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

 

 



 MARS 



Po Zemi je Mars 
nejvhodnější planetou pro 
život lidí. Den na Marsu je 
jen o trochu delší než 24 
hodin (den trvá 24,5 hodin) 
a podobně jako na Zemi    
se střídají roční období.    
Pro svoji červenou barvu, 
kterou způsobují horniny 
bohaté na železo, dostala 
planeta jméno po římském 
bohu války. Teplota na 
povrchu je od -125 °C                   
do 25 °C.  Povrch Marsu 
pokrývají kameny a písek. 



• Mars má dva malé, tmavé, bramborovité měsíce zvané Phobos 
a Deimos. Mohly to být původně planetky zachycené Marsem 
před dávnou dobou. Phobos je o trochu větší než Deimos a má 
obrovský kráter Stickney. Oba dva jsou vůbec hustě posety 
krátery a zdá se, jako by je pokrývala přinejmenším metrová 
vrstva prachu.  



Mars se skládá                            
z malého, zřejmě 
pevného jádra, 
křemičitanového pláště 
a horninové kůry. 

Na Marsu se nacházejí také 
polární čepičky, které 
obsahují zmrzlou vodu a oxid 
uhličitý. 



Olympus Mons je největší 
sopka ve sluneční 
soustavě. S průměrem  
600 km by pokryl většinu 
Anglie a se svou výškou    
26 km je 3x vyšší než 
Mount Everest. Uprostřed 
je obrovský vpadlý kráter 
o průměru 90 km. 



O Marsu víme víc než                          
o jakékoli jiné planetě (kromě 
Země). Od roku 1964 se k  němu 
vypravilo přes 20 kosmických 
plavidel a počet misí stoupá 
každých pár let, jak se stále více 
využívají automaty. Tyto mise 
mohou případně připravit cestu 
pro kolonizaci Marsu člověkem. 

Sondy, které již přistály 
na povrchu Marsu: 
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 Materiál byl vytvořen v aplikaci Microsoft PowerPoint 2007 
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