
Neptún – encyklopedické heslo 

Neptún je ôsmou, najvzdialenejšou planétou od Slnka. Patrí medzi obrie planéty, je z nich 
najmenší a najchladnejší. Doteraz poznáme 13 mesiacov a 5 prstencov. Objavený bol na základe 
gravitačných porúch v pohybe planéty Urán. 
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Neptún – čo si má zapamätať žiak 

Neptún je ôsmou, najvzdialenejšou planétou od Slnka. Patrí medzi obrie planéty, je z nich 
najmenší a najchladnejší.  

Stredná vzdialenosť Neptúna od Slnka je 30 astronomických jednotiek čo je asi 4,5 miliardy 
km. Predpokladá sa, že pozostáva z malého kamenného jadra obklopeného zmesou kvapalín a 
plynov. Na povrchu je najnápadnejším útvarom veľká šedá škvrna o rozmeroch 12 500 x 7 500 km. 

Podľa svojej modrej farby dostal meno po rímskom bohovi mora. 
Objavený bol na základe gravitačných porúch v pohybe planéty Urán. Po objave planéty Urán 

sa zistilo, že jeho pohyb sa odchyľuje od pohybu vypočítaného podľa gravitačného zákona. V roku 
1845 J.C. Adams, vtedy univerzitný študent v Anglicku, a francúzsky astronóm U. Le Verrier 
vypočítali, že dráha Urána je rušená gravitáciou ešte neobjavenej ôsmej planéty. Podľa Le 
Verrierových výpočtov našiel Neptún nemecký astronóm J. Galle. Neptún sa tak stal jedinou 
planétou, ktorú objavili matematici! 

Neptún má 13 známych mesiacov. Obrovský Triton a na mimoriadne výstrednej dráhe sa 
pohybujúca Nereida boli objavené zo Zeme. Ďalších 6 malých mesiacov objavila sonda Voyager 2 
v roku 1989 z bezprostrednej blízkosti a  5 posledných mesiacov bolo objavených opäť zo Zeme 
v rokoch 2002-2003.       

Neptún má 5 známych prstencov – tri úzke a dva široké. 
 

 
 

Obr. 1 - Neptún 
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Neptún – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

Neptún je ôsmou, najvzdialenejšou planétou od Slnka. Patrí medzi obrie planéty, je z nich 
najmenší a najchladnejší. Neptún je podobný väčšiemu Uránu. Aj keď je z plynných planét 
najmenší, jeho objem je 60 krát väčší ako objem Zeme. Stredná vzdialenosť Neptúna od Slnka je 30 
astronomických jednotiek čo je asi 4,5 miliardy km.  

 
Fyzikálne charakteristiky Neptúna 

rovníkový priemer 49528 km veľká polos dráhy 30,06 AU 
polárny priemer 48686 km excentricita dráhy 0,0097 
hustota 1640 kg/m3 sklon dráhy k ekliptike 1º  46' 
hmotnosť (Zem = 1) 17,15 siderická obežná doba 165 rokov 
objem (Zem = 1) 57,67 stredná dráhová rýchlosť  5,48 km/s 
teplota horných oblakov 55 K rotačná doba 19 hod 10 min 
gravitácia (Zem = 1) 1,12  Bondovo albedo 0,29 
jasnosť v opozícii 7,8m úniková rýchlosť  23,5 km/s 
sploštenie 0,017 rýchlosť vetra do 2 400 km/hod 
 

 
 

Obr. 2 - Neptún 
 
Predpokladá sa, že pozostáva z malého kamenného jadra obklopeného zmesou kvapalín a plynov. 
Zloženie atmosféry: molekulárny vodík (H2) – 89 %; hélium (He) – 11 % a stopy metánu (CH4). 
V atmosférte sú tiež zrná vodného, metánového a amoniakového ľadu.  

Na rovnakú plochu Neptúna dopadá asi 1000 krát menej slnečnej energie než na Zem – teplota 
na povrchu Neptúnových mrakov dosahuje okolo -220 ºC. Teplota sa postupne zvyšuje smerom k 
jadru, ktoré je zložené z horúcich plynov a hornín. Teplota v strede planéty dosahuje 7000 ºC, čo je 
viac ako na povrchu Slnka. Významným prvkom atmosféry Neptúna sú búrky. V jeho atmosfére 
existuje niekoľko výrazných oblačných útvarov, v ktorých vanú vetry rýchlosťou viac ako 2000 
km/h. Vetry na Neptúne sú zdrojom obrovských búrok. Snímky zo sondy Voyager 2 odhalili štyri 
veľké búrky oválneho tvaru. Najväčšia, najnápadnejší povrchový útvar – veľká šedá škvrna, s 
veľkosťou Zeme o rozmeroch 12500 x 7500 km, má sprievodcu v podobe jasného mraku, ktorý 
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nazvali Scooter. Tento riasovitý mrak, podobajúci sa na cirrusové mraky na Zemi, podlieha na 
Neptúne rýchlym zmenám v priebehu niekoľkých hodín. 

 

     
 

Obr. 3 – oblačné pásy v atmosfére Neptúna 
 

 
 

Obr. 4 – veľká šedá škvrna v atmosfére Neptúna 
 

Magnetosféra Neptúna poskytuje informácie o jeho vnútri. Vnútro Neptúna je čiastočne 
kvapalné a elektricky vodivé so zdrojom energie, ktorá udržuje kvapalinu v pohybe. Magnetická os 
je odklonená o 47° od rotačnej osi a posunutá o pol polomeru od stredu planéty. Preto magnetická 
intenzita je na jednej pologuli väčšia ako 1 G a na opačnej pologuli len 0,1 G (zemské pole je 0,32 
G). Voyager 2 zaznamenal v atmosfére Neptúna miniatúrne polárne žiare s výkonom približne 50 
MW (výkon polárnych žiarí na Zemi je až 100 GW). 

Podľa svojej modrej farby dostal meno po rímskom bohovi mora.  Meno planéty je prekladané 

ako hviezda kráľa morí v čínštine, kórejčine, japončine a vietnamčine (海王星 v čínskych znakoch, 
 v kórejčine). V Indii je pomenovaná ako Varuna (Devanagari), je to boh morí v Hindskej 

mytológii. Príčinou modrej farby Neptúna je metán nachádzajúci sa v jeho atmosfére, ktorý 
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pohlcuje žiarenie na dlhovlnnom konci slnečného spektra a odráža len jeho krátkovlnnú časť. Jeho 

astronomický symbol je trojzubec (♆ , Unicode U+2646). 
 

 
 

Obr. 5 – cesta Voyagera 2 cez sústavu Neptúnových mesiacov a prstencov 
 
Objavený bol na základe gravitačných porúch v pohybe planéty Urán. Po objave planéty Urán 

sa zistilo, že jeho pohyb sa odchyľuje od pohybu vypočítaného podľa gravitačného zákona. V roku 
1845 John Couch Adams, vtedy univerzitný študent v Anglicku, a francúzsky astronóm Urbain Jean 
Joseph Le Verrier vypočítali, že dráha Urána je rušená gravitáciou ešte neobjavenej ôsmej planéty. 
Podľa Leverrierových výpočtov našiel Neptún 23. septembra 1846 nemecký astronóm Johann 
Gottfried Galle na hvezdárni v Berlíne. Neptún sa tak stal jedinou planétou, ktorú objavili 
matematici! Predpoveď objavu Neptúna bola veľkým triumfom vtedy sa rozvíjajúcej nebeskej 
mechaniky (časť astronómie zaoberajúca sa výpočtami pohybov nebeských telies). Neptún bol 
objavený v súhvezdí Vodnára a preto, ako aj pre svoju modrú farbu, dostal meno rímskeho boha 
vôd Neptúna (grécky Poseidon, staročesky Vodan). 

V decembri 1612 a v januári 1613 bol Neptún na oblohe v blízkosti Jupitera. Galileo Galilei 
ho zakreslil pri pozorovaní Jupitera ako hviezdu. Netušil, že vidí ďalšiu planétu. Neptún nie je 
viditeľný voľným okom, jeho uhlový priemer je približne 2,3'' (oblúkovej sekundy). 

 
Neptún má 13 známych mesiacov.  

Obrovský Tritón bol objavený Williamom Lasselom už v roku 1846 len 17 dní po objave Neptúna. 
Tritón má z Neptúnových mesiacov jediný dostatočne veľkú hmotnosť na sformovanie sa do 
guľového tvaru s priemerom 2706 km – je siedmym najväčším mesiacom Slnečnej sústavy. Tritón 
má retrográdnu dráhu, čo ukazuje, že bol zachytený a reprezentuje pravdepodobne bývalý objekt 
Edgeworthovho-Kuiperovho pásu. Pomaly sa k planéte približuje a napokon keď dosiahne 
Rocheovu hranicu bude roztrhnutý. Tritón je najchladnejším telesom pozorovaným v Slnečnej 

sústave. Teplota jeho povrchu je 38K (-235 °C). Na základe priemernej hustoty 2075 kg m
-3

 sa 
odhaduje, že viac ako polovicu materiálu, z ktorého je zložený Tritón tvoria kremičitany. Na 
povrchu sú stopy po sopečnej činnosti. Z hustoty impaktných kráterov sa odhaduje vek povrchu len 
na 600 miliónov rokov. Voyager 2 zaznamenal aktívne gejzíry vyvrhujúce plynný dusík, ľad, 
uhlíkaté zlúčeniny a prachové častice až do výšky 8 km. Povrch Tritóna odráža 2 krát viac svetla 
ako zemský – albedo je 0,7. Dusíkatý a metánový ľad pokrýva všetko a sfarbuje mesiac na modro 
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na miestach, kde je ľad čerstvý a na červeno, kde je ľad starší. Atmosféra je mimoriadne tenká – len 
1 % hustoty atmosféry pri zemskom povrchu. 
 

       
 

Obr. 6 – mesiac Neptúna Tritón 
 

 
 

Obr. 7 – Tritón – detail povrchu 
 
Najvzdialenejší Neptúnov mesiac, na mimoriadne výstrednej dráhe sa pohybujúcu Nereidu, 

objavil v roku 1949 Gerhard Kuiper. Meno dostala podľa morskej víly – dcéry morského boha 
Nerea. V najbližšom bode (perineptúniu) sa blíži k Neptúnu na 1 353 600 km, v najvzdialenejšom 
bode (aponeptúniu) sa vzďaľuje až na 9 623 700 km. Jeden obeh trvá 360 dní. Nereida má 
nepravidelný tvar a albedo 0,14 rovnaké po celom povrchu. Jej jasnosť je 18,7m. 

Ďalších 6 malých mesiacov objavila sonda Voyager 2 od júla do septembra 1989 
z bezprostrednej blízkosti. Druhým najväčším je Proteus, ktorý však tvorí iba pol percenta z 
hmotnosti Tritónu. Je známy ako veľmi tmavé teleso, keďže odráža iba 6 % dopadajúceho svetla. 
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K najvnútornejším mesiacom patria Naiad, Thalassa, Despina, Galatea a Larissa. Sú pomerne tmavé 
s priemerným albedom 0,06. 

 

 
 

Obr. 8 – mesiac Neptúna Proteus 
 

5 posledných mesiacov bolo objavených zo Zeme v rokoch 2002-2003.  
 

Mesiace Neptúna 
 

meno 

označenie elementy dráhy  

priemer 

(km) 

 

rok 

objavu 
defini-

tívne 

predbežné veľká 

polos(km) 

excentri-

cita 

sklon obežná 

doba(dni) 

Triton I - 354 800 0,0000 156,80 5,8769 2706 1846 

Nereida  II - 5 513 400 0,7512 7,23 360,1362 340 1949 

Naiad III S/1989 N6 48 200 0,0003 4,74 0,2944 58 1989 

Thalassa IV S/1989 N5 50 100 0,0002 0,20 0,3115 80 1989 

Despina  V S/1989 N3 52 500 0,0001 0,06 0,3347 148 1989 

Galatea VI S/1989 N4 62 000 0,0001 0,05 0,4287 158 1989 

Larisa VII S/1989 N2 73 500 0,0014 0,20 0,5547 192 1989 

Proteus VIII S/1989 N1 117 600 0,0004 0,04 1,1223 416 1989 

Halimede IX S/2002 N1 16 500 000 0,2600 134,10 1900, 61 2002 

Psamathe X S/2003 N1 47 150 000 0,6000 137,30 9006, 38 2003 

Sao XI S/2002 N2 22 550 000 0,4200 52,74 2979, 40 2002 

Laomedeia XII S/2002 N3 19 556 000 0,2000 44,10 2405,        40 2002 

Neso XIII S/2002 N4 49 000 000 0,2700 139,30 9500, 60 2002 

] 
 

Neptún má 5 známych prstencov – tri úzke a dva široké. 
Neptún má prstence zložené z prachových častíc, ktoré sú v niektorých miestach prstenca 

oveľa hustejšie než v iných. Prvé náznaky existencie prstencov okolo Neptúna sa objavili pri 
pozorovaní zákrytov hviezd Neptúnom v roku 1985. Podrobne ich zmapoval až Voyager 2 
v auguste 1989. Štyri objavené prstence boli označené rokom objavu (1989), veľkým písmenom N 
(Neptún), číslom objavu (1 – 4) a písmenom R (z angl. Ring). Dostali mená podľa vedcov, ktorí sa 
zaoberali štúdiom Neptúna – Le Verrier, Adams, Galle. Neskôr sa ukázalo, že prstenec 1989N4R sa 
skladá z dvoch prstencov – dostali mená po vedcoch – Lassell a Arago.  
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Obr. 9 – prstence Neptúna 
 
Prstence nie sú homogénne - Adamsov prstenec sa skladá z 5 nepravidelných oblúkov, ktoré 

dostali mená Courage (Odvaha), Liberté (Sloboda), Egalité (Rovnosť) a Fraternité (Bratstvo). 
Merania ukazujú, že z viac ako polovice sú prstence tvorené částicami s priemerom približne 1 µm. 
Neptúnove prstence obsahujú 100 krát viac prachu v porovnaní s prstencami ostatných obrích 
planét.  

 
 

Obr.10 – prstence Neptúna sú podivuhodne prepletené  
 
V súčasnosti je známych 6 neptúnovských Trojanov, ktoré majú rovnakú obežnú dobu ako 

Neptún a pohybujú sa v blízkosti Lagrangeovho bodu L4 60° pred Neptúnom. Sú to asteroidy   
2001 QR322, 2004 UP10, 2005 TN53, 2005 TO74, 2006 RJ103 a 2007 RW10.   
 

Ďalšie informácie o Neptúne môžete nájsť na www stránkach: 

http://norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v99/solsystemet/larer/neptunlahttp://norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v99/solsystemet/larer/neptunlahttp://norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v99/solsystemet/larer/neptunlahttp://norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v99/solsystemet/larer/neptunla.html.html.html.html 

http://www.studentske.sk/fyzika/Planety_nasej_slnecnej_sustavy.dochttp://www.studentske.sk/fyzika/Planety_nasej_slnecnej_sustavy.dochttp://www.studentske.sk/fyzika/Planety_nasej_slnecnej_sustavy.dochttp://www.studentske.sk/fyzika/Planety_nasej_slnecnej_sustavy.doc 

http://www.christophfischer.com/node/10http://www.christophfischer.com/node/10http://www.christophfischer.com/node/10http://www.christophfischer.com/node/10 

http://www.berndhttp://www.berndhttp://www.berndhttp://www.bernd----leitenberger.de/voyager2.shtmlleitenberger.de/voyager2.shtmlleitenberger.de/voyager2.shtmlleitenberger.de/voyager2.shtml 

http://www.solarviews.com/eng/vgrnep.htmhttp://www.solarviews.com/eng/vgrnep.htmhttp://www.solarviews.com/eng/vgrnep.htmhttp://www.solarviews.com/eng/vgrnep.htm 

http://voyager.jpl.nasa.gov/image/neptune.htmlhttp://voyager.jpl.nasa.gov/image/neptune.htmlhttp://voyager.jpl.nasa.gov/image/neptune.htmlhttp://voyager.jpl.nasa.gov/image/neptune.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_2#Neptunehttp://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_2#Neptunehttp://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_2#Neptunehttp://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_2#Neptune 

http://www.newscientist.com/article/mg12316814.000http://www.newscientist.com/article/mg12316814.000http://www.newscientist.com/article/mg12316814.000http://www.newscientist.com/article/mg12316814.000----neptuneneptuneneptuneneptune--------voyagersvoyagersvoyagersvoyagers----lastlastlastlast----picturepicturepicturepicture----showshowshowshow 

http://www.geocities.com/saevarb/neptune.htmhttp://www.geocities.com/saevarb/neptune.htmhttp://www.geocities.com/saevarb/neptune.htmhttp://www.geocities.com/saevarb/neptune.htm 


