
Jupiter – encyklopedické heslo 

Jupiter je piatou planétou podľa vzdialenosti od Slnka. Patrí medzi obrie planéty, je 
z nich najväčší. Doteraz poznáme 63 mesiacov a 4 slabé prstence. Po Slnku, Mesiaci a Venuši 
je štvrtým najjasnejším telesom na oblohe. Bol známy už v staroveku ako jasná vandrujúca 

hviezda. 
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Jupiter – čo si má zapamätať žiak 

Jupiter je piatou planétou podľa vzdialenosti od Slnka. Patrí medzi obrie planéty, je 
z nich najväčší. Jupiter je viac ako 2 krát hmotnejší než všetky ostatné planéty spolu, je 318 
krát hmotnejší ako Zem. Stredná vzdialenosť Jupitera od Slnka je 5,2 astronomických 
jednotiek čo je asi 778  miliónov km. 

Predpokladá sa, že Jupiter má malé kamenné jadro veľkosti 10 až 15 hmotností Zeme. 
Nad jadrom je podstatná časť planéty tvorená tekutým kovovým vodíkom. Plynné planéty ako 
Jupiter, nemajú pevné povrchy, ich plynný materiál je jednoducho s klesajúcou výškou stále 
hustejší. Polomery a priemery uvádzané pre tieto planéty odpovedajú dohodnutej hladine, v 
ktorej je tlak 1 atmosféra (rovnaký ako na povrchu Zeme). To čo vidíme ako ohraničenie 
týchto planét sú horné vrstvy oblakov vysoko v atmosfére. 

Najnápadnejším útvarom v atmosfére Jupitera je Veľká červená škvrna – atmosférický 
vír, do ktorého by sa zmestili 2 zemegule. Jupiter vyžaruje viac energie do priestoru ako jej 
získava zo Slnka. 

Doteraz poznáme 63 mesiacov. Prvé 4 objavil už v roku 1610 Galileo Galilei. Na základe 
pozorovaní ich zákrytov určil Ole Rømer rýchlosť šírenia svetla.  

Sonda Voyager 1objavila okolo Jupitera 4 slabé prstence.  

Po Slnku, Mesiaci a Venuši je štvrtým najjasnejším telesom na oblohe. Bol známy už v 
staroveku ako jasná vandrujúca hviezda. Keďže je najväčšou planétou, meno dostal po 
Jupiterovi - hlavnom bohovi rímskej mytológie, (gréckym ekvivalentom je vládca Olympu 
Zeus).  

 
 

Jupiter s tieňmi mesiacov na oblačných pásoch. 
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Jupiter – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 
 
Všeobecné údaje 

Jupiter je piatou planétou podľa vzdialenosti od Slnka. Patrí medzi obrie planéty, je z nich 
najväčší. Jupiter, spolu so Saturnom, Uránom a Neptúnom tvoria skupinu plynných obrov. 
Niekedy sú tiež nazývané joviánskymi planétami (joviánsky je prídavné meno od Jupiter). 
Jupiter je viac ako 2 krát hmotnejší než všetky ostatné planéty spolu, je 318 krát hmotnejší ako 
Zem. Jupiter je tak hmotný, že ťažisko sústavy Slnko-Jupiter leží v skutočnosti nad slnečným 
povrchom (1,068 polomerov Slnka od stredu Slnka). Stredná vzdialenosť Jupitera od Slnka je 
5,2 astronomických jednotiek čo je asi 778  miliónov km.  
 

 
Obr. 2 – vzdialenosti a veľkosti Zeme a Jupitera. 

 
Po Slnku, Mesiaci a Venuši je štvrtým najjasnejším telesom na oblohe. Bol známy už v 

staroveku ako jasná vandrujúca hviezda. Babylóňanom predstavoval ich boha – Marduka. 
Keďže je najväčšou planétou, meno dostal po Jupiterovi - hlavnom bohovi rímskej mytológie 
(gréckym ekvivalentom je vládca Olympu Zeus). Symbolom planéty je štylizované 
znázornenie božského blesku (Unicode 2643). 

W.A. Mozart zložil symfóniu č. 41 s názvom Jupiter, ktorá patrí k jeho najlepším 
skladbám. 
 
Fyzikálne charakteristiky Jupitera 

rovníkový priemer 142 984 km veľká polos dráhy 5,20 AU 
polárny priemer 133 709 km excentricita dráhy 0,0484 
hustota 1326 kg/m3 sklon dráhy k ekliptike 1º  18' 
hmotnosť (Zem = 1) 318 siderická obežná doba 11,96 roka 
objem (Zem = 1) 1236 stredná dráhová rýchlosť  13,05 km/s 
teplota pre hladinu 1 bar 152 K rotačná doba 9 hod 56 min 
gravitácia (Zem = 1) 2,36  Bondovo albedo 0,34 
jasnosť v opozícii -2,8 m úniková rýchlosť  59,6 km/s 
sploštenie 0,065 rýchlosť vetra do 650 km/hod 
 

Stavba a zloženie 
Predpokladá sa, že Jupiter má malé kamenné jadro veľkosti 10 až 15 hmotností Zeme. 

Nad jadrom je podstatná časť planéty tvorená tekutým kovovým vodíkom. Táto exotická forma 
najrozšírenejšieho prvku je možná len vďaka obrovskému tlaku vo vnútri Jupitera, a tiež aj 
Saturna. Tekutý kovový vodík sa skladá z ionizovaných protónov a elektrónov, rovnako ako vo 
vnútri Slnka, ale pri ďaleko nižšej teplote. Pri teplote a tlaku vo vnútri Jupitera je vodík 
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kvapalinou a nie plynom. Je elektricky vodivý a ako taký je zdrojom magnetického poľa 
Jupitera. Táto vrstva pravdepodobne tiež obsahuje nejaké hélium a stopy rozličných ľadov. 
Najvrchnejšia vrstva planéty obsahuje hlavne molekulárny vodík a hélium, ktoré je nižšie 
tekuté a vyššie plynné. Atmosféra, ktorú môžeme pozorovať je horná časť tejto hlbokej vrstvy. 
Nedávne experimenty ukázali, že vodík nemení svoju fázu náhle. Preto možno očakávať, že vo 
vnútri Jupitera hranica medzi plynným a tekutým vodíkom nie je ostrá, ale existujú veľké 
oblasti výskytu vodíka v obidvoch fázach. 

                    
      Obr.3 – Jupiter s mesiacom Io                         Obr. 4 – Jupiter a Galileovské mesiace 

 
Celkové zloženie Jupitera je približne 90% vodíka a 10% hélia (čo do počtu atómov; 

hmotnostne je pomer 75:25), so stopami metánu, vody, etánu, čpavku a „skál” na báze 
kremičitanov. Je to veľmi blízke zloženiu primordiálnej slnečnej hmloviny, z ktorej sa 
sformovala Slnečná sústava. Potvrdzuje to našu predstavu, že Jupiter sa sformoval veľmi 
rýchlo po Slnku a svojou hmotnosťou ovplyvnil formovanie telies v jeho blízkosti.   

Jupiter vyžaruje viac energie do priestoru ako získava zo Slnka. Vnútro Jupitera je 
horúce: jadro má pravdepodobne okolo 20 000 K. Teplo vzniká Kelvinovým-Helmholtzovým  
mechanizmom, t.j. pomalým gravitačným stláčaním planéty. Jupiter nevytvára energiu jadrou 
fúziou ako Slnko (!) – je príliš malý a v jeho jadre nie je dostatočne vysoká teplota na spustenie 
jadrovej reakcie. 
 
Atmosféra 

Plynné planéty ako Jupiter, nemajú pevné povrchy, ich plynný materiál je jednoducho s 
klesajúcou výškou stále hustejší. Polomery a priemery uvádzané pre tieto planéty odpovedajú 
dohodnutej hladine, v ktorej je tlak 1 atmosféra. To čo vidíme ako ohraničenie týchto planét sú 
horné vrstvy oblakov vysoko v atmosfére. Atmoséra obsahuje okrem vodíka a hélia aj vodu, 
uhlík, oxid uhoľnatý, metán a ďalšie jednoduché molekuly prítomné v stopových množstvách. 

V atmosfére sú tri ostro oddelené vrstvy oblakov skladajúce sa z kryštálikov 
zamrznutého čpavku, hydrogensulfidu amónneho a zmesi vodného ľadu a vody. Merania 
atmosférickej sondy oddelenej od materskej sondy Galileo ukázali, že v atmosfére je oveľa 
menej vody a podstatne vyššia teplota oproti očakávaniam. 
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                 Obr. 5 – Pásy v atmosfére Jupitera            Obr. 6 – Vodný oblak v atmosfére Jupitera 

 
V atmosfére Jupitera sa vyskytuje vysokorýchlostné prúdenie (vietor), ktoré je 

ohraničené v širokých pásoch rovnobežných s rovníkom a dosahuje rýchlosti až 650 km/hod. 
V susedných pásoch fúka vietor opačným smerom. Malé chemické a tepltné rozdiely medzi 
pásmi sú zodpovedné za farebnosť pásov, ktoré sú dominantou štruktúrou pri pohľade na 
planétu. Na rozdiel od Zeme, kde je vietor vyvolaný zohrievaním atmosféry Slnkom, na 
Jupiteri je zdrojom vetra teplo z vnútra planéty. Farby mrakov zodpovedajú rôznym výškam: 
modré sú najnižšie, nasledujú hnedé a biele, červené sú najvyššie.  
 
Veľká červená škvrna 

Najnápadnejším útvarom v atmosfére Jupitera je Veľká červená škvrna (Great Red Spot 
– GRS) – atmosférický vír o rozmeroch 25 000 x 12 000 km (zmestili by sa do nej 2 
zemegule). Škvrna je viditeľná viac ako 300 rokov – od objavu Robertom Hookeom v roku 
1664. GRS rotuje proti smeru hodinových ručičiek s periodóu približne 6 dní. Podľa 
infračervených pozorovaní GRS je tlaková výš, v ktorej vrcholky oblakov sú oveľa chladnejšie 
a vyššie ako okolie – až 8 km nad vrcholky okolitých oblakov. Nevieme vysvetliť ako môže 
existovať tak dlho. Ďalšie podobné, ale menšie škvrny boli pozorované niekoľko desaťročí. 
V roku 2000 sa sformoval na južnej pologuli útvar podobný GRS ale menší. Vznikol spojením 
niekoľkých menších oválov známych od roku 1938. Ovál bol pomenovaný Oval BA, ale známy 
je aj pod menom Red Spot Junior. Postupne zjasnel a zmenil farbu z bielej na červenú.  
 

                               
   Obr. 7 – Veľká červená škvrna                           Obr. 8 - Veľká červená škvrna a Junior 
 
Magnetosféra 

Jupiter má silné magnetické pole, ktoré je spôsobené rýchlou rotáciou a je 14-krát 
silnejšie ako zemské. Na póloch dosahuje 1,4 mT, čím sa radí v Slnečnej sústave hneď za silné 
polia slnečných škvŕn. Jeho magnetosféra sa tiahne na strane odvrátenej od Slnka do 
vzdialenosti 650 miliónov km až ku dráhe Saturna. Jupiterove mesiace ležia vo vnútri jeho 
magnetosféry, čím môžeme vysvetliť napr. aktivitu mesiaca Io. 

Na Jupiteri sa vyskytujú silné polárne žiary, ktorých vytváranie ovplyvňujú mesiace Io, 
Európa a Ganymed. Intenzívne prispieva mesiac Io, z ktorého sopiek sú uvoľňované nabité 
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častice svetielkujúce v Jupiterovej atmosfére. Na vrcholoch oblakov boli tiež pozorované 
mohutné oslňujíce blesky. Dôsledkom týchto procesov je občasné intenzívne rádiové žiarenie 
z polárnych oblastí Jupitera. Keď Zem prechádza týmto kužeľom, intenzita rádiovej emisie na 
dekametrových vlnách z Jupitera môže byť väčšia ako intenzita rádiového žiarenia zo Slnka. 
 

    
      Obr. 9 – Polárna žiara na Jupiteri                    Obr. 10 – Sodíkový oblak na Io 
 
Zrážka s kométou 

   
Obr. 11 a,b – Rozlámaná kométa Shoemaker-Levy 9 sa blíži k Jupiteru 

 
V júli 1994 sa s Jupiterom zrazilo 21 úlomkov kométy Shoemaker-Levy 9. Na miestach 

ich dopadov do atmosféry boli takmer rok viditeľné tmavé škvrny – zo začiatku aj amatérskymi 
ďalekohľadmi, neskôr len Hubbleovým vesmírnym ďalekohľadom. Analýzou procesov počas 
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zrážky sa zistili mnohé nové údaje o zložení atmosféry Jupitera. Veľká hmotnosť Jupitera a 
jeho umiestenie blízko vnútornej časti Slnečnej sústavy spôsobuje časté zachytenia 
kometárnych jadier a vykonanie niekoľkých obehov okolo Jupitera. Väčšina z týchto komét po 
dočasom zachytení unikne z gravitačného poľa Jupitera, niektoré však skončia svoju existenciu 
zrážkou s Jupiterom alebo jeho mesiacmi. Na niektorých mesiacoch Jupitera sú kráterové 
reťazce – pravdepodbne stopy po zrážkach s rozlámanými úlomkami komét alebo asteroidov.  

 

  
Obr. 12 a,b – Jupiter so škvrnami po zrážke s úlomkami kométy 

 
Mesiace Jupitera 

Doteraz poznáme 63 mesiacov. Prvé 4 objavil už v roku 1610 Galileo Galilei – dnes ich 
voláme Galileovské mesiace. Sú to Io, Európa, Ganymed a Kalisto. Zistenie, že mesiace 
obiehajú okolo Jupitera a nie okolo Zeme, ktorá bola do tých čias považovaná za stred vesmíru, 
znamenalo obrovský prelom v myslení – tomu zodpovedal aj veľký odpor cirkevných 
hodnostárov, ktorý tvrdo vystúpili proti objavom Galilea. Jeho objavy veľmi podporili 
Koperníkovu teóriu, aj keď samotný Galilei musel svoje učenie odvolať. Vo verejnosti je 
známy výrokom „A predsa sa točí“ mysliac Zem pri obehu okolo Slnka, aj keď tento fakt nie 
je historicky doložený. Galileovské mesiace môžeme vidieť už pri pohľade do malého 
ďalekohľadu, napr. turistického triédra. Okrem 4 veľkých Galileovských mesiacov má Jupiter 
množstvo menších, z ktorých niektoré nie sú ešte ani pomenované. Mená Galileovským 
mesiacom dal Simon Marius, ktorý objavil tieto mesiace nezávisle na Galileovi. Podľa 
záznamov v starých čínskych kronikách, čínsky astronóm Gan De objavil jeden z mesiacov 
Jupitera, pravdepodobne Ganymed, už v roku 362 pred naším letopočtom. 
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Obr. 13 – Galileovské mesiace Jupitera 

 
G. Borelli a G. Cassini vytvorili tabuľky, pomocou ktorých bolo možné prepovedať 

časy, kedy Galileovské mesiace prešli poza alebo popred Jupitera. V čase, keď bol Jupiter na 
opačnej strane od Slnka ako Zem, dochádzalo až k 17-minútovým meškaniam oproti 
predpovedi. Na základe týchto rozdielov určil Ole Rømer v roku 1675 prvý-krát rýchlosť 
šírenia svetla. Jeho hodnota se len málo odlíšuje od rýchlosti svetla zmeranej s veľkou 
presnosťou modernými metódami. 

V roku 1892 E.E. Barnard objavil piaty mesiac Jupitera, ktorý bol pomenovaný 
Amalthea.  

 
Obr. 14 – Porovnanie veľkosti Galielovských mesiacov a Amalthey (vľavo hore) 
 
Jupiter má najmenej 63 mesiacov. Z nich 47 s priemerom menším ako 10 km bolo 

objavených od roku 1975. Osem mesiacov objavila sonda Voyager 1 v roku 1979. V rokoch 
1999-2003 bolo 3,6 metrovým ďalekohľadom na Havajských ostrovoch objavených niekoľko 
desiatok nových mesiacov. Ide o kilometrové skaliská.  

 
Mesiace Jupitera 

Po-
ra- 
die 

 
meno 

označenie elementy dráhy  
prie-
mer 
(km) 

 
rok 

objavu 
defini-
tívne 

predbežné veľká 
polos(km) 

excentri-
cita 

sklon obežná 
doba(dni) 

1 Io I - 421 700 0,0041 0,05   1,769  3643 1610 
2 Európa II - 671 034 0,0094 0,47   3,551 3122 1610 
3 Ganymed III - 1 070 412 0,0011 0,20   7,155 5262 1610 
4 Callisto IV - 1 882 709 0,0074     0,20  16,689 4821 1610 
5 Amalthea V - 181 366 0,0032 0,37       0,498 270 1892 
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6 Himalaia VI  11 451 971 0,151   30,49   250,37 170 1904 
7 Elara VII - 11 778 034 0,195   29,69   261,14 86 1905 
8 Pasiphaë VIII - 23 609 042  0,3743 152,51 741,09 60 1908 
9 Sinope IX - 24 057 865  0,2750 153,78 762,33 38 1914 

10 Lysithea X - 11 740 560 0,132   27,01   259,89 36 1938 
11 Carme XI - 23  197 992 0,2342 165,05    721,82 46 1938 
12 Ananke XII - 21 454 952 0,3445 151,56 642,02 28 1951 
13 Leda XIII - 11 187 781 0,1673   27,56   241,75 10 1974 
14 Thebe XIV - 221 889 0,0175 1,08   0,675 99 1980 
15 Adrastea  XV - 128 690 0,0015 0,03   0,298 17 1979 
16 Metis XVI - 127 690 0,0000 0,06   0,295 45 1980 
17 Callirrhoe XVII - 23 214 986 0,2582 139,85 722,62 9 2000 
18 Themisto XVIII - 7 393 216 0,2115 45,76 129,87 8 2000 
19 Megaclite XIX - 24 687 239 0,3077 150,40 792,44 5 2001 
20 Taygete XX - 22 438 648  0,3678 164,89 686,67 5 2001 
21 Chaldene XXI - 22 713 444 0,2916 167,07 699,33 4 2001 
22 Harpalyke XXII - 21 063 814 0,2440 147,22 624,54 4 2001 
23 Kalyke XXIII - 23 180 773 0,2139 165,50 721,02 5 2001 
24 Iocaste XXIV - 20 722 566 0,2874 147,25 609,43 5 2001 
25 Erinome XXV - 22 986 266 0,2552 163,74 711,96 3 2001 
26 Isonoe XXVI - 23 800 647 0,1775 165,13 750,13 4 2001 
27 Praxidike XXVII - 20 823 948 0,1840  144,21  613,90 7 2001 
28 Autonoe XXVIII - 24 264 445 0,3690 151,06 772,17 4 2002 
29 Thyone XXIX - 21 405 570 0,2525 147,28 639,80 4 2002 
30 Hermippe XXX - 21 182 086 0,2290 151,24 629,81 4 2002 
31 Aitne XXXI - 22 285 161   0,3927 165,56 679,64 3 2002 
32 Eurydome XXXII - 23 230 858 0,3769 149,32 723,36 3 2002 
33 Euanthe XXXIII - 20 464 854 0,2000 143,41 598,09 3 2002 
34 Euporie XXXIV - 19 088 434 0,0960 144,69 538,78 2 2002 
35 Orthosie XXXV - 20 567 971 0,2433 142,37 602,62 2 2002 
36 Sponde XXXVI - 24 252 627 0,4431 154,37 771,60 2 2002 
37 Kale XXXVII - 22 409 207 0,2011 165,38 685,32 2 2002 
38 Pasithee XXXVIII - 23 307 318 0,3288 165,76 726,93 2 2002 
39 Hegemone XXXIX - 23 702 511 0,4077 152,51 745,50 3 2003 
40 Mneme XL - 21 129 786 0,3169 149,73 627,48 2 2003 
41 Aoede XLI - 23 044 175 0,6011 160,48 714,66 4 2003 
42 Thelxinoe XLII - 20 453 753 0,2684 151,29 597,61 2 2004 
43 Arche XLIII - 23 717 051 0,1492 164,59 746,19 3 2002 
44 Kallichore XLIV - 23 111 823 0,2041 164,60 717,81 2 2003 
45 Helike XLV - 20 540 266 0,1374 154,59 601,40 4 2003 
46 Carpo XLVI - 17 144 873 0,2735 56,00 458,62 3 2003 
47 Eukelade XLVII - 23 483 694 0,2828 164,00 735,20 4 2003 
48 Cyllene XLVIII - 23 396 269  0,4115 140,15 731,10 2 2003 
49 Kore  XLIX - 23 345 093 0,1951 137,37 728,70 2 2003 
50 - - S/2000 J 11 12 570 424 0,2058 27,58 287,93 4 2001 
51 - - S/2003 J 2 30 290 846 0,1882 153,52  1077,02  2 2003 
52 - - S/2003 J 3 19 621 780 0,2507 146,36 561,52 2 2003 
53 - - S/2003 J 4 23 570 790 0,3003 147,18 739,29 2 2003 
54 - - S/2003 J 5 23 973 926 0,3070 165,55 758,34 4 2003 
55 - - S/2003 J 9 23 857 808 0,2761 164,98 752,84 1 2003 
56 -  - S/2003 J 10 22 730 813 0,3438  163,81 700,13 2 2003 
57 - - S/2003 J 12 17 739 539 0,4449 142,68 482,69 1 2003 
58 - - S/2003 J 15 22 720 999 0,0932 141,81 699,68 2 2003 
59 - - S/2003 J 16 20 743 779  0,3184 150,77 610,36 2 2003 
60 - - S/2003 J 17 22 134 306 0,2379 162,49 672,75 2 2003 
61 - - S/2003 J 18 19 812 577 0,1569 147,40 569,73 2 2003 
62 - - S/2003 J 19 22 709 061 0,1961 164,73 699,12 2 2003 
63 - - S/2003 J 23 22 739 654 0,3930 148,85 700,54 2 2004 
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Obr. 15 – Objav mesiačika Metis na pozadí oblakov Jupitera 

 
Jupiterove mesiace delíme do 6 hlavných skupín: 
I. Pravidelné mesiace – vznikli pravdepodobne spolu s Jupiterom. Delia sa na 
 Vnútornú skupinu – dráhy vo vnútri obehu Galileovských mesiacov, malé mesiace s 
priemerom do 200 km, sklony dráh do pol stupňa a Galileovské mesiace. 

II. Nepravidelné mesiace – pravdepodobne zachytené asteroidy a ich rozlámané časti. 
Rozlišujeme: 
 Themisto – samostatné teleso obiehajúce na polceste medzi Galileovskými mesiacmi a 
skupinou Himalia, 
 Skupina Himalia – mesiace s dráhami 11-12 miliónov km od Jupitera, 
 Carpo – ďalší osamelý mesiac na vnútornom okraji skupiny Ananke, ktorý obieha v 
priamom smere, 
 Skupina Ananke – zle ohraničená skupina mesiacov s priemernou vzdialenosťou 21,3 
milióna km od Jupitera a sklonom 149 stupňov, 
 Skupina Carme -  dobre ohraničená skupina mesiacov s priemernou vzdialenosťou 23,4 
milióna km od Jupitera a sklonom 165 stupňov. 
 Skupina Pasiphaë – rozptýlená skupina obsahujúca všetky zvyšné vonkajšie mesiace 
Jupitera. 
 Predpokladá sa, že skupiny Ananke a Carme sú úlomky dvoch veľkých asteroidov, 
ktoré Jupiter zachytil a rozlámal. 

Mesiac Io je geologicky najaktívnejšie teleso v Slnečnej sústave. Sopky tu vyvrhujú 
červenú, žltú a tmavohnedú síru a oxid siričitý až do výšky 200 km. Tento prachový materiál 
potom padá späť na povrch mesiačika. Kozmická sonda Voyager 2 zachytila sopečnú erupciu, 
ktorá dosiahla výšku až 298 km.  

 

 
Obr. 16 – Mapa povrchu mesiaca Io získaná na základe snímkovania sondou Galileo 
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    Obr. 17 – Mesiac Io so sopkou Prometheus             Obr. 18 – Mesiac Io so sopkou Pele 
 

 
Obr. 19 – Detail sopky na Io zo sondy Galileo 

 
Povrch mesiaca Európa je pokrytý ľadom. Čiary križujúce povrch Európy sú trhliny v 

ľade, ktoré vznikli pri vzájomnom pohybe ľadových krýh. Pod hrubými ľadovými štítmi sa 
môže nachádzať veľký mimozemský oceán vody v Slnečnej sústave. Voda je udržovaná v 
tekutom stave v dôsledku ohrievania pomocou slapového pôsobenia Jupitera a vzájomného 
gravitačného pôsobenia s mesiacom Io. Bola vyslovená hypotéza, že v oceáne na Európe by 
mohol existovať primitívny život. 
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Obr. 20 – Mesiac Európa 

 

 
Obr. 21 – Detail brázd v ľade na povrchu mesiaca Európa 

 

 
Obr. 22 – Model oceánu a ľadovej škrupiny na Európe 

 
Mesiac Ganymed je najväčším mesiacom v Slnečnej sústave - je väčší než planéta 

Merkúr. Je jediným mesiacom v Slnečnej sústave s vlastným magnetickým poľom. Ľad a 
pohyb kôry zahladili mnohé krátery na jeho povrchu. Hlboko pod ľadovou kôrou sa môžu 
nachádzať obrovské oceány vody. 
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Obr. 23 a,b – Mesiac Ganymed – celkový pohľad a model stavby telesa 

 

 
Obr. 24 – Mesiac Ganymed – detail povrchu 

 
Povrch mesiaca Calisto prezrádza silné bombardovanie pred miliardami rokov. Má viac 

kráterov než akékoľvek iné teleso v Slnečnej sústave. Najväčší kráter Valhalla na jeho povrchu 
meria asi 600 km. Rovnako ako o Európy a Ganymeda sa hlboko pod ľadovou kôrou môžu 
nachádzať obrovské oceány vody. 

                            
                         Obr. 25 – Mesiac Calisto           Obr. 26 – Mesiac Calisto s kráterom Valhala 
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Prstence Jupitera 
Sonda Voyager 1 objavila okolo Jupitera 4 prstence podobné Saturnovým, avšak oveľa 

slabšie a menšie. Na rozdiel od Saturnových, Jupiterove prstence sú tmavé (albedo len 5%). 
Pravdepodobne obsahujú veľmi jemné pracové častice a žiadny ľad. Čiastočky v nich 
nezotrvávajú veľmi dlho vďaka pôsobeniu atmosféry a magnetosféry. Neustále sú doplňované 
prachom, ktorý vzniká pri dopadoch mikorometeoritov na 4 vnútorné mesiace. 

 

 
Obr. 27 – prstence Jupitera 

 

 
Obr. 28 – detail prstencov Jupitera 

 
meno vzdialenosť [km] šírka [km] 
vnútorný halový  92 000   22 800 
hlavný 122 800     6 400 
pavučinový Amalthea 129 200   52 000 
pavučinový Thebe 181 000   40 000 

Pozn.: vzdialenosti sú od stredu Jupitera k vnútornému okraju 
 

Satelitný výskum 
Okrem pozemských pozorovaní bol Jupiter sledovaný sondami. Prvý-krát ho navštívila 

sonda Pioneer 10 v roku 1973, neskôr sondy Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2, Ulysses (2 
krát), Cassini a New Horizons. Sondy Pioneer 10 a Pioneer 11 poskytli nové dôležité dáta o 
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Jupiterovej magnetosfére. Sondy Voyager 1 a Voyager 2 v roku 1979 nesmierne zlepšili naše 
vedomosti o štyroch najväčších Jupiterových mesiacoch a zaznamenali Jupiterove prstence. 
Získali tiež detailnejšie zábery atmosféry planéty. V roku 2000 preletela sonda Cassini na ceste 
k Saturnu okolo Jupitera a poskytla niekoľko snímok zatiaľ najlepšej úrovne rozlíšenia. 

Sonda Galileo obiehala okolo Jupitera osem rokov, pričom sa opakovane stretla so 
všetkými Galileovskými mesiacmi a mesiacom Amalthea. Atmosférická sonda sa uvoľnila od 
Galilea v júli 1995 a 7. decembra 1995 vstúpila do atmosféry Jupitera. Letela atmosférou viac 
ako 150 km, aby po 58 minútach zberu údajov bola rozdrvená nesmiernym tlakom. Posledné 
meranie bolo pri tlaku 22 atmosfér a teplote 153 °C.  

Jupiter je aj v súčasnosti pravidelne pozorovaný Hubbleovým vesmírnym 

ďalekohľadom. NASA plánuje na rok 2011 štart misie Juno na štúdium detailov Jupitera z 
polárnej dráhy. NASA tiež plánovala výpravu na preskúmanie tekutých oceánov na 
Jupiterovom mesiaci Európa. Očakávalo sa, že sonda JIMO (Jupiter Icy Moons Orbiter) bude 
vypustená niekedy po roku 2012, v súčasnosti je realizácia tohto projektu pozastavená 
z finančných dôvodov. 

 

WWW   STRÁNKY   O   JUPITERI 

http://astroportal.sk/sol_syst/jupiter.html 

http://seds.org/nineplanets/nineplanets/jupiter.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28planet%29 

http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/fyzika-a-astronomia/31413/jupiter 

http://pds.jpl.nasa.gov/planets/choices/jupiter1.htm 

http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Jupiter 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter 

http://planety.astro.cz/jupiter/ 

http://photojournal.jpl.nasa.gov/targetFamily/Jupiter  

http://www.ifa.hawai.edu/%7Esheppard/satellites/ 

 


