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Tematický okruh: Země ve vesmíru 

   

Anotace: Prezentace slouží k k názornému výkladu o planetě Jupiter.  
  Charakterizuje typ planety, velikost, její složení, atmosféru,   
  možné podmínky pro život a porovnání s ostatními planetami. 

 

 

 

 



JUPITER 



Jupiter-plynná planeta 

 JUPITER 
  
plynný obr 
• kolem osy se otočí 
      za 9h 55min 
• Slunce oběhne 
      za 11,86  let 

 
• průměrná oběžná                   

rychlost 13m/s 
• vzdálenost od Slunce       778 

412 027 km 
• 63 pojmenovaných 
      měsíců.  

 
 

 



Prstence Jupitera 
 
Vnitřní prstenec, 
hlavní prstenec         
a pavučinový 
prstenec. Prstence 
jsou velmi tenké                 
a jsou složeny            
z prachových 
částeček. 



Jupiter má poměrně malé 
pevné jádro. Většinu 
planety tvoří vodík                   
a helium. Blízko povrchu 
jsou plyny chladné, ale čím 
blíže jádru, tím jsou 
žhavější a účinkují spíš jako 
tekutý kov. 

Jádro tvořené 
horninou kovy a 
vodíkem 

Kovový vodík 

Vodíkový a heliový plyn 



V horních vrstvách 
atmosféry jsou ještě 
další chemické 
sloučeniny, které 
způsobují pestré 
zbarvení planety 
 
VELKÁ RUDÁ SKVRNA 
-obrovský hurikán 
-2x větší než Země 
-300 let starý  
-otáčí se proti směru 
hodinových ručiček 
(od V k Z) 



Callisto 
   Jo Callisto 

Europa Ganimed 



Io, Europa, Ganymed, Callisto                    
v porovnání s Velkou rudou 
skvrnou (bouří zuřící na Jupiteru 
již 300 let) 



Okolo Jupiteru proletělo také 
několik sond: Pioneer 10 a 11, 
Voyager 1 a 2, Ulisses, Cassini, 
New Horizons 
 
K Jupiteru byly vypuštěny zatím 
2 sondy. Sonda Galileo, 
navedená na oběžnou dráhu               
v roce 1995, a sonda Juno, 
vypuštěná v roce 2011.                        
K Jupiteru by měla dorazit                     
v roce 2016. 



16. 7. –  22. 7. 1994 dopadlo 
na jižní polokouli Jupiteru více 
než 20 částí rozpadlého jádra 
komety Shoemaker-Levy 9.  
 
Na snímku je pohled                     
na Jupiter infračerveným 
zářením. 
 
 

Místo dopadu 
komety: 
Mraky pokrývající 
místo dopadu - jsou 
větší než Země. 
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Materiál byl vytvořen v aplikaci Microsoft PowerPoint 2007 
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