
1



2



3



 Hra světla a stínu
 Prostorové vnímání a procházející světlo
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Měsíc s malým halo 22° a Jupiter. Kondenzační stopa – drobné 
kapičky a ledové krystaly z 
výfukových plynů
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-La palma, 
Kanárské ostrovy

- Perspektiva, 
trojúhelníkový tvar 
stínu bez ohledu na 
tvar hory
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Primární a sekundární duha

7



 Lom, rozklad, odraz 
a interference světla ve 
velkém množství vodních 
kapek

 Primární duha – výstup 
pod ostrým úhlem, max 
42°

 Sekundární duha, max 51° 
(méně výrazná, nad 
hlavní duhou)
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 Koncentrace výstupních 
paprsků kolem úhlu 42° 
(duhový úhel)

 Vše probíhá v celé kapce, 
ne v rovině 

oblouk symetrický kolem 
osy, kam směřuje stín 
pozorovatele

 Difrakce bílého světla
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 Na vzniku duhy se 
podílejí kapky v 
různých 
vzdálenostech od 
pozorovatele.
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 Snellův zákon lomu paprsku:

 Index lomu vody pro světlo: 
červené – n=1,330 ; zelené – n=1,334;  
modré – n=1,337
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› Kapka jednotkového 
poloměru (h= 0…1)

› Alfa – vstupní úhel
› Gama – úhel 

vstupního a 
výstupního paprsku
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Poloměr hlavní duhy 42°, vedlejší duhy 51°
Ostatní paprsky vycházející z kapky po jednom vnitřním odrazu vycházejí pod 
úhly 42° až 0° - obloha uvnitř hlavního oblouku je světlejší (také vnější obloha 
vedlejší duhy) , Alexandrův oblouk – tmavší část
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Sluneční kotouč není bodový zdroj (úhlový průměr asi 0.5°) – šířka primárního oblouku asi 
2°, šířka sekundárního oblouku asi 4°.
Duhy vyšších řádů?
- Pozorovány 3. a 4. řádu (3. a 4. odraz paprsku, nevýrazné, objevovali by se kolem Slunce)
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 Vysvětlení pomocí geometrické optiky
 Lze uvažovat vliv deformace a velikosti 

kapek na podobu duhy
 Uvažování interference světla – lze 

vysvětlit světlejší a tmavší proužky 
pozorované na vnitřní straně hlavní nebo 
vnější straně vedlejší duhy (podružné 
duhové oblouky)

 Paprsky se po odrazu na kapkách 
polarizují – viz video

 Lze vytvořit duhu i Měsícem
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file:///obrazky-optika/polarizace duhy.avi
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Difrakce na kapkách – projevuje se více se zmenšujícím se poloměrem kapek.
- vliv na stupeň jasnosti jednotlivých barev a vede ke vzniku druhotných duh uvnitř 
duhového pásu
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Duha na trávě pokryté rosou – tvar široké paraboly

- světlo dopadá do našeho oka, když jeho paprsek svírá s osou Slunce - oko úhel 
42° 
- světelný kužel protíná povrch země  - průsečnice hyperbola (během dne se mění 
v elipsu)
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Malé halo a parhelia v Krkonoších
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 Optické úkazy na obloze kolem Slunce a 
Měsíce (kola, oblouky, skvrny)

 Drobné ledové krystalky v atmosféře 
(jemné řasové oblaka – 6-12 km)

 Šestiboké destičky, šestiboké sloupky 
(odraz – bělavý nádech, lom a průchod 
– duhový nádech)

 Malé halo kolem Slunce (kruh o 
poloměru 22°), vedlejší slunce

22



23



Cirrus, cirrostratus, cirrocumulus - před příchodem teplé fronty – předzvěst zhoršení 
počasí a srážek.

- Jemné bělavé závoje, nezastiňují sluneční kotouč
- Cirrovitá oblačnost – modravé průsvitné pásy
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Halový jev závisí na: typu krystalu, orientaci krystalu (náhodná, uspořádaná) a 
výšce  Slunce nad obzorem.
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 Lom paprsků na náhodně 
orientovaných krystalcích 
ve tvaru šestibokých 
sloupků (vnikají do nich 
boční stěnou a vystupují 
jinou)

 Kumulace paprsků kolem 
22° (ostatní se odchylují o 
větší úhel)

 Tvar hala neovlivňuje 
výška slunce nad 
obzorem
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 Úhlová vzdálenost od 
Slunce závisí na výšce nad 
horizontem

 Slunce na horizontu – 
vedlejší slunce na malém 
halu 22°

 Slunce 50° nad obzorem – 
parhelia 32° od 
slunečního disku

 Duhově zbarvená
 Lom paprsků, boční stěny 

krystalů ve tvaru destiček
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 Světelný pruh, vertikální 
(nejčastěji horní část)

 Odraz paprsků od 
podstav horizontálně 
orientovaných ledových 
destiček (od stěn krystal. 
Sloupků, hl. osa 
orientována vodorovně)
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 Závislost tvaru na výšce 
Slunce nad obzorem

 Paprsky prochází bočními 
stěnami šestibokých 
ledových hranolků, které 
jsou orientovány svou 
hlavní osou téměř 
rovnoběžně s horizontem 
(duhové)
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 Málo pozorovatelné, velmi slabé 
(koncentrace krystalů, paprsky do většího 
poloměru)

 Lom světla na náhodně orientovaných 
šestibokých led. sloupcích, paprsek vniká 
podstavou a vychází boční stěnou
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 Vysoko nad Sluncem, duhový
 Lom na horizontálně 

orientovaných led. 
Destičkách (horní podstavou, 
ven boční stěnou)

 46° nad Sluncem, Slunce níže 
než 32°

 Při „nízkém“ slunci oblouk 30° 
od zenitu, s rostoucí výškou se 
blíží k zenitu
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 Bělavý kruh, obepíná 
dokola oblohu ve stejné 
výšce nad obzorem jako 
je Slunce

 Odraz na podstavách 
ležících sloupků nebo na 
bočních stěnách destiček

 Boční slunce 120°, 
protislunce (antihélium)
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 Vzácný, nad malým 
halem, duhový

 Sloupky se svými osami 
vodorovně, navíc 
dvojice stěn šestibokých 
sloupků leží v horizontální 
rovině

 Parryho oblouk (značen 
bíle)
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 Lowitzovy oblouky
oblouky vybíhající od malého hala 
k parheliím, speciálně orientované destičky 

 Hala s poloměry 9°, 18°, 20°, 23°, 24°, 35°
náhodně orientované pyramidální krystaly, 
při jejich částečném uspořádání mohou 
vzniknou atypická parhelia a oblouky 

 Spodní slunce, subhorizontální oblouky
halové jevy objevující se pod horizontem, 
jsou viditelné z letadel nebo hor 
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Halový jev Četnost (10 let v 
Německu)

Četnost (22 let, 
Nizozemsko)

Malé halo 22° 100 209

Vedlejší slunce 73 71

Dotykový oblouk 22° 27 59

Halový sloup 16 34

Cirkumzenitální oblouk 13 31

Parhelický kruh 4 13

Velké halo 46° 4 18

Boční slunce 120° 1 1

Parryho oblouky 1 -
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 Prosvítání skrz vrstvu 
drobných kapek – 
soustředné barevní 
prstence - ohyb

 Bělavá, duhová (uvnitř 
modrá, vně č.)

 Vzdálenost 5 až 10°
 Poloměr prstenců 

závisí na velikosti 
kapek

 Mlha,oblaka, pyl
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 Výrazné perleťové 
zbarvení (červená, 
zelená)

 Ohyb a interference při 
průchodu kapičkami

 Kopíruje po obvodu 
tenký oblak
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 Zpětný ohyb paprsků
 Duhové prstence kolem 

stínů vržených do vrstvy 
oblačnosti, mlhy

 Brockenský přízrak 
(Harz)
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Video Vzhled glorioly a velikost 
kapek
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file:///obrazky-optika/gloriola-video.mpg


Nýdek, 21.7. 2008.
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 Letní slunovrat – 21.6.
 Výška 80 – 85 km, -130°C
 Drobné led. částice
 Pozorování: zem. šířka  50 

- 65°, červen, červenec
 Slunce 6 - 16° pod 

obzorem, mezi SZ a SV 
obzorem, půlnoc

 Těsně nad obzorem
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 Teplejší vzduch -> větší rychlost světla (menší 
index lomu)

 Turbulence
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Ohyb paprsků – různá teplota vzduchu ve vrstvách atmosféry.
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Zelený paprsek se láme více než červený.
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Inferior mirage -  video
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file:///obrazky-optika/inferior mirage.avi


Podobné fata morganě na silnici.
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Inverzní vrstva vzduchu
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Svítící oblaka – uměle vyvolané startem rakety.
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 Zdroje:
› Atmospheric optics: 

http://www.atoptics.co.uk/
› Optické úkazy v atmosféře: 

http://ukazy.astro.cz/
› http://mujweb.cz/www/sika/duha.htm
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