Speciální číslo – červenec 2006

Něco na úvod:
Zdravím všechny příznivce Parhelia a halových jevů. Toto speciální číslo (klasické Parhelium
vyjde někdy na začátku srpna) bude celé o setkání „halařů“ ve Finsku. Pro ty, kdo neví o co
jde, krátká rekapitulace: je to asi rok, co se šuškalo o velkém setkání pozorovatelů ze všech
možných koutů světa. Nakonec se vše podařilo dohodnout a tak ve dnech 14 – 16. července
2006 proběhl meeting pozorovatelů v oblasti Artjarvi ve Finsku. Zde jsou mé postřehy z celé
akce, doplněné snímky.
Cesta:
Jak už to tak bývá, cesta byla dlouhá a unavující, nicméně ne nudná. Vystřídal jsem celkem
pět dopravních prostředků (auto, vlak, autobus, metro a letadlo) a vždy to stálo za to.
Z Holešova jsem jel do Přerova autem, tam jsem přesedl na vlak jedoucí až do Prahy, kde mě
čekala kamarádka Šárka, která mě pomohla vymotat se z Pražské Integrované Dopravy
(metro, autobus) až na letiště. Tam jsem se pak setkal s Martinem Popkem, který semnou
prezentoval Českou republiku (projekt HOP).
Let Praha – Brusel proběhl v poklidu (1h 50m) stejně jako později let Brusel – Helsinki (3h
40m). Cestou jsme s Martinem pozorovali halové jevy (viz. dále). Dvakrát jsme procházeli
přes detektory kovu a v obou případech se celníkům nelíbil Martinův notebook. Pořád ho
musel vytahovat a dokazovat, že to není bomba. Taky si užil osobních prohlídek. Každopádně
vše dobře dopadlo a my se tak ocitli v Helsinkách. Vyšli jsme ven a Marko nikde. (Marko
Riikonen byl náš průvodce po Finsku a také jsme u něj bydleli první a poslední dva dny
pobytu). Ještě že mě napadlo podívat se do druhého východu a opravdu, Marko tam stál
s cedulkou Halo meeting :)
Po přivítání nás odvezl autem (asi 25 minut cesty) k jeho domovu (oblast Viki v Helsinkách).
Přehled náplní jednotlivých dnů:
1. den: příjezd k Markovi domů, seznámení s nejbližším okolí a prohlídka jeho sbírek.
2. den: detailnější prohlídka okolí, detailnější průzkum Markova pokoje, chystání věcí na
meeting v Artjarvi.
3. den: poslední přípravy na meeting, cesta do Artjarvi (asi 130km), seznámení s ostatními
členy meetingu, první přednášky, první pozorování nočních svítících oblaků, táborák apod.
4. den: další přednášky, slide show (ukázky fotografií), v noci opět noční svítící oblaka.
5. den: poslední přednášky, společné fotky a rozloučení, úklid chatek a cesta do Helsinek.
6. den: velký výlet do oblasti Sääskjärvi s Jarmo Moilanenem, večer pak diskuse o halech.
7. den: poslední debaty nad haly a po obědě cesta domů.
Pobyt u Marka:
Marko bydlí v klasickém paneláku na konci Helsinek. Je to byt, který má pronajato více lidí a
Marko má jeden pokoj. Jeho pokojík je útulný a na pořádku si Marko moc nezakládá, což má
za následek, že se sem tam objeví zajímavé poklady (viz. dále). Brzo jsme si ale s Martinem
zvykli. Na noc vždy Marko odjel pryč, takže jsme měli pokoj pro sebe. K dispozici byl
internet neomezeně, taky archívy jeho fotek či kopy pořadačů se záznamy halových jevů. To
vše jsme mohli libovolně studovat.

Finské zvyky:
Než budu popisovat další zážitky, rád bych se zde zastavil a napsal něco, co mě velmi
překvapilo. No vlastně ono se není ani čemu divit… Při jakékoli cestě autem (s Markem nebo
Jarmem) jsem vždy obdivoval, jak Fini dodržují předpisy. Brzy jsem si navykl na bezpečnou
jízdu (ne jako u nás, kde mám strach, abych dojel v pořádku). Všichni bez rozdílu dodržují
úzkostlivě pravidla (pokud to je ze strachu z pokut, tak by se to mělo zavést i u nás, nicméně
policii jsem vůbec nikde a nikdy neviděl). Například rychlost, když cedule ukazuje 100, tak
všichni jedou 100 nebo méně, když se přiblíží cedule s 80, tak všichni brzdí na 80 km/h. A
zase se touto rychlostí jede tak dlouho, dokud cedule nedovolí více (nebo méně). Blinkry,
semafory, dávání přednost chodcům, tu jsou samozřejmost. Ve Finsku musí být velmi malá
nehodovost, protože jsem nikdy neviděl jediné porušení pravidel a to jsme najezdili určitě
1000 km po všech koutech Finska. Proto to byl pro mě obrovský šok, vidět takovou klidnou
jízdu, aniž bych křečovitě svíral držáky na dveřích (jako když jedu s našima). Další věc jsou
dálnice. Přímo v Helsinkách jsou čtyř proudové a klasické dvou proudové (tím myslím vždy
jeden směr samozřejmě) vedou snad do každé dědiny. A když není dálnice, je velmi široká
silnice, krásný asfalt a hlavně, pořád rovinky! Zkrátka mají to velmi dobře zařízené. Ale zpět
k zážitkům.
Nejbližší okolí:
Hned před panelákem, kde jsme bydleli, je Markova univerzita, kam se chodí vzdělávat
(chemie, biologie atd.). Je to veliký komplex budov, který jsem měl možnost navštívit. Když
totiž šel Martin na obhlídku hokejového stadionu v centru města, rozhodli jsme se s Markem
vykonat průzkum univerzity. Našim cílem byla především kopírka, kde jsem si mohl
okopírovat knihu od slavného G.H. Liljequista. Za pár Euro jsem dostal kartu, která se mohla
použít v jakékoli části univerzity. Jednoduše se vložila do kopírky a naskočil počet kopií,
které ještě můžete udělat. Dík tomu, že Marko chtěl ušetřit čas a vybrat tu nejlepší kopírku,
obešli jsme celou univerzitu. Ale to vůbec nevadilo, mohl jsem si vše dobře prohlédnout.
Další bod návštěvy byl obchod. Nejbližší byl pár desítek metrů za barákem, kde jsme si
kupovali pití. Kromě těchto dvou věcí
v okolí nebylo nic dalšího k vidění
(když nepočítám Finky, které Martin
s oblibou fotil teleobjektivem). Ale i já
si přišel na své, v okolí totiž bylo
několik parkovišť, kde se sem tam
našla nějaká ta krabička od cigaret,
které sbírám. Kromě finských jsem
našel i estonské, ruské a švédské.
Hodně mi pomohl i Martin, který mě po
cestě na stadion pár kousků donesl.
Obr.1: obchod, kam jsme chodili pro
colu.
Příprava na meeting:
Druhý den byl Marko nakoupit jídlo pro 30 lidí. Kýbl s potravinami, které nepotřebují chlad,
vidíte na fotce, ostatek byl narván v lednici. Celý den jsme měli s Martinem volný, protože
Marko pořád někam běhal nebo připravoval svou prezentaci na meeting a večer pak zmizel
docela, přičemž se vrátil až na druhý den ráno.

Cesta na místo meetingu (Artjärvi):
V Markově skromném autíčku, jsme museli být narváni čtyři plus hromady jídla a zavazadel.
Spolu s námi jel i Veikko Makela, jeden z nejupovídanějších Finů :) Cesta trvala asi dvě
hodiny, celá po dálnici a rovince, takže se
jelo dobře. Z dálnice se pak na konci
odbočilo k lesu a vyjelo se až nahoru, kde má
svou observatoř URSA (Finská astronomická
společnost) a nedávno tu byly dostaveny i
chatky, kde jsme právě bydleli.
Obr.2: kýbl jídla na meeting v Markově
pokoji.
Meeting:
První den přijela většina pozvaných hostů, a
večer bylo představení každého zvlášť. Nejprve bylo ovšem nutné pomoci s konečnými
pracemi, protože chatky byly nově postavené. Tak jsme nosili nábytek a dávali jej dohromady.
Super bylo pozorování Martina, jak se snaží Finům česky povědět, jak daleko mají ještě jít
nebo co všechno odnést nahoru :) Ale když se na to teď dívám, tam můžu klidně říct, že
jazyková bariéra brzy padla a někdy ani nebylo slov potřeba. Po ubytování se také odehrály
dvě přednášky (Jukka Ruoskanen a Marko Riikonen) a konečně také i ukázka nejlepších
snímků jednotlivců. Večer pak byl táborák,
kde jsme se všichni sešli a opékali se velmi
chutné Finské párky, které se podávali
s Markovou hořčicí (sladko pálivá). Bohužel
moje angličtina není dobrá, takže jsem
rozuměl jen něčemu. Všechny nejvíce
zajímala databáze nejvzácnějších jevů, která
je dostupná na HOP stránkách. Teď mě
docela mrzí, že jsem si nepřipravil o tom
přednášku, no, snad příště. Po půlnoci (stále
světlo, ve Finsku v tuto dobu není prakticky
tma), jsme zašli na blízký kopec obhlédnout
situaci nočních svíticích oblaků, které se
opravdu vyvedli. A pak už hurá do pelechu
(úplně nové postele, vlastnoručně donesené a
vlastnoručně vybalené a sešroubované
v úplně nových chatkách ze dřeva, které
nádherně vonělo).
Obr. 3 a 4: naše chatka z dálky a přednášková
místnost.
Druhý den, hned od rána, byli další
přednášky (Lars Gislen, Claudia Hinz, Yuji
Ayatsuka, Jarmo Moilanen, Walter Tape,
Peter-Paul
Hattinga
Verschure,
Jari
Loumanen a Timo Kuhmonen). Mezi tím přestávky, fotografování, podepisování, psaní

pozdravů do pamětní knihy atd. Bohužel hala
se vůbec neukázala (až večerní CZO trochu
spravil náladu, i když nic moc). Na večer
opět ukázka nejlepších snímků a druhé
pozorování nočních svíticích oblaků.
Tentokrát byli opravdu přes celou oblohu,
bylo to nádherné, leč pro můj fotoaparát
sotva zachytitelné. Ale málem bych
zapomněl na to nejdůležitější!! Dnes nás
navštívila krásná Jenni Elina Holopainen,
která předvedla své první snímky hal.
Pozoruje od minulé zimy a velmi se jí to
zalíbilo. Je jen jednou z mála Finských
pozorovatelek. Škoda že musela zase na večer odjet.
Obr.5: debaty u ohniště (uprostřed snímku Walt Tape)
Třetí den, v dopoledních hodinách poslední přednášky (Walter Tape, Marko Riikonen, Veikko
Makela a Timo Kuhmonen), pak poslední společný oběd a společné fotografování (fotili Jari
Loumanen, Martin a já). Okolo 14. hodiny ukončení akce a lidé začali postupně odjíždět. Já a
Martin jsme opět pomohli s úklidem a po
16. hodině jsme společně jeli do Helsinek
(první auto Marko, Martin, já a Veikko
Makela, druhé auto Jarmo Moilanen, Walt
Tape a Lars Gislen). Odvezli jsme Tapeho
k jeho hotelu, kde jsme se rozloučili a pak
jeli k Markovi domů.
Obr. 6: interiér chatky. Prostřední dveře
vedou do našeho pokoje.
Tentokrát bylo v malém pokojíku narváno,
protože Jarmo se rozhodl přespat taky a
Lars Gislen čekal na odvoz domů, do
Švédska. Jakmile odjel, spustila se diskuse ohledně hal – konkrétně simulací 44° parhelií
v Jarmově programu, který si sám napsal a také možné 90° modré skvrny na parhelickém
kruhu, které by mohli objasnit několik pozorování 90° parhelií. No a konečně nastala chvíle
spánku. Vůbec jsem nechápal, jak jsme se čtyři narvali do jednoho pokoje. Marko má
zajímavou postel, jsou to vlastně dvě, na které je jedna obrovská matrace (hnusně měkká, jen
jsem na ni šáhl a jasně ji zamítl pro můj spánek). Takže dva měli postele (já a Jarmo) a Marko
s Martinem spaly na té matraci. Škoda že nemám video, to bylo něco.
Přednášky:
Nyní se vrátím k poznámkám ohledně přednášek. Všechny byly samozřejmě v angličtině a až
na pár výjimek, jsem tomu moc nerozuměl. Nejtěžší byla přednáška od Tapeho, kde do teď
nevím o co šlo. Každopádně ať to bylo cokoli, to uměl hezky podat, když rozhodil po lidech
nafukovací balony (beach ball) aby si na nich zkoušeli praktické věci z jeho přednášky.
Z krásně barevných balonů, byli na konec počmárané kusy gumy. Ale teď vážně, balony byli
pomůckou pro představení si vzniku některých hal (Parryho oblouky a některém Lowitzovy
oblouky). Hezké také bylo vytváření hala a parhelií na skleněných hranolech. Walt Tape je

učitel z univerzity a nám to jasně dokázal.
Já jsem spíše pro praktické věci, než pro
teorii vzniku hal.
Obr. 7. Walt Tape při své přednášce.
Proto mě také více zajímala přednáška od
Jarma – Kuusankoski display. Jde o hala,
která byla v roce 1920 pozorovaná
z různých míst Finska, nejvíce pak z oblasti
Kuusankoski. Pozoruhodné bylo sledovat,
jak z různých čmáranců a nesmyslných
oblouků vykukují známé jevy, které ale
byli buď extrémně jasné a tudíž působili nezvykle a nebo špatně zakreslené. Ale pozor, pořád
zbylo i několik oblouků, které jsou doposud neznámé. Zakončení Jarmovy přednášky
poukázalo na možnost výskytu exotických krystalků v tom roce. Neméně zajímavá byla i
přednáška Marko Riikonena o skládání fotografií. O co vlastně jde. Když nafotíte určitý počet
snímků v různých intervalech, můžete je poskládat pomocí programu Registax, a najít na
snímku hala nebo oblouky, které jste vůbec očima ani neviděli (nebo jen velmi slabě tušili).
To se vezme stativ, zacloní slunce svářeckým sklem (aby byl vidět jen průměr slunce) a fotí
snímek za snímkem (třeba 40 po 20 vteřinách). Pak se snímky poskládají přes sebe a slabé
jevy vyniknou. Markova přednáška nám ukázala zajímavé výsledky. Třeba že když zvolíte
jiný střed snímků než Slunce (například strom, stavbu apod.), tak to konečný snímek
znehodnotí (jevy budou rozostřené) a nebo že i při celkem slabém jevu mohou být zjištěny
další oblouky. Ostatní přednášky byli také zajímavé, ale popisovat je zde do podrobností by
bylo zbytečné. Ještě dodám, že nejfotografovanější osobou při přednášení byl Walt Tape,
největší nadšení vládlo při slovech Jenni E. Holopainen a největší zklamání přinesla
prezentace Claudie Hinz – fotografie hezké, ale…Ale.
Výlety:
Sääskjärvi: Největší výlet byl právě do oblasti zvané Sääskjärvi. Dříve impaktní kráter, nyní
zalitý vodou – jezero. Z Helsinek cesta
trvala asi čtyři hodiny, kdy se ještě
zastavovalo na kafe a na menší jídlo. Po
cestě je několik míst, kde se hledají různé
kameny (tady tomu já moc nerozumím). Na
prvním místě v lese (plno hovad a komárů)
jsme našli nejvíce vzorků. Na dalším místě
pak už jen něco málo a také se pozorovalo
halo. Pak následovalo přímo jezero
(obklopené komáry). Z jednoho místa je
nádherný pohled (viz. fotka), ale cesta
přímo k jezeru není nikde. Museli jsme
zajet co nejblíže a projít malou část lesa,
který končil až v jezeře. Více o impaktech
píše Martin.
Tampere: Podle Jarma druhé největší město Helsinek. Jarmo s námi projel jeho centrem, kde
se naskytlo několik šancí na pozorování hezkých Finek teleobjektivem. Také zde jsme se
zastavili na kafčo a menší pokrm (vše platil Jarmo). Zde jsem pořídil i pár fotek lodí na
jezeru. Jinak klasické velkoměsto, plno lidí a aut.

Obr. 9: Tampere.
Artjarvi: výše popsané místo meetingu.
Nevím zda se tak jmenuje nějaké město,
nebo jen to místo. Každopádně odlehlá
krajina lesů, luk a strání. Jsou zde dvě
observatoře (ve výstavbě) a podle Martina i
radioteleskop. Každopádně to bude hodně
zajímavé místo, až se tam vše dokončí.
Ticho a žádné starosti s pouličním
osvětlením. Zde právě stojí chatky, kde jsme
bydleli. Je docela možné, že zde budou další
meetingy.
Diapozitivy:
Fini hodně fotí na diapozitivy, které až podle potřeby skenují do podoby obrázků JPG nebo
jako papírové fotky. Když jsme u marka vybírali, které jeho snímky vezmeme na meeting,
našli jsme hotový poklad – komplex hal, který nafotil Maarian Hamina. Jde o nádherné jevy
na cirrostratu. Ale jejich jasnost a barvy vypadají spíše na diamantový prach. Kromě častých
jevů tam je subhelický oblouk a Lowitzovy oblouky. Bohužel je jen jeden snímek, zbytek má
autor. Některé diapozitivy mě věnoval i Walt Tape.
Pozorování:
Takže co všechno jsme napozorovali? Pokud jde o mě, já viděl při letu Praha – Brusel
cirkumhorizontální oblouk, ale jen fragment na kousku cirru, při letu Brusel – Helsinky už to
bylo o hodně lepší, protože byl parhelický kruh a 120° parhelium, v jednu chvíli krásně jasné,
ale to jsem zrovna jako vždy nestihl vyfotit.
Martin měl v tu dobu subsun a subparhelia,
bohužel na mé straně subparhelický kruh
nebyl. Při zpátečních letech už nebylo vůbec
nic. Ve Finsku jsme měli jen halo, dotykové
oblouky a cirkumzenitální oblouk.
Obr. 10: pozorování hala při sběru kamenů.
Když jsme jeli na impaktní strukturu do
Sääskjärvi, tak jsme první jásali nad 23°
parheliem, bohužel se pak ukázal i spodní
dotykový oblouk a bylo to jasné – šlo jen o klasický 22° dotykový oblouk. Nejkrásnější a
nejvzácnější tak zůstali noční svítící oblaka obě dvě noci v Artjarvi. Cirrovité shluky, rychle
měnící svou polohu i tvar, krásně doplňovali tmavě modrou oblohu a žluto oranžovou záři po
západu Slunce.
Materiály:
Aneb co všechno jsem vyfasoval. Tak především čtyři cd a jedno dvd, vše plné fotek hal od
Marko Riikonena, Jarmo Moilanena, Marko Mikkili a ostatních. Také programy jako Exhalos

od Jarma, Registax od Marka a především vychytávky do Halosimu, jako eliptická hala,
Parryho alternativní orientace apod. Dále mám originály přednášek a snímky k nim. Také
mám několik podpisů v mém deníku. No a samozřejmě knihu o halech podepsanou autory.
Marko nám dal i dvě zrcátka na pozorování, zabírají prakticky většinu oblohy (fisheye). Walt
Tape věnoval HOPu krabičku s diapozitivy zachycující některé halové jevy. No a Jarmo nám
pomohl s identifikací impaktních vzorků (více o tom ví Martin), takže jsme si dovezli i hezké
šutry ze Sääskjärvi.
Co se nepodařilo:
Tak vždycky se něco nepovede a nebo člověk na něco zapomene. Tak dlouho jsem si chystal
věci do Finska, až jsem většinu nechal doma. Nejvíce mě mrzí knihy o halech, ty jsem chtěl
obě na podpis. No nakonec ji mám, ale bylo to komplikované. Musel jsem si vzít (půjčit)
Markovu knihu aby se mě do ní podepsali Jarmo a Walt, takže mu teď musím poslat moji
poštou. Taky jsem si nevzal deníček na autogramy, který by se hodil hned v Praze, protože
jsme na letišti narazili na Martina Dejdara. Chtěl jsem v něm mít podpisy všech členů
meetingu. No, nakonec jsem to vyřešil klasickým blokem, který jsem si koupil na poznámky.
Také díky mé chybě v překladu, kdy jsem instrukce na meeting pochopil jinak, jsem neměl
nachystanou prezentaci našich fotek. To jsme chtěli s Martinem zachránit tím, že jsme místo
přednášek seděli u kompu a vybírali fotky. Bohužel práce kvapná málo platná se potvrdila,
protože flash card (fleška), kterou mě Marko půjčil selhala a naše složka se tam nenahrála.
Čímž vznikl i menší trapas v přednáškové místnosti. Zachránil to až Peter-Paul Hattinga
Verschure, který narychlo nachystal svou prezentaci.
Na závěr bych chtěl zmínit zajímavý pocit, který jsme prožívali s Martinem, když vedle vás
sedí Jarmo Moilanen a nebo vám Walt Tape nalije džus. Prostě kdo neví o koho jde a jakou
mají významnou roli ve výzkumu hal (je oblouk jak Moilanenův, tak Tapeho) tak to
nepochopí. A kdo to ví ale promeškal meeting, přišel o hodně. Poznat tyto lidi jinak, ne jen že
jsou to autoři knih a vědeckých prací. Ale vidět je na živo, jak jí, spí, jak mluví, přednáší
apod. I když toto asi nikdy nebude číst, musím Marko Riikonenovi poděkovat za pohoštění a
za to, že nás nechal u sebe, za jeho nesmírnou ochotu a důvěru. Mé díky také patří Jarmo
Moilanenovi, že nám platil jídlo a pití po celou cestu do a z Sääskjärvi a vezl nás svým autem
a ukázal hodně zajímavých věcí. Prostě vše bylo krásné a všichni si zaslouží dík. Pokud to
půjde, je docela možné, že se uspořádá expedice ke sněhovým dělům v Laponsku příští zimu
v lednu. Chtěl bych určitě jet. Také mám v plánu návštěvu Walta Tapeho na Aljašce ;)
Galerie:
Vlevo: já a
Yuji v zrcadle
na pozorování.
Vpravo: já a
Walt Tape.

Stěhování do chatek a první
rozhovory. Yuji nechce použít
na Walta karate, jen mu něco
vysvětluje :) Vzadu Marko
Riikonen a Jarmo Moilanen.

Jedna z mnoha fotografií na
schodech: Jarmo Moilanen, já,
Walt Tape a Marko Mikkila.

Marko Riikonen předvádí sprchu – kýbl
s vodou za stromem.

Sklenky na džus, každý má tu
svou ;)

Sbírka pozorování od 80 let u
Marka.

Takto se mě povedlo vyfotit noční
svítící oblaka.

Jarmo Moilanen určuje kameny,
které nasbíral Martin.

Noční svítící oblaka a my dva na
snímku od Martina.

Na konec jedna
teleobjektiv.
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