě nás
doprovázely po většinu naší pracovní cesty Prahou 8 .
Text zaslala Dáša Müllerová
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( Praha 8 – Čimice, čas -9:50 ,
22°halo, HDO, SLO)

( Praha 8 – Bohnice, čas : 9:56-10:03, 22°halo, HDO, SLO,
slabé pravé parhelium + část parhelického kruhu)

( Praha 8 – Karlín, čas : 13:05, 22°halo)
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Dne 22.2.2014 v Praze - Vysočanech v 9:45 jsem dostala SMS
alert od Dáši Müllerové informující o výskytu 22° hala, HDO,
náznaku CZO a fragmentu SLO.
Vyběhnutí ven s příslušnou fotovýbavou (Canon 60D ,
Samyang 8 f3,8 a Tokina 11-16 mm f2,8) se vyplatilo. Na
cirrovité oblačnosti skutečně svítily zmiňované halové jevy.
Na první fotce z 10:06 je k vidění výrazný SLO a HDO, slabší
22° halo s přechodně pozorovanými parhelii a parhelickým
kruhem. Fragmenty SLO postupně měnily intenzitu. Dalším
bodem na programu se stal výrazný HDO se suncave Parryho
obloukem (když tak přeložit jestli je to nutné, ale i kdyby mě
měli na miste zastřelit, nevím jak je to česky) + 22° halo.
Opět se přechodně objevovala parhelia s parhelickým
kruhem. Skládačka z patnácti snímků neukázala nic co
nebylo pozorováno pouhým okem. Pozorování bylo
ukončeno v 11:33, stále bylo viditelné 22° halo a HDO,
intenzitou se to ale již nemohlo rovnat tomu, co bylo vidění
v předešlé hodině. Halové jevy se objevovaly ještě po
poledni a to v podobě 22° hala a slabého CZO.
Poslední parhelia byla pozorována krátce před západem
Slunce.
Text zaslala Karolína Plšková
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Fotky ostatních pozorovatelů
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Vzácné halové jevy 25. 10. 2013
Dne 25. Října jsem měl možnost pozorovat výrazný komplex
halových jevů včetně několika vzácných. Vše začalo ráno po
východu slunce slabším, ale obrovským CZO, který vzniknul
na jemných cirech. Pak se nic moc nedělo až do půl desáté.
V té době se objevilo halo, parhelia a HDO. Kolem desáté se
přidalo i slabé 9° halo, CZO a slabý SLO. Kolem 10: 30 se
zjasnila parhelia a HDO. Více mě však upoutala část 9° hala
nalevo od slunce, která výrazně nabrala na jasu. Napadlo
mě, že to může být zjasnění na nějakém ciru, ale jak ciry
postupovaly, tak zjasnění zůstávalo na místě a v ten
moment mi blesklo, že by to mohl být 9° dotykový oblouk,
který byl o několik dní na základě fotografie potvrzen. Dále
se mi zdálo, že u levého parhelia se objevil i Lowitzův
oblouk. Po asi půl hodině jevy slábnou a zdá se, že je konec.
Pak se ale opět rozsvěcuje HDO a s ním i slabý Parryho
oblouk. Kolem půl jedné se na západě objevuje značná část
parhelického kruhu i se 120° parheliem, přidává se opět
HDO s Parryho obloukem, CZO, SLO a parhelia. Opět je vidět
9° halo, ale slabé. Parhelický kruh se dále roztahuje a vzniká
i druhé 120° parhelium a na závěr se přidávají i slabé
infralaterální oblouky. S odchodem cirů úkaz končí zhruba
kolem půl druhé odpoledne.

16

17

18

19

20

První výrazná Kupovitá oblaka roku 2014
20. února se vyskytla první opravdu jarní kupovitá oblačnost
zejména nad územím východní Moravy. Pozoroval jsem
vývoj oblačnosti ve třech oblastech, které byly v oblasti
pohoří (Jeseníky, Beskydy a Hostýnské vrchy). Nedosahovala
nijak velkých výšek, ale její vývoj byl celkem rychlý. Po čase
se zastavil o nějakou vrstvu stabilního vzduchu a pokud byl
výstupný proud silnější, tak se tvořily i kovadliny, v jednom
případě i s přestřelujícím vrcholkem.

.
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Halový sloup 12. Února
V tento den převládalo většinou zataženo střední a vysokou
oblačností, takže slunce nebylo po většinu dne vidět. O to
víc mě překvapilo, když se po západu slunce začala obloha
barvit do oranžova. V té době jsem byl na dvoře, odkud
nemám moc dobrý výhled na západ, tak jsem otevřel vrata a
podíval se. Mou pozornost okamžitě upoutal ohromný
sloup, který byl snad 30° vysoký. U obzoru byl celkem úzký,
směrem nahoru se rozšiřoval. Vyšel jsem okamžitě nahoru
do mého pokoje, popadl foťák a udělal pár fotek. Sloup ale
už nebyl tak vysoký, ale stále jasně zářil na soumrakové
obloze. Postupně měnil barvu ze žlutooranžové po červenou
a slábnul. Celé to trvalo asi 15 minut. Jelikož jsem neviděl
žádné ciry, tak si myslím, že vznikl na krystalcích
vypadávajících z oblaků druhu altokumulus.
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KŘÍŽOVKA NEJEN O HALOVÝCH JEVECH
Legenda:
1.
2.
3.
4.

Český název pro světlou skvrnu na PHC naproti slunci
Místo s trvalými mrazy a častým výskytem hal. Jevů
Latinský výraz pro lom světla

Oblouk v podobě smyčky obepínající CZO, vzniká na
krystalech s Parryho orientací

5.

Druh hala vznikající na zploštělých pyramidálních
krystalech

6.

Oblouky nacházející se na velkém halu (souhrnný
název), vznikají na vodorovně orientovaných sloupcích

7.
8.
9.

Duhové zbarvení oblaků Ac v důsledku ohybu světla
Anglická zkratka pro horní dotykový oblouk
Zbarvení části parhelického kruhu za 120° parheliem
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závĚr
Křížovku je možno vytisknout a doplnit ručně (proto zde
není barevné pozadí, jako v jiných číslech)
A co říci závěrem? Nezdá se, že by letošní sezona byla nějak
výjimečná, ale není ani špatná. Urodilo se pár vzácných jevů
a také celkem pěkné komplexy. Tak si přejme, aby to
vydrželo i nadále.

H. O. P.
2014
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