
Fyzika

Určite mnohí z vás už videli tretie pokračovanie úspešného fil-
mového hitu Piráti Karibiku – Na konci sveta. V jednej scéne 
čakajú hlavní predstavitelia na okamih, keď sa pri západe Slnka 
objaví na oblohe zelený záblesk. Ak ste si doteraz mysleli, že 
je to nezmysel, ktorý sa zrodil iba v hlavách filmárov, vedzte, 
že to tak nie je. Ide totiž o skutočný prírodný jav, s ktorým sa 
môžeme za istých okolností stretnúť v reálnom živote. Podľa 
svojej farby a času trvania sa tento jav nazýva zelený lúč či 
zelený záblesk.

Asi sa medzi vami nájde aj veľa prívržencov dobrodružných 
kníh francúzskeho románopisca Julesa Verna. Jeho knihy sú plné 
skvelých nápadov, vízií a technických vynálezov, ktoré v sebe 
skrývajú mnoho fyzikálneho a prezrádzajú čo-to o svojom auto-
rovi, jeho vzdelaní, snoch a fantázii. Netreba snáď ani pripomí-
nať, že mnohé z jeho nápadov boli neskôr prakticky realizované, 
či už ide o lietajúce stroje, ponorky, let na Mesiac alebo iné. 
A práve jedna z úspešných kníh pána Verna nesie názov Zelený 
lúč. Hlavná hrdinka tohto príbehu si prečíta v novinách krátku 
správu o zelenom lúči a rozhodne sa, že ho chce vidieť na vlast-
né oči. Podnikne kvôli tomu niekoľko ciest, na ktorých zažije 
veľa dobrodružstiev, napriek tomu sa jej nepodarí zelený lúč 
pozorovať. 

Pokúsme sa teraz spolu poodhaliť tajomstvo spomínaného 
javu, ktorý nie je žiadnou legendou, ale patrí do nášho života. 
Ukážeme, že nejde o legendu ani o optický klam, ktorému pod-
lieha náš zrak, keď sú oči unavené jasným svetlom zapadajúce-
ho Slnka.

Aby sme si mohli tento zaujímavý jav viac priblížiť, musíme 
si najskôr vysvetliť niektoré základné pojmy z fyziky. Videnie 
je fyziologický proces, ktorý v ľudskom oku vyvoláva elektro-
magnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami od 390 nm do 760 nm. 
Zrakové vnemy, ktoré vyvolávajú svetlá s rôznymi vlnovými 
dĺžkami sa líšia a zodpovedá im rôzna farba svetla. Biele svetlo, 
ktorého zdrojom je napr. naše Slnko, sa pri prechode optickým 
hranolom rozloží na jednotlivé farebné zložky – vzniká spek-
trum v postupnosti: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, in-
digová a fialová. Tento jav sa nazýva disperzia svetla. Fialové 
svetlo zodpovedá vlnovej dĺžke 390 nm, červené 760 nm. Pri 
prechode svetla z jedného prostredia do druhého sa mení jeho 
rýchlosť. Pomer týchto rýchlostí určuje index lomu. Pri precho-
de slnečných lúčov atmosférou dochádza v dôsledku mnohoná-
sobného lomu svetla k ich zakriveniu. Hovoríme o atmosférickej 
refrakcii. 

A teraz sa pokúsme vysvetliť vznik zeleného lúča. Index lomu 
závisí od vlnovej dĺžky, preto nastáva pri lome bieleho svetla 
disperzia. S klesajúcou vlnovou dĺžkou sa zväčšuje index lomu, 
takže astronomická refrakcia je trochu výraznejšia pre malé vl-
nové dĺžky. To znamená, že sa prejaví viac v modrofialovej ob-
lasti spektra ako v oblasti červenej. Slnečný lúč (biele svetlo), 
ktorý prechádza atmosférou šikmo k povrchu Zeme, sa vďaka 
atmosférickej refrakcii rozkladá na jednotlivé farebné zložky 
rovnako ako pri prechode optickým hranolom. Ako „vzdušný“ 
hranol nám v tomto prípade poslúži samotná atmosféra. Refrak-
cia spôsobená atmosférou je najväčšia pre fialovú a najmenšia 

Piráti KaribiKu, Jules Verne a fyziKa

Tento nádherný zelený lúč bol zachytený fotografom v oblasti Santa Cruz
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pre červenú časť spektra. To znamená, že modrý obraz slneč-
ného kotúča sa nachádza vyššie ako červený obraz. Tento jav je 
tým výraznejší, čím bližšie k obzoru sa Slnko nachádza. Ak je 
Slnko už kúsok pod obzorom, vidíme len horný okraj slnečné-
ho kotúča, presnejšie jeho zelenú a modrú časť. Vďaka rozptylu 
sa ale modré svetlo v atmosfére zoslabuje viac ako zelené, pre-
to môže byť zelený obraz slnečného kotúča výraznejší. A to je 
práve zmieňovaný zelený lúč, ktorý môžeme na okamih uvidieť 
pri západe (alebo aj pri východe) Slnka. Bohužiaľ, vo väčšine 
prípadov sa v atmosfére rozptýlia aj zelené lúče. Vtedy žiadny 
zaujímavý úkaz na oblohe neuvidíme – Slnko zapadá za obzor 
ako obrovská červená guľa.

Vidieť zelený lúč sa nepodarí každý deň. Možnosť pozoro-
vať tento fascinujúci jav je pomerne obmedzená. Základným 
predpokladom úspešného pozorovania je čistá atmosféra, t. j. 
ovzdušie nesmie byť znečistené, ani obsahovať väčšie množstvo 
vodných pár. Veľký vplyv na trvanie zeleného lúča má aj fakt, 
že hustota vzduchu nie je všade rovnaká (s narastajúcou nad-
morskou výškou hustota vzduchu exponenciálne klesá). Ďalším 
predpokladom je vhodná farba slnečného kotúča tesne pred jeho 
zapadnutím za obzor. Ak je sfarbený do červena, zelený lúč sa 
neobjaví. Ak je naopak výrazne bledé, teda ak Slnko zapadá veľ-
mi jasné, máme veľkú šancu zelený lúč uvidieť. Okrem toho je 
nevyhnutné, aby bol obzor ohraničený čo najrovnejšou čiarou. 
Vo výhľade nám nesmie brániť žiadna nerovnosť, kopec, les, 
stavby a podobne. Preto je zelený lúč najlepšie pozorovateľný 
nad pokojnou morskou hladinou. To je aj príčinou toho, že uve-
dený jav poznajú najmä námorníci, ktorí strávili na otvorenom 
mori veľa času a zažili tam veľa západov a východov Slnka. 

Dĺžka trvania zeleného lúča je podmienená napr. miestom po-
zorovania, závisí teda od zemepisnej šírky miesta, na ktorom 
tento jav pozorujeme. Podstatne viac pozorovaní s dlhším časom 
trvania bolo zaevidovaných v oblastiach, ktoré sa nachádzajú 
južnejšie ako Slovensko. Napriek tomu je možné pozorovať ze-
lený lúč aj v našich končinách. Potvrdzuje to napr. pozorovanie 
alsaských astronómov, ktorým sa niekedy v polovici 20. storo-

čia pošťastilo pozorovať zelený lúč aj použitím ďalekohľadu. 
Dĺžka trvania zeleného lúča je okrem toho ovplyvnená aj roč-
ným obdobím. Najkratšia je vtedy, keď sa Slnko nachádza nad 
rovníkom (teda v čase jarnej a jesennej rovnodennosti), naopak, 
najdlhšia vtedy, keď sa Slnko nachádza v najväčšej vzdialenosti 
od rovníka (t.j. v čase letného a zimného slnovratu). V minulom 
storočí bol zaznamenaný aj jeden rekord, keď bolo možné po-
zorovať zelený lúč asi 5 minút. Podarilo sa to pozorovateľovi, 
ktorý sa pohyboval rýchlou chôdzou. Slnko klesalo za vzdialený 
kopec a idúci pozorovateľ videl zelený lem slnečného kotúča, 
ako keby sa kĺzal po svahu kopca. 

Na záver ešte spomeňme, že Slnko nie je jediným nebeským 
telesom, v blízkosti ktorého sa tento jav vyskytuje. Sú známe 
prípady, keď bol zelený lúč pozorovaný pri západe Venuše. 

Ak vás naše rozprávanie zaujalo a chcete sa dozvedieť viac, 
začítajte sa do niektorej z nižšie uvedených kníh, v ktorých náj-
dete podrobnejší opis celého javu, riešené úlohy, ako aj námety 
na experimenty simulujúce zelený lúč, prípadne vyhľadajte in-
formácie na internete (odporúčame zadať heslo „green flash“). 
Alebo sa tiež môžete niekedy sami vydať za zeleným lúčom. 
Presne tak, ako to urobila hlavná hrdinka Verneho knihy

Ľubomír Konrád
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