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Encyklopedické heslo 

 

 

Merkúr je planéta slnečnej sústavy, ktorá je najbližšie k Slnku a zároveň je najmenšou 

planétou. Patrí medzi planéty s pevným povrchom. Nemá žiaden mesiac. 
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Čo si má zapamätať žiak 

 

 

Merkúr je planéta slnečnej sústavy, ktorá je najbližšie k Slnku a zároveň je najmenšou 

planétou. Je pomenovaný podľa rímskeho posla bohov Merkúra, pretože sa pohybuje po 

oblohe najrýchlejšie zo všetkých planét. Vzhľadom k tomu, že jeho dráha sa nachádza vo 

vnútri dráhy Zeme, nikdy sa na oblohe nevzdiali uhlovo od Slnka viac než 28 stupňov, a preto 

ho možno pozorovať len ráno, krátko pred východom, alebo večer, krátko po západe Slnka. 

Aj tak môže byť niekedy pomerne nápadným objektom na večernej či rannej oblohe. 

 

 
Obrázok 1: Povrch Merkúru odfotografovaný sondou Mariner 10 
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Čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 

 

Merkúr je planéta slnečnej sústavy, ktorá je najbližšie k Slnku a zároveň je najmenšou 

planétou. Vzhľadom k tomu, že jeho dráha sa nachádza vo vnútri dráhy Zeme, nikdy sa na 

oblohe nevzdiali uhlovo od Slnka viac než 28 stupňov, a preto ho možno pozorovať len ráno, 

krátko pred východom, alebo večer, krátko po západe Slnka. Aj tak môže byť niekedy 

pomerne nápadným objektom na večernej či rannej oblohe. 

 

Mercurius, boh obchodu a zisku, na ktorého prenesli Rimania všetky vlastnosti boha Herma. 

Jeho kult vznikol už v  piatom storočí pred Kristom. Kupci usporadúvali na jeho počesť 

slávnosť 15. mája, kedy vraj bol zasvätený v roku 495 pred Kristom Mercuriovi jeho prvý  

chrám v Ríme. 

 

 
Obrázok 2: Umelecká predstava boha Merkúra 

 

História pozorovania 

 

Merkúr bol známy už od dôb Sumerov, zhruba od 3. tisícročia pred n. l. Starovekí Gréci mali 

pre túto planétu dve mená: keď sa nachádzal na rannej oblohe, hovorili mu Apollo, na 

večernej ho volali Hermes (grécka obdoba rímskeho boha Merkúra). Už vtedy však grécki 

astronómovia vedeli, že sa jedná o to isté teleso. Hoci v staroveku prevládala geocentrická 

predstava sveta, Herakleidos bol presvedčený, že Merkúr a Venuša obiehajú okolo Slnka a s 

ním okolo Zeme.  
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Významné dátumy 

 

1610 
Talianský astronóm Galileo Galilei uskutočnil prvé pozorovanie Merkúra 

ďalekohľadom 

1631 
Prvé pozorovanie prechodu Merkúra popred slnečný disk francúzskym astronómom 

Pierrom Gassendim 

1639 
Talianský astronóm Giovanni Zupus objavil fázy Merkúra, teda dôkaz, že planéta 

obieha okolo Slnka 

1641 
Nemecký astronóm Johann Franz Encke ako prvý odhadol hmotnosť planéty na 

základe jej gravitačných účinkov na kométu Encke 

1889 Talianský astronóm Giovanni Schiaparelli zakreslil prvú mapu povrchu 

1965 
Rádioastronómovia Gordon Pettengill a Rolf Dyce (USA) určili periódu rotácie na 

približne 59 dní 

1968 Sonda Surveyor 7 urobila prvú kozmickú snímku Merkúra z mesačného povrchu 

1974 Prvý oblet sondy Mariner 10 vo vzdialenosti 900 km od Merkúra 

1975 Tretí a posledný oblet Merkúra Marinerom 10 

2008 Prvý prelet vo vzdialenosti 200 km sondy MESSENGER okolo Merkúra 

2011 Navedenie sondy MESSENGER na obežnú dráhu Merkúra 

 

 

 

Dráha a rotácia 

 

Je najmenšou planétou slnečnej sústavy s tretinovým priemerom Zeme a len 1,4-krát väčším 

ako Mesiac. Rovníkový priemer má dokonca menší než mesiac Jupitera Ganymedes a mesiac 

Saturna Titan. Jeho obežná dráha je zo všetkých planét najbližšia k Slnku. Vďaka tomu je 

neustále bombardovaný fotónmi a slnečným vetrom – prúdom elektricky nabitých častíc 

smerujúcich vysokou rýchlosťou od Slnka. Slnečný vietor a slabá gravitácia planéty 

spôsobujú, že má len veľmi riedku atmosféru. Okrem toho má jeho obežná dráha aj najväčší 

sklon a najväčšiu excentricitu zo všetkých planét. V perihéliu je k Slnku o 24 miliónov 

kilometrov bližšie ako v aféliu. Zvláštnosťou jeho obežnej dráhy je výrazné stáčanie perihélia 

rýchlosťou až 1,55° za storočie, čo je viac, ako predpokladali Newtonove pohybové zákony. 

Toto stáčanie sa vedci pokúšali vysvetliť hľadaním hypotetickej planéty Vulkán vo vnútri 

obežnej dráhy Merkúra, ktorá by na Merkúr gravitačne pôsobila. Neskôr však bolo stáčanie 

perihélia vysvetlené pomocou teórie relativity. 

Sklon rotačnej osi k rovine obehu planéty je takmer 90°. Z toho dôvodu deň na ktorejkoľvek 

časti planéty trvá rovnako dlho a Merkúr nemá ročné obdobia. Siderická doba rotácie je 58,65 

pozemského dňa. Vďaka rýchlemu obehu planéty okolo Slnka sa však Slnko zdanlivo posúva 

po Merkúrovej oblohe tak rýchlo, že medzi dvomi nasledujúcimi východmi Slnka uplynie 176 

pozemských dní. Pozorovateľ na povrchu Merkúra by v čase prechodu planéty perihéliom 

videl Slnko vyjsť na východe a normálne sa pohybovať smerom na západ. Potom by Slnko 

postupne zastavilo a začalo sa pohybovať opačne, zo západu na východ. Po niekoľkých 

hodinách by sa zdanlivý pohyb Slnka vrátil opäť do normálu. V blízkosti perihélia je obežná 

rýchlosť na niekoľko hodín vyššia ako rotačná rýchlosť planéty. Planéta vykoná tri rotácie 

počas dvoch obehov. 
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Pre jeho ťažkú pozorovateľnosť dlho nebolo možné určiť dĺžku dňa na Merkúre. Do roku 

1962 sa predpokladalo, že planéta má viazaný obeh okolo Slnka, takže jej deň mal byť 

rovnako dlhý ako rok. Až v roku 1965 sa podarilo spoľahlivo určiť dobu rotácie a to pomocou 

nových výkonných rádioteleskopov odrazom radarových signálov od povrchu Merkúra. 

 

Hustota a magnetické pole 

 

Zvláštnosťou Merkúra je jeho značne vysoká hustota (asi 5 400 kg m
-3

). Tento fakt sa 

vysvetľuje vysokým zastúpením železa a niklu vo vnútri planéty. Tomu nasvedčuje 

i magnetické pole. Jeho intenzita je asi 1% intenzity zemského magnetického poľa. Toto pole 

je v porovnaní so zemským slabé, avšak už jeho samotná existencia je do istej miery 

prekvapením, nakoľko Merkúr rotuje veľmi pomaly. 

 

Povrch 

 

Podmienky na jeho povrchu sú drsné. Neprítomnosť atmosféry je príčinou najväčších 

rozdielov teplôt medzi osvetlenou a neosvetlenou pologuľou v slnečnej sústave. Rozdiely 

dosahujú hodnôty takmer 700 °C. Povrch sa môže cez deň v oblasti rovníka rozpáliť až na 

takmer 500 °C. Pri týchto teplotách sa topia aj niektoré známe kovy, napr. cín a olovo. 

Naopak, počas noci môže teplota klesnúť až na mínus 200 °C. Takéto obrovské rozdiely 

teplôt sú okrem iného spôsobené aj tým, že Merkúr takmer nemá atmosféru, ktorá by bola 

schopná zadržiavať teplo. Kôra je tvorená z minerálu anortozitu a neobsahuje nijaké oxidy 

železa. Kôra Merkúra nie je členená na tektonické platne. 

Povrch Merkúra je veľmi starý a je veľmi podobný povrchu Mesiaca. Je pokrytý obrovským 

množstvom kráterov, ktoré vznikli zrážkou s meteoritmi a planétkami najrôznejších veľkostí 

(tzv. impaktné krátery). Jediný rozdiel medzi Mesiacom a Merkúrom je v tom, že na Merkúre 

neexistujú tzv. mesačné moria, t.j. veľké výlevy bazaltov v obrovských panvách, vzniknutých 

po dopadoch veľkých telies. Namiesto morí jeho povrch pokrývajú rozsiahle zvlnené planiny. 

Takmer polovicu povrchu Merkúra zmapovala sonda Mariner 10 v roku 1975. O druhej 

pologuli sa predpokladá, že je podobná tej zmapovanej. Okrem kráterov tvoria reliéf povrchu 

aj početné vrásy a horské chrbáty. Horské chrbáty vznikli v procese vznikania Merkúra, keď 

sa planéta ochladzovala, scvrkávala a preto sa v jeho kôre vytvorili početné záhyby. Ďalšie 

povrchové útvary sú planiny, údolia, panvy a brázdy. Počas poslednej miliardy rokov, od 

zastavenia vulkanickej činnosti a zníženia počtu dopadových kráterov sa jeho povrch zmenil 

len veľmi málo. 

Najviditeľnejšími útvarmi na povrchu sú impaktné krátery. Nakoľko má Merkúr dvakrát až 

trikrát väčšiu gravitáciu ako Mesiac, aj hmota vyvrhnutá po dopade telies nedopadá tak 

ďaleko. Preto je na povrchu málo lúčovitých kráterov. Predpokladá sa, že krátery v okolí 

pólov, ktoré sú chránené pred slnečným žiarením by mohli obsahovať vodný ľad. 

 

Vnútro 

 

Merkúr je jednou zo štyroch terestrických planét s pevným povrchom ako Zem. Jeho zloženie 

pozostáva približne zo 70% kovového a 30% kremičitého materiálu. Hustota 5,43 g cm
-3

 tejto 

planéty je druhou najväčšou v slnečnej sústave po Zemi. Vysoká hustota Merkúra naznačuje, 

že musí mať obrovské železné jadro. Toto jadro s priemerom asi 3 600 km je tvorené železom 

a vzniklo pri diferencovaní planéty pred asi 4 miliardami rokov. Má však málo rádioaktívnych 
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prvkov produkujúcich teplo a preto je jeho jadro pravdepodobne tuhé, aj keď je možné, že 

tenká vrstva vonkajšieho jadra je stále roztavená a obsahuje železo a síru. Jadro generuje slabé 

magnetické pole. Okolo jadra sa nachádza tuhý kamenný plášť tvorený kremičitanmi a hrubý 

550 kilometrov. Plášť postupne vychladol, preto je planéta poslednú miliardu rokov 

vulkanicky neaktívna. Jej vulkanická aktivita sa nakrátko obnovila pri intenzívnom 

bombardovaní meteoritmi, počas ktorého vznikla pravdepodobne aj Panva Caloris. 

 

Atmosféra 

 

Atmosféra Merkúra, ako už bolo spomenuté, je veľmi riedka a tenká. Môže za to slabá 

gravitácia planéty, ako aj neustále ožarovanie planéty slnečným vetrom. Magnetosféru 

planéty prezrádza koncentrácia plazmy vo výške 1 500 km. Doposiaľ jediná kozmická sonda, 

ktorá túto planétu zblízka skúmala, bol americký Mariner 10, ktorý v rokoch 1974 – 1975 

zmapoval približne 45% povrchu Merkúra. Sonda zistila veľmi slabé stopy plynného obalu, 

obsahujúceho predovšetkým atómy pochádzajúce zo slnečného vetra – teda prevažne hélium. 

(Atmosféru tvorí s najväčšou pravdepodobnosťou prevažne vodík, hélium a kyslík.) 

Atmosferický tlak na povrchu je mimoriadne nízky a takmer nemerateľný, približne 5×10
11

 

krát nižší, ako na Zemi na úrovni mora, teda v pozemských meradlách tam panuje ultravysoké 

vákuum, ďaleko vyšší tlak má vákuum v bežnej žiarovke. 

  

 

Hypotézy o vode 

 

Výkonné rádioteleskopy i merania sondy Mariner 10 ukazujú, že napriek obrovským 

povrchovým teplotám v polárnych oblastiach planéty (najmä na severe) sa môže vo vnútri 

kráterov nachádzať ľad. Dôvodom je fakt, že rotačná os Merkúra je takmer kolmá k rovine 

obehu, čo znamená, že na dno veľkých impaktných kráterov v oblastiach pólov nikdy 

nezasvieti Slnko. Je pravdepodobné, že voda sa na Merkúr dostala pri zrážkach s jadrami 

komét. Pri náraze sa časť vody z jadra kométy mohla dostať pod povrch planéty a tam je 

uložená dodnes. 

 

Pozorovanie 

 

Merkúr možno len veľmi ťažko pozorovať, nakoľko sa príliš uhlovo nevzďaľuje od Slnka a je 

teda väčšinu roka na dennej oblohe. Jeho uhlový priemer sa mení od 5 do 15 oblúkových 

sekúnd podľa jeho vzdialenosti od Zeme. Tomu zodpovedá aj zmena jasnosti od 1,7 do -1,9 

magnitúd. Voľným okom vyzerá ako pomerne jasná, žltá, neblikajúca bodka strácajúca sa v 

žiare Slnka na svitaní, alebo za súmraku. Nakoľko je Merkúr vnútorná planéta, z nášho 

pohľadu môžeme pozorovať jeho fázy podobne ako pri Venuši, alebo Mesiaci. Okrem fáz sa 

však malým ďalekohľadom nedá pozorovať nič. Niekedy sa Merkúr dostane presne medzi 

Zem a Slnko. Vtedy môžeme pozorovať prechod Merkúra popred slnečný disk. Posledný 

takýto prechod bol v Európe viditeľný 7. mája 2003, najbližší bude 9. mája 2016. Jeden 

prechod trvá až niekoľko hodín. 
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Aktuálny výskum 

 

Dňa 3. augusta 2004 odštartovala k Merkúru sonda MESSENGER (MErcury Surface, Space 

ENvironment, GEochemistry, and Ranging) americkej kozmickej agentúry NASA. Na obežnú 

dráhu okolo planéty má byť táto sonda navedená v roku 2011. Cieľom je šesť kľúčových úloh: 

vysoká hustota, geologická história, pôvod magnetického poľa, štruktúra jadra, existencia 

polárnych čiapočiek a pôvod atmosféry. 

Japonsko plánuje spoločnú misiu BepiColombo s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), 

ktorá by mala obiehať okolo Merkúra už v roku 2019, by pozostávala z dvoch sond: jedna by 

mapovala planétu a druhá študovala jeho magnetosféru. Pôvodný plán poniesť aj lander 

(sondu umiestnenú na povrchu) bol odložený. Podobne ako Mariner 10 a MESSENGER aj 

táto by využila na svojej ceste gravitačný vplyv vnútorných planét. Misia je pomenovaná po 

Giuseppe (Bepi) Colombovi, ktorý ako prvý zistil pôvod Merkúrovej orbitálnej rezonancie so 

Slnkom a ktorý sa podieľal v roku 1974 na plánovaní cesty sondy Mariner 10. 
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Obrázky a tabuľky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4:  

1. Kôra (100–200 km) 

2. Plášť (550 km) 

3. Jadro (1 800 km) 

Obrázok 3: Porovnanie veľkosti Merkúra a Zeme 

Obrázok 5: Mariner 10 
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vzdialenosť od Slnka 57 909 000 km 

perihéliová vzdialenosť 46 001 272 km 

aféliová vzdialenosť 69 817 079 km 

dĺžka výstupného uzla 48,331 67° 

argument perihélia 29,124 78° 

excentricita dráhy 0,205 63 

sklon dráhy k ekliptike 7,004 87º 

doba obehu 87,969 34 d 

synodická doba obehu 115,8776 d 

priemerná obežná doba 47,36 km s
-1

 
Tabuľka 1: Elementy dráhy Merkúru 

 

 

rovníkový priemer 4879,4 km (0,38 Zeme) 

hmotnosť 3,302×10
23

 kg (0,055 Zeme) 

hustota 5,427 g cm
-3 

 

objem 6,083×10
10

 km
3 

(0,054 Zeme) 

Obrázok 6: Tento obrázok bol získaný 56 minút po 

najväčšom priblížení k Merkúru na vzdialenosť 

18000 kilometrov. Slnko osvetľuje povrch planéty 

zboku. Snímka zachytáva oblasť o šírke zhruba 500 

kilometrov a je na nej vidieť krátery veľkosti 1 

kilometer. Veľký, tieňom vyplnený, dvojitý kráter 

v pravej hornej časti pozorováný už Marinerom 10 

pred viac ako 30 rokmi, nesie meno po talianskom 

skladateľovi Vivaldim. Jeho vonkajší kruh má 

priemer 200 kilometrov. Moderná kamera sondy 

MESSENGER zachytila aj detaily, ktoré Mariner 10 

nemal možnosť získať, vrátane rozsiahlej časovo 

veľmi starej priehlbine, ktorá prekrýva ľavú spodnú 

časť kráteru Vivaldi. 

NASA/MESSENGER 
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povrch 7,5×10
7
 km² (0,108 Zeme) 

siderická rotačná perióda 58,6462 d 

sklon osi rotácie k rovine dráhy ~0,01° 

albedo 0,10 – 0,12 

priemerná povrchová teplota 90 – 440 – 700 K 
Tabuľka 2: Fyzikálne charakteristiky Merkúru 

 

 

atmosférický tlak 2×10
-7

 Pa 

draslík 31,7% 

sodík 24,9% 

atomárny kyslík 9,5% 

argón 7,0% 

hélium 5,9% 

molekulárny kyslík 5,6% 

dusík 5,2% 

oxid uhličitý 3,6% 

voda 3,4% 

vodík 3,2% 
Tabuľka 3: Atmosféra Merkúru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidlá slovenského pravopisu 
3., upravené a doplnené vydanie. Red. M. Považaj. Bratislava: Veda 2000. 

Merkúr -a L -e m. (planéta) 

 


