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Encyklopedické heslo 

 

Mars je po Merkúre druhou najmenšou planétou slnečnej sústavy. Obieha okolo Slnka ako 

štvrtá planéta v poradí. Staré národy ju považovali za symbol ohňa a krvi, a preto Marsu bolo 

jeho meno dané Rimanmi na počesť ich boha vojny. Dnes je Mars suchou planétou, avšak 

mnoho dôkazov svedčí o tom, že kedysi po jeho povrchu tiekla voda. 
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Čo si má zapamätať žiak 

 

Mars je po Merkúre druhou najmenšou planétou. Obieha okolo Slnka ako štvrtá planéta 

v poradí. Na oblohe upútava svojou načervenalou farbou, a preto je často označovaná za 

Červenú planétu. Staré národy ju považovali za symbol ohňa a krvi, a preto Marsu bolo jeho 

meno dané Rimanmi na počesť ich boha vojny. Medzi pestré formy povrchových útvarov 

patria hlboké kaňony a najvyššie sopky v slnečnej sústavy. Dnes je Mars suchou planétou, 

avšak mnoho dôkazov svedčí o tom, že kedysi po jeho povrchu tiekla voda. 

 

 

 
Obrázok 1: Planéta Mars 
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Čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 

Charakteristika 

 

Mars je po Merkúre druhou najmenšou planétou. Obieha okolo Slnka ako štvrtá planéta 

v poradí. Na oblohe upútava svojou načervenalou farbou, a preto je často označovaná za 

Červenú planétu. Staré národy ju považovali za symbol ohňa a krvi, a preto Marsu bolo jeho 

meno dané Rimanmi na počesť ich boha vojny. Medzi pestré formy povrchových útvarov 

patria hlboké kaňony a najvyššie sopky v slnečnej sústavy. Dnes je Mars suchou planétou, 

avšak mnoho dôkazov svedčí o tom, že kedysi po jeho povrchu tiekla voda. 

 

Pomenovanie 

 

Mars, boh poľnohospodárstva a vojny, syn Iova a jeho ženy, bohyne Iunony. Bol po Iovovi 

najuctievanejší rímsky boh. Preto bol taktiež považovaný za otca rímskeho národa. Mars mal 

niekoľko chrámov v Ríme; najhonosnejší z nich bol chrám Marta Pomstiteľa, Mars Ultor. 

K pocte Marsovi bol zasvätený mesiac marec (Martius), ktorým sa pôvodne začínal rímsky 

rok. 

 
Obrázok 2: Umelecká predstava boha Marsa 

 

 

 

Dráha 

 

Mars má eliptickú dráhu, takže v najbližšom bode jeho dráhy okolo Slnka (v perihéliu) 

dostáva o 45% viac slnečného žiarenia ako v najvzdialenejšom bode (v aféliu). V dôsledku 

toho povrchová teplota kolíše od -125 °C (v zime na póloch) až po 25 °C (v lete). Doba 

jedného obehu okolo Slnka je 686,96 pozemského dňa. Okolo svojej osi sa Mars otočí za 

dobu, ktorá je veľmi podobná dĺžke pozemského dňa – 24 hodín 39 minút 35 sekúnd. 

S hodnotou 25,2° je súčasný sklon rotačnej osi Marsu podobný sklonu rotačnej osi Zeme, 

http://www.astro.pef.zcu.cz/hvezdy/nazvoslovi/326/
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a preto aj na Marse sú ročné obdobia (aj keď sú takmer dvakrát tak dlhé), keď sa striedavo raz 

severný pól, raz južný pól prikláňa k Slnku počas obehu okolo neho. V dlhších intervaloch sa 

sklon rotačnej osi Marsu z rôznych príčin výrazne mení – aj v dôsledku gravitačného vplyvu 

Jupitera. Tieto fluktuácie spôsobujú významné zmeny klímy. Keď je Mars veľmi naklonený 

a póly sú viac osvetlené Slnkom, vodný ľad sa odparuje a znovu sa tvorí v chladnejších 

nižších šírkach. Pri menšom sklone sa vodný ľad sústreďuje v okolí pólov.  

 Vzdialenosť od Zeme sa v priebehu obežnej doby mení v rozmedzí od 55 miliónov až 

do 400 miliónov kilometrov v pravidelnom 16 ročnom cykle, keď nastáva najpriaznivejšia 

opozícia planéty pre pozorovanie a pre vysielanie kozmických sond. Vďaka tomu, že sa Mars 

približuje, či vzďaľuje od Zeme, dochádza súčasne k poklesu jeho jasnosti (1,6
m

 až -2,8
m

) a 

zdanlivého priemeru (medzi 4" a 25"). Táto variabilita má za následok, že v niektorých 

obdobiach je Mars štvrtým najjasnejším objektom na oblohe po Slnku, Mesiaci a Venuši a 

inokedy je menej jasný ako Jupiter. 

 

 
Obrázok 3: Porovnanie veľkostí terestrických planét. Zľava doprava: Merkúr, Venuša, Zem a Mars 

 

Stavba 

 

Mars je malá planéta, asi o polovicu menšia ako Zem, a je od Slnka ďalej. Vzhľadom na jej 

veľkosť a vzdialenosť je zrejmé, že chladla oveľa rýchlejšie ako Zem, a jej kedysi tekuté 

železné jadro je teraz pravdepodobne tuhé. Jej relatívne nízka hustota v porovnaní s ostatnými 

terestrickými planétami znamená, že jadro môže obsahovať ľahký prvok, napríklad síru, 

v podobe síranov železa, ktoré zaberá približne 16% hmotnosti planéty a 4% objemu. Z toho 

možno približne určiť hustotu jadra, 7 000 až 8 000 kg m
−3

. Polomer jadra sa odhaduje na 

menej než 2 000 kilometrov. Malé jadro obaľuje hrubý plášť zložený z pevných 

kremičitanových hornín, hrubý je okolo 1 500 až 2 000 kilometrov, a z toho vyplýva, že jeho 

priemerná hustota je okolo 3 400 až 3 500 kg m
−3

. Plášť bol v minulosti zdrojom sopečnej 

aktivity, ale teraz je nečinný. Údaje zozbierané sondou Global Surveyor odhalili, že pevná 

kôra je južnej pologuli hrubá približne 80 kilometrov, kým na severnej pologuli má hrúbku 

iba 35 kilometrov. Tenká kôra podporovala rýchle ochladzovanie planéty a mohla prispieť k 

vzniku veľkého severného oceánu na ranom Marse. Celkovú plochu súše má Mars rovnakú 

ako Zem, pretože na jeho povrchu nie je tekutá voda. 

 Je zrejmé, že najväčšia hrúbka kôry je pod oblasťou Tharsis (60 - 80 km) a minimálna 

pod panvou Hellas (iba 10 km). Zdá sa byť veľmi pravdepodobné, že kôra Marsu je omnoho 

hrubšia než zemská, najmenej 100 kilometrov. Toto môže vysvetľovať neprítomnosť 

doskovej tektoniky. 
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Obrázok 4: Naša predstava o vnútre planéty Mars 

 

 

Atmosféra a počasie 

 

Mars má veľmi riedku atmosféru, ktorá vyvíja na jeho povrch tlak približne 6 hektopascalov 

(menej ako 1% atmosférického tlaku na Zemi). Atmosféru tvorí prevažne oxid uhličitý a má 

ružový odtieň, pretože obsahuje jemné prachové častice oxidu železa. V atmosfére sa 

vyskytuje v malom množstve dusík, argón a iné plyny a stopy vodných pár. Vo veľkých 

výškach sa vznášajú jemné mraky zmrznutého oxidu uhličitého a vodného ľadu, a mraky sa 

tvoria aj v lete na vysokých štítoch. Mars je studená a suchá planéta – priemerná teplota je 

mínus 63°C, nikdy tam neprší, ale v polárnych oblastiach sa v zime z mrakov tvorí na zemi 

námraza. Vzduch na Marse obsahuje iba jednu tisícinu vody v porovnaní so Zemou, napriek 

tomu toto množstvo je schopné skondenzovať a vytvoriť oblačnosť, ktorá sa vznáša vysoko 

v atmosfére alebo se víri okolo svahov obrovských sopiek. V  údoliach sa môžu v ranných 

hodinách vytvárať miesta s hmlou. 

 Je pravdepodobné, že v minulosti mohla hustá atmosféra planéty umožňovať prúdenie 

vody na povrchu tak, ako to poznáma na Zemi. To, že kedysi boli na planéte veľké rieky, to 

naznačujú vierohodne vyzerajúce pobrežia, korytá riek a rôzne ostrovy. Ako Mars stratil 

svoju atmosféru? Možných vysvetlení je niekoľko: strata magnetického poľa, zmiernenie 

sopečnej činnosti, únik častíc z  atmosféry alebo zrážka planéty s kozmickým telesom. 

 Mars má veľmi dynamický systém počasia. Počas jari a leta na južnej pologuli vanú 

z juhu na severnú pologuľu teplé vetry, dvíhajúc do výšky oblaky prachu, ktoré môžu 

dosiahnuť výšku až 1 000 metrov a vznášať sa v povetrí celé týždne. Vysoké vetry vyvolávajú 

silné prachové búrky, zasahujúce obrovské plochy planéty. Na Marse sú aj prevažujúce 

prízemné vetry, ktoré počas stáročí v súčinnosti s pieskom obrusujú jeho povrch, čím 

vznikajú výrazné krajinné formy. 
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Obrázok 5: Vývoj búrky na Marse zachytený sondou Mars Global Surveyor (MGS). Nad severnou 

polárnou oblasťou Marsu sa 30. júna 1999 rozvinul búrkový systém. Prudké prízemné vetry zodvihli 

obrovský zvírený oblak oranžovohnedého prachu. Búrka sa rýchlo rozrastala a naberala silu. 

Na Marse môžeme pozorovať 3 druhy oblakov: 

1. biele – podobné našim cirrom, tvoria väčšie sústavy oblakov. Vyskytujú sa nad 

vrcholkami pohorí. Pohybujú sa hlavne v oblasti rovníka a oblasti pólov. Tvoria aj 

ranné hmly. Môžu pravdepodobne spôsobovať aj sneženie, čím sa v zimnom období 

obnovujú polárne čiapky Marsu. 

2. šedé – sú vo výške 15 – 20 kilometrov. Sú tvorené kryštálikmi CO2. Častejšie sa 

vyskytujú na severnej pologuli, kde je aj vyššie percento vodných pár. 

3. žlté – tvorí ich piesok. Vietor je schopný vyniesť prachové častice z povrchu až do 

výšok okolo 10 kilometrov. 

 

Magnetické pole 

 

Podľa meraní kozmickými sondami má Mars veľmi slabé vnútorné magnetické pole, ktoré je 

podobne silné ako Venušino. Takéto slabé magnetické pole dáva príležitosť slnečnému vetru, 

aby prenikal do atmosféry a vytváral ionosféru, ktorá striedavo vytvára indukované 

magnetické pole. Občas vysokoenergetické žiarenie zo Slnka dokonca dosiahne povrch 

planéty. Na Zemi je toto žiarenie zastavené omnoho silnejším magnetickým poľom ešte 

v kozmickom priestore. Ak by mal Mars významne silnejšie vnútorné magnetické pole, bola 

by ionosféra podobná zemskej, pretože obe planéty majú podobnú dobu rotácie. 

 

 

Povrch a povrchové útary 

 

Útvary na povrchu Marsu vznikli a boli formované dopadmi meteoritov, vetrom, sopečnou 

činnosťou a tektonikou. Odborníci sa domnievajú, že kedysi po povrchu Marsu i pod ním 

tiekla voda, ktorá vyhĺbila rôzne útvary. Krátery vznikli v období veľkého bombardovania 

pred 3,9 miliardami rokov. Boli nájdené hlavne na južnej pologuli, ktorá je geologicky staršia 

ako severná pologuľa. Malé krátery sú po celom povrchu Marsu. Marťanské krátery sú 
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plytkejšie ako krátery na Mesiaci a nesú známky veternej a vodnej erózie. Niektoré sú už 

úplne zahladené. 

 

 
Obrázok 6: Snímka celého povrchu Marsu                                                          Mars Global Surveyor 

 

 

Pred miliardami rokov, v čase mladosti Marsu, vnútorné pohyby boli hybnou pákou vzniku 

veľkoškálových útvarov, ktoré sú teraz na jeho povrchu. Vnútorné sily vytvorili vyvýšeniny, 

ako je napríklad pohorie Tharsis, alebo roztrhli a odsunuli povrch, čím vznikali riftové 

(priekopové) doliny, ako napríklad Valles Marineris. Zosuvy pôdy, vietor a voda časom 

riftové doliny zmenili. Sopečná aktivita na Marse sa začala pred miliardami rokov a trvala po 

väčšinu jeho existencie. Dnes môže byť táto planéta vulkanicky stále aktívna, no to sa 

neočakáva. Dnešné obrovské sopky, vrátane Olympus Mons (s výškou až 24 kilometrov je 

najväčšou v slnečnej sústave!), vznikali pri lávových erupciách v minulosti. 

 

Z diaľky má Mars väčšinou červenú farbu, alebo presnejšie bledo oranžovú alebo ružovú s 

dvoma bielymi polárnymi ľadovými čiapočkami. Na červených oblastiach sa nachádzajú 

veľmi rozličné svetlé a tmavé plochy so zelenou farbou. Tmavé plochy nie sú oceány vody, 

pretože na Marse sa nevyskytuje voda v tekutom stave hlavne kvôli nízkemu atmosférickému 

tlaku. Tieto zmeny v jasnosti povrchu sú skôr spôsobené rozdielnym druhom povrchového 

materiálu: červená farba je prach a piesok bohatý na oxid železitý; tmavšie plochy sú 

spravidla viac kamenisté a skalnaté oblasti. Náhodné silné vetry, ktoré sa tu vyskytujú, 

presúvajú prach a menia rozmery a tvar týchto svetlejších a tmavších plôch. Povrch planéty 

má hrdzavočervenú farbu; príčinou je oxid železitý, na ktorý je prach na povrchu bohatý. Táto 

zlúčenina je hlavnou zložkou minerálu hematit. Práve drobné zrniečka hematitu, ktorých 

veľkosť nepresahuje 10 mikrometrov, majú červenkastú farbu. Prítomnosť hematitu na 

povrchu Marsu je považovaná za jeden z vážnych dôkazov toho, že na tejto planéte bola 

kedysi voda – na Zemi totiž hematit vzniká oxidáciou práve za jej prítomnosti. Prítomnosť 

tohto minerálu na Marse dokázala sonda Mars Global Surveyor. 

 

Terminológia niektorých povrchových útvarov: nížinné roviny sa označujú planitia, náhorné 

plošiny planum, rozsiahle krajinné celky sú terra, vrchy a sopky sú mons, chasma je hlboká 
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podlhovastá priehlbeň so strmými svahmi či stenami a labyrinthus je sústava križujúcich sa 

dolín, kaňonov a korýt. Jednotlivé názvy sa prisudzujú podľa tvaru útvaru. Veľké doliny 

vallis sú pomenované podľa názvu Marsu v rôznych jazykoch a malé doliny podľa riek. 

Veľké krátery nesú mená nežijúcich vedcov, spisovateľov a všetkých, ktorí sa zaslúžili o 

výskum Marsu. Menšie krátery majú názvy sídiel. 

 

 

Voda na Marse 

 

V súčasnosti na povrchu nemôže existovať voda v kvapalnom stave, ale podľa pozorovaní sa 

zdá takmer isté, že na povrchu planéty tečúca voda v minulosti bola. Teraz je skôr otázkou, 

kedy sa tam tečúca voda nachádzala, ako dlho a kam sa stratila. Predpokladá sa, že povrch 

Marsu bol zaplavený oceánom v období noachianu (pred 3,8-3,5 miliardami rokov). Vplyvom 

ochladzovania planéty v období hesperianu (pred 3,5-1,8 miliardami rokov) došlo ale k 

zamrznutiu povrchovej vody a jej časť zrejme aj unikla do kozmického priestoru. Následné 

erozívne procesy možno pochovali časť zamrznutého ľadu pod povrch Marsu. Vedľa týchto 

zatiaľ nepreskúmaných zdrojov vody sa na póloch nachádzajú dve polárne čiapočky, ktoré sú 

čiastočne tvorené vodným ľadom a čiastočne suchým ľadom. Predpokladá sa, že sa voda 

vyskytuje aj vo forme permafrostu (večne zmrznutej pôdy), ktorý by mal zasahovať až do 

oblastí okolo 60°. V roku 2007 NASA odhadla množstvo vody zachytenej v južnej polárnej 

čiapočke. Podľa modelu by všetka voda zaplavila celý Mars do výšky 11 metrov. Ďalšie 

významné zásoby vody sú viazané najskôr na marťanskú kryosféru, z ktorej sa voda uvoľňuje 

počas vulkanizmu. Predpokladá sa, že takto vznikla oblasť Valles Marineris alebo v nedávnej 

dobe pred 5 miliónmi rokov Cerberus Fossae, pri vzniku ktorého bola voda vyvrhnutá do 

oblasti Elysium Planitia, kde vytvorila ľadové more viditeľné do dnešných čias. Vďaka 

novým podrobným snímkam boli na povrchu Marsu rozlíšené pozostatky vodnej činnosti v 

podobe riečnych korýt, sedimentov, pozostatkov zaplavených oblastí, či relikty po rýchlom 

úniku vody z kryosféry Marsu vplyvom vulkanickej aktivity.  

 

Život na Marse 

 

Skôr než sa Mars začal skúmať pomocou kozmických sond, bol najväčším kandidátom pre 

mimozemský život. Tento názor sa ujal vďaka tomu, že boli na povrchu tejto planéty 

pozorované kanále. To viedlo k populárnej domnienke, že kanále sú zavlažovacie a že boli 

vytvorené inteligentnými bytosťami. Ďalší dôvod, prečo si ľudia mysleli, že je na Marse život, 

bol ten, že na planéte dochádza k sezónnym zmenám farby jeho povrchu. Tento jav viedol k 

špekuláciám, že k tejto zmene dochádza vďaka rôznym marťanským vegetačným pochodom 

v dobe teplejších a chladnejších mesiacov. 

V júli roku 1965 sonda Mariner 4 poslala na Zem 22 detailných záberov Marsu. 

Všetky snímky potvrdili, že povrch planéty je pokrytý množstvom kráterov a prirodzene 

vytvorených kanálov. Tieto kanále evidentne neboli umelo vytvorené a ani nimi netečie voda. 

Ukázalo sa tiež, že vzhľadom na svoju veľkosť nemohli byť prirodzené kanále pozorované 

v 19. storočí zo Zeme. To čo ľudia videli ako kanále, boli sústavy rôzne veľkých škvŕn na 

povrchu. V júli a septembri roku 1976 pristáli na povrchu Marsu dva pristávacie moduly 

sondy Viking, ktoré vykonali tri biologické experimenty a objavily neočakávané a záhadné 

chemické aktivity v marťanskej pôde. Tieto aktivity pochopiteľne neposkytli svedectvo 

o prítomnosti živých mikroorganizmov v pôde v blízkosti pristánia. Biológovia sú naďalej 
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presvedčení, že planéta Mars je sterilná. Zdôvodňujú to tým, že kombinácia slnečného 

ultrafialového žiarenia, ktoré nasycuje povrch, extrémne sucho a kyslá povaha pôdy chemicky 

znemožňuje vytváranie živých organizmov. 

Dňa 6. augusta 1996 David McKay spolu s kolegami oznámil, že v uhličitanoch 

nachádzajúcich sa v meteorite ALH84001 objavili možné pozostatky po pôsobení 

primitívnych mikroorganizmov. Toto prehlásenie sa tím vedcov rozhodol uverejniť po dvoch 

rokoch starostlivého skúmania meteoritu pochádzajúceho z Marsu. Svojím tvrdením 

podnietili ďalšie skúmanie meteoritov z Marsu a možných známok po prítomnosti 

mikroorganizmov v nich. Napriek mnohým skeptickým pohľadom, ktoré vedecký výskum 

vyžaduje, sa ukazuje, že meteority obsahujú známky zodpovedajúce niekdajšej činnosti 

mikroorganizmov. Na druhej strane sa jedná o tie najprimitívnejšie formy života. Časti 

meteoritu ALH84001 sú preto naďalej skúmané. Pozostatky domnelých baktérií majú 

v priemere 30 až 50 nanometrov a sú asi 20 až 200 nanometrov dlhé – sú 100x menšie než 

najmenšie pozemské baktérie. Otázka veľkosti môže byť podľa niektorých vedcov zásadná, 

pretože sa obávajú, že do tak minniatúrnej nanobaktérie by sa okrem bunkovej steny už nič 

ďalšie nezmestilo. Vykryštalizované minerály naviac niekedy vyzerajú ako mikrofosílie. 

 

 

 
Obrázok 7: Snímka z elektrónového mikroskopu odhaľujúca retiazkovité štruktúry v meteorite 

ALH84001 

 

 

 

Mesiace Marsu 

 

Mars má dva malé tmavé mesiace, Phobos (strach) a Deimos (hrôza), ktoré objavil americký 

astronóm Asaph Hall v roku 1877. Deimos, menší z nich, je dlhý 15 kilometrov a Phobos je 

dlhý 26,8 kilometra. Oba sú nepravidelné kamenné telesá a pravdepodobne sú to asteroidy, 

ktoré boli zachytené Marsom v jeho raných dejinách. Oba majú jazvy po nárazoch meteoritov, 

Deimos obieha okolo Marsu vo vzdialenosti 23 500 kilometrov. Phobos je od Marsu 

vzdialený 9 380 kilometrov a stále sa približuje. Obieha planétu rýchlejšie ako sa sám otáča, 

čo spôsobuje spomaľovanie jeho obehu a znižovanie vzdialenosti. Nakoniec bude tak blízko, 

že sa buď rozpadne v gravitačnom poli Marsu, alebo doň narazí. Obidva mesiace majú 

viazanú rotáciu, čo znamená, že ukazujú Marsu stále rovnakú stranu. 

 Kuriozitou je, že existencia mesiacov bola predpovedaná v knihe Guliverove cesty už 

v roku 1726, teda v čase, keď neexistoval dostatočne silný ďalekohľad, ktorým by ich bolo 

možné pozorovať. 
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Obrázok 8: Mesiace Marsu. Vľavo Phobos, vpravo Deimos. 

 

 

 

 

 

Prieskum Marsu 

 

Mars sa stal jednou z prvých planét, ktorá bola skúmaná kozmickými prostriedkami. Okolo 

tejto planéty obiehali, dopadali na jej povrch, pristávali a jazdili po nej, aby získali dáta o jej 

geologickom zložení, vlastnostiach povrchu, hľadali vodu a skúmali klímu americké, ruské, 

európske a japonské sondy. 

Prvá úspešná misia bola americká Mariner 4 vypustená v roku 1964. Nasledoval 

symbolický úspech dvoch sovietskych sond Mars 2 a Mars 3 vypustených v roku 1971, ktoré 

pristáli na jeho povrchu, ale kontakt s nimi sa stratil niekoľko sekúnd po dosadnutí. 

Nasledoval americký program Viking, ktorý pozostával z dvoch orbitálnych sond, každá 

niesla aj povrchový modul. Obidva povrchové moduly úspešne pristáli na povrchu v roku 

1976 a po dobu šiestich (Viking 1), resp. troch (Viking 2) rokov uskutočňovali pozorovania. 

Pristávacie moduly odvysielali na Zem tiež prvú farebnú fotografiu povrchu Marsu a orbitálne 

časti vyhotovili detailné fotografie povrchu v takom rozlíšení, že niektoré z nich sa používajú 

dodnes. V roku 1988 boli vyslané dve sovietske sondy Fobos 1 a 2, ktoré mali študovať Mars 

a jeho dva mesiace. Bohužiaľ, Fobos 1 sa odmlčal už na ceste k Marsu, zatiaľ čo Fobos 2 

úspešne vyhotovil fotografie Marsu a mesiaca Phobos. 

Po zlyhaní sondy Mars Observer v roku 1992 sa v roku 1996 k Marsu dostala sonda 

Mars Global Surveyor, ktorá úspešne mapovala povrch planéty až do roku 2006, keď sa po 

treťom predĺžení misie stratilo spojenie so sondou. V roku 1996 bola vyslaná k Marsu ďalšia 

sonda Mars Pathfinder, ktorá mala za úlohu vysadiť na povrchu malé pojazdné vozidlo 

Sojourner, ktoré by skúmalo okolie pristávacieho modulu v oblasti Ares Vallis. Táto misia 

bola pre NASA obrovským úspechom, keďže priniesla veľké množstvo detailných snímok z 

povrchu, ktorým sa dostala obrovská publicita. 

V roku 2001 NASA úspešne vyslala sondu Mars Odyssey, ktorá je stále na orbite 

planéty. Pomocou gama spektrometra objavila známky vodíka vo vrchných vrstvách 

marťanského regolitu. Predpokladá sa, že tento vodík je viazaný vo vodnom ľade, ktorý sa 
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pod povrchom nachádza. O dva roky neskôr v roku 2003 sa k planéte vydala európska sonda 

Mars Express, ktorá sa skladala z dvoch častí, orbitálneho modulu Mars Express a 

pristávacieho s označením Beagle 2. Táto misia bola úspešná iba čiastočne, keďže pristávací 

modul z nezistených príčin zlyhal počas pristávacieho manévru a vo februári 2004 bol 

prehlásený za stratený. Na začiatku roku 2004 Mars Express odhalil prítomnosť metánu v 

atmosfére Marsu. V júni 2006 ESA vydala správu, že zistila polárnu žiaru v oblastich silnej 

magnetizácie. 

V roku 2003 sa k Marsu vydali dva rovery pod hlavičkou NASA v rámci projektu 

Mars Exploration Rovers – Spirit a Opportunity. Obidva rovery úspešne dosiahli povrch v 

januári 2004 a začali skúmať miesta svojho pristátia pomocou mechanického ramena 

odoberať vzorky a analyzovať ich. Medzi najväčšie objavy patrí dôkaz, že na Marse kedysi 

skutočne bola tekutá voda v obidvoch oblastiach, kde sondy pristáli. Vozidlá mali hlavnú 

misiu naplánovanú na 90 dní, ale vďaka silnému vetru a prachovým vírom, ktoré čistia 

solárne panely roverov, sú zariadenia stále funkčné. 

Dňa 12. augusta 2005 bola vyslaná ďalšia americká sonda Mars Reconnaissance 

Orbiter, ktorá sa na obežnú dráhu planéty dostala 10. marca 2006. Hlavnou úlohou plánovanej 

dvojročnej vedeckej misie je zmapovať povrch Marsu a študovať počasie, aby sa mohlo 

vybrať vhodné miesto pre ďalšie sondy, ktoré by mali na povrchu pristáť. Sonda obsahuje 

telekomunikačné zariadenie s vyššou prenosovou kapacitou ako všetky predchádzajúce sondy 

dohromady. 

Nasledujúca misia, ktorá bude skúmať Mars, je americká sonda Phoenix, ktorá bola na 

svoju cestu vyslaná 4. augusta 2007 a pristáť by mala 25. mája 2008 blízko severnej polárnej 

čiapočky. Pristávací modul je vybavený robotickou rukou, ktorá je schopná odobrať vzorky 

až do vzdialenosti 2,5 metra a dostať sa až meter pod marťanský povrch. Predpokladá sa, že 

sa podarí pristáť v oblasti, kde je 80%-ná šanca na to, že do 30 cm pod povrchom sa nachádza 

ľad. Súčasne je sonda vybavená mikroskopickou kamerou, ktorá je schopná vyhotoviť 

fotografie predmetov s veľkosťou jednej tisíciny hrúbky ľudského vlasu. 

V roku 2009 by sa mala uskutočniť misia Mars Science Laboratory, ktorá by mala byť 

rýchlejšia, väčšia a rozumnejšia verzia súčasných vozidiel misie Mars Exploration Rovers. 

Cieľom misie je pokúsiť sa zistiť, či niekedy na Marse naozaj vznikol život. Popíše podnebie 

a geológiu na možné pristánie ľudí na Marse. 

Na rok 2009 sa plánuje aj rusko-čínska misia Phobos-Grunt, ktorá si kladie za cieľ 

dopraviť na Zem späť vzorky z mesiaca Phobos. Na rok 2012 plánuje ESA svoj prvý rover 

pod názvom ExoMars; mal by byť schopný kopať až dva metre pod povrch, kde by hľadal 

organické molekuly. 
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veľká polos dráhy okolo Slnka 227 936 637 km 

perihéliová vzdialenosť 206 644 545 km 

aféliová vzdialenosť 249 228 730 km 

dĺžka výstupného uzla 49,578 54° 

argument perihélia 286,462 30° 

excentricita dráhy 0,093 41 

sklon dráhy k ekliptike 1,850 61° 

doba obehu 686,96 d 

synodická doba obehu 779,96 d 

priemerná obežná rýchlosť 24,07 km s
-1

 
Tabuľka 1: Elementy dráhy Marsu 

 

 

rovníkový priemer 3402,5 km (0,533 Zeme) 

hmotnosť 6,419×10
23

 kg (0,107 Zeme) 

hustota 3,934 g cm
-3

 

objem 1,638×10
11

 km
3 

(0,151 Zeme) 

povrch 1,448×10
8
 km² (0,284 Zeme) 

siderická rotačná perióda 1,0259 d 

sklon osi rotácie k rovine dráhy 25,2° 

geometrické albedo 0,15 

priemerná povrchová teplota 210 K 
Tabuľka 2: Fyzikálne charakteristiky Marsu 

 

 

atmosférický tlak 0,6 kPa 

oxid uhličitý 95,3% 

dusík 2,7% 

argón 1,6% 

kyslík 0,1% 

oxid uhoľnatý 0,07% 

vodná para 0,03% 

oxid dusnatý 0,01 % 

neón 0,000 25 % 

kryptón 0,000 03 % 

xenón 0,000 008 % 
Tabuľka 3: Atmosféra Marsu 

 

 

 

http://www.nineplanets.org/mars.html 

http://science.nationalgeographic.com/science/space/planets 
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Pravidlá slovenského pravopisu 
3., upravené a doplnené vydanie. Red. M. Považaj. Bratislava: Veda 2000.  

Mars -a L -e m. (boh vojny); marsovský 

 

Mars -a/-u m. (planéta); Marťan -a mn. -ia m.; Marťanka -y -niek ž.; marťanský 

 


