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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá hlavními formami reliéfu planety Mars a procesy, 

které na tuto planetu působí nebo působily v minulosti. Pomocí odborných publikací 

a odborných článků byla vytvořena kreativní rešerše, která se snaží stručným způso-

bem přiblížit čtenáři přehled forem reliéfu Marsu, jak a kdy byly tyto formy vytváře-

ny, v jakém stavu je jeho povrch v současnosti a jak se liší od ekvivalentních forem 

vyskytujících se na planetě Zemi či na jiných terestrických tělesech. Byla zjištěna urči-

tá analogie mezi tvary vyskytujícími se na Marsu a na planetě Zemi, ovšem i jisté roz-

díly – Mars má aktivní pouze eolické, periglaciální a glaciální procesy formující reliéf. 

Rozdíly jsou dány jak charakterem prostředí, tak i odlišným geologickým vývojem. 

Přínosem této práce je především zprostředkování informací o povrchu Marsu pro 

širokou veřejnost, která nedisponuje znalostmi cizích jazyků, jelikož neexistuje mno-

ho publikací v českém jazyce zabývajících se právě touto problematikou.  

Klíčová slova: Mars, formy reliéfu, endogenní procesy, exogenní procesy 

 

Abstract - The main forms of Martian relief and their relevance to observing the 

dynamics and development of Martian surface 

 Bachelor thesis deals with the main forms of Martian surface and with the pro-

cesses which have or used to have an impact on the planet. Using various scientific 

publications and articles a creative research was done in order to briefly introduce 

the forms of surface of Mars. How and when were these forms created, what conditi-

on is the surface in today and how it differs from equivalent forms on planet Earth or 

other terrestrial bodies. A certain analogy was discovered between the shapes found 

on Mars and on planet Earth, as well as certain differences - Mars only has eolian, pe-

riglacial and glacial processes forming its relief. The distinctions are caused both by 

the characteristics of the environments and by a different geological develop-

ment.Since there is not many publications dealing with this issue in Czech language, 

the main benefit of this work is to mediate information on the surface of Mars to the 

general public which does not dispose of knowledge of foreign languages. 

Key words: Mars, surface of Mars, endogenous processes, exogenetic processes 
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

 Fascinace nepoznaným a vzdáleným, to je to, co nás pohání kupředu při zkou-

mání něčeho tak tajemného a obrovského jako je vesmír. Je naprosto přirozené, že je 

při tom člověk schopen vynaložit takové úsilí a množství finančních prostředků. Jedná 

se o další krok kupředu, který může přinést poznatky o jiných formách života  

či o obyvatelnosti vzdálenějších planet člověkem. Vzhledem k tomu, že je Mars 

v mnoha aspektech velice podobný planetě Zemi a zároveň je jednou z našich nejbliž-

ších planet, je logické, že právě tam se člověk snaží objevit jakékoliv náznaky života, 

či potenciálního domova. Pochopení toho jak a kdy působily určité procesy na povrch 

Marsu je hlavním klíčem k rozluštění současného vzhledu Marsu. To je velice důležité 

zejména pro plánování dalších misí, které mají za úkol odhalovat další tajemství, 

která Mars ještě skrývá.  

Cílem této práce je charakterizovat tvary reliéfu vyskytující se na povrchu 

Marsu. Geograficky je lokalizovat a srovnat je s jejich pozemskými ekvivalenty 

či s ekvivalentními formami z jiných terestrických těles a zhodnotit jejich význam 

coby geoindikátorů prostředí. 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MARSU 

2.1. CHARAKTERISTIKA MARSU 

 Druhou nejmenší planetou sluneční soustavy a zároveň v pořadí čtvrtou od 

Slunce je planeta Mars. Mars je malá kamenná (terestrická) planeta, která je ze všech 

planet sluneční soustavy nejpodobnější planetě Zemi. Sklon osy, doba rotace, střídání 

ročních období a podobnost některých povrchových tvarů patří právě do příbuzných 

znaků obou planet, ovšem naopak rozdílné složení atmosféry, deficit tekoucí vody 

a průměrná teplota patří mezi znaky, které tyto dvě terestrické planety zásadně odli-

šují (tabulka 1). Ovšem i přes všechny tyto rozdílné znaky se jedná o planetu Zemi 

nejpodobnější.  Vzhledem k velkému množství oxidů železa v půdě má Mars typickou 

načervenalou barvu, barvu krve, díky které byl v antickém Římě ztotožněn s bohem 

války Martem.  

Kolem Marsu obíhají dva přirozené satelity Phobos (27x21x19 km) a Deimos 

(15x21x19 km), které jsou charakteristické svým nepravidelným tvarem a povrchem 

posetým krátery. Jedná se pravděpodobně o zachycené planetky. 

 Stavba tělesa Marsu je podobná stavbě Země – tvoří jí jádro, plášť a kůra. Podle 

izostatického zatížení má kůra mocnost mezi 32 – 62 km a překrývá plášť s mocností 

1700 – 2100 km. Jádro je neznámého složení s mocností pravděpodobně 

1300 – 1700 km. Stále není jasné, zda je jádro Marsu tekuté, tuhé či ve dvou vrstvách 

jako na Zemi (Wieczorek and Zuber 2004, cit. v Brož 2010). Složení kůry závisí podle 

Carra (2006) na zeměpisné šířce. Čedičové spektrum je typické pro šířky < 30°, 

pro vyšší šířky je typický tzv. čedičový andezit. Jedná se o tmavou vulkanickou horni-

nu a od andezitu a čediče se liší v obsahu křemene. Podle Příhody (2002) je magne-

tické pole Marsu asi 800krát slabší než pozemské a stále ještě není jisté, zda má dipó-

lový charakter se zdrojem v jádře, nebo zda jde o remanentní (zbytkovou) magnetiza-

ci vrchních vrstev kůry jako pozůstatku silnějšího, dnes už neexistujícího pole.  

Atmosféra Marsu je velmi řídká. V porovnání se Zemí je tu atmosférický tlak 

stokrát nižší – zhruba 600 – 1000 Pa, což zhruba odpovídá tlaku ve výšce 30 km nad 

povrchem Země (Příhoda 2000). Typické pro povrch Marsu jsou velké teplotní rozdí-

ly mezi dnem a nocí, což je zapříčiněno právě tím, že řídká atmosféra není schopna 

zadržovat tepelnou výměnu mezi povrchem a okolním prostorem.  Vzhledem k tak 
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nízkému tlaku a nízkým teplotám na povrchu Marsu není možné, aby se zde vyskyto-

vala voda v kapalné fázi. Voda na Marsu se vyskytuje pouze ve formě ledu na povrchu 

a vodní páry v atmosféře. Ovšem i přes to se hodnoty teplot a tlaku pohybují relativně 

blízko trojného bodu. Trojný bod je fyzikální pojem, který udává teplotu a tlak, 

při kterých jsou v rovnováze současně tři fáze (pevná, kapalná a plynná). Pokud tedy 

dojde na povrchu Marsu k oteplení a ke zvýšení atmosférického tlaku, může dojít 

k výskytu vody v kapalném stavu. Složení marsovské atmosféry je naprosto odlišné 

od složení atmosféry zemské (tabulka 1). Je tvořena především oxidem uhličitým 

(96 %). Ten v zimě namrzá na povrch a vytváří tak oblasti pokryté polárními čepič-

kami. Dále atmosféra Marsu obsahuje dusík (2,7 %), argon (1,6 %), kyslík (0,145 %), 

oxid uhelnatý (0,07 %) a vodní páru (0,03 %) vysublimovanou z polárních čepiček 

(Ridpath 2004). Stejně jako atmosféra planety Země má i atmosféra Marsu specific-

kou vertikální stavbu. Tvoří ji troposféra (do 45 km), kde se vyskytují oblaka zmrzlé 

vodní páry a načervenalý prach s vysokým obsahem železa, stratosféra (45 – 110 km) 

ve které se nacházejí vysoká oblaka zmrzlých krystalků oxidu uhličitého, termosféra 

(110 – 200 km), kde dochází k segregaci jednotlivých atmosférických plynů od sebe, 

a exosféra (nad 200 km), kde probíhá únik plynů do kosmického prostoru (Ridpath 

2004). Celoplanetární prachové bouře jsou významným fenoménem vyskytujícím se 

na této malé planetě.  

 

Graf 1 – Složení atmosféry Marsu a Země (Ridpath 2004) 

 

 

Mars 

96 % Oxid uhličitý  < 2 % Argon  < 2 % Dusík 

Země 

78 % Dusík  21 % Kyslík  1 % Jiné  
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Tabulka 1 – Základní fyzikální charakteristiky a elementy dráhy Země vs. Mars 

(NASA - MARS FACT SHEET 2016; nssdc.gsfc.nasa.gov) 

ELEMENTY DRÁHY Země Mars 

Průměrná vzdálenost od Slunce [km] 149 598 262 227 943 824 

Obvod oběžné dráhy [km] 9,4 * 108 1,429 * 109 

Výstřednost 0,01671022 0,09341233 

Perihel [km] 147 098 074 206 644 545 

Afel [km] 152 097 701 249 228 730 

Oběžná doba [d] 365,25 686,96 

Synodická perioda [d] x 779,96 

Orbitální rychlost [km/s]     
průměrná 29,78 24 
maximální 30,29 26,5 

minimální 29,29 21,97 

Sklon dráhy [°]     
k ekliptice 0,00005 1,85061 

ke slunečnímu rovníku 7,25 5,65 

Délka vzestupného uzlu [°] 348,74 49,58 

Argument šířky perihelu [°] 114,21 286,46 

Počet přirozených satelitů 1 2 

FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA     

Rovníkový průměr [km] 12 756,27 6 792,40 

Polární průměr [km] 12 713,50 6 752,40 

Zploštění 0,003352861 0,00589 

Plocha povrchu [km2] 5,1006*108 1,4437*108 

Objem [km3] 1,0832*1012 16,318*1010 

Hmotnost [kg] 5,9736 * 1024 6,4185 * 1023 

Průměrná hustota [g/cm3] 5,515 3,933 

Gravitace na rovníku [m/s-2] 9,807 3,69 

Sklon rotační osy [°] 23,5 25,2 

Albedo 0,367 0,15 

Délka rotace 23 h 56 min 24 h 37 min 

Rychlost rotace [km/h] 1674,4 868,22 

Úniková rychlost [km/s] 11,19 5,03 

Povrchová teplota [°C]     
průměrná 15 -63 
maximální 58 30 

minimální -88 -140 
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2.2. OBJEVOVÁNÍ MARSU  

Umělé družice (Orbitery) 

 V současné době obíhají kolem Marsu celkem čtyři umělé družice (tabulka 2). 

Nejstarší je Mars Odyssey z roku 2001, dále Mars Express, který byl vypuštěn v roce 

2003, a potvrdil výskyt vodního ledu v polárních oblastech. Novějšími přírůstky jsou 

Mars Reconnaissance z roku 2005 a nejnovější Mars Atmosphere and Volatile Evolution 

(2013).  

 Průkopníky průzkumu Marsu pomocí sond byly Sovětský svaz a Spojené Státy 

Americké. Sovětský svaz se pokusil vyslat hned prvních 5 obletů (v letech 

1960 – 1962), ovšem všech pět selhalo a maximálním úspěchem bylo dosažení oběž-

né dráhy Země. USA vyslaly po neúspěšném Marineru 3 sondu Mariner 4 v roce 1964, 

který pořídil první detailní fotografie Marsu. Po dalších třech neúspěšných sovět-

ských pokusech přišel na řadu americký Mariner 6 a 7. Jednalo se o první dvojitou 

misi na Mars, která přinesla první analýzy atmosféry a povrchu Marsu. První umělou 

družicí planety Mars se stal americký Mariner 9 (1971). V roce 2003 se do průzkumu 

Marsu zapojila Evropa s Mars Express Orbiter/Beagle 2 Lander, a v roce 2013 dokonce 

i Indie. Spojené Státy Americké s Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku – 

NASA již vyslaly 15 úspěšných misí (Tabulka 2) a zastávají tedy nejvýznamnější pozici 

v průzkumu Marsu. 

Přistávací moduly (Landery) 

Sovětský svaz posunul průzkum Marsu výše, když se pokusil v roce 1971 pro-

jektem Mars 2 a 3 přistát na Marsu.  Mars 2 se sice dostal na oběžnou dráhu Marsu, ale 

přistávací modul už natolik úspěšný nebyl. Stejně tak Mars 3 úspěšně získal data ze 

svého osmiměsíčního pozorování z oběžné dráhy, ovšem přistávací modul byl rozme-

tán prachovou bouří, která zrovna panovala na povrchu Marsu. Spojené státy americ-

ké vyslaly v roce 1975 sondy Viking 1 a 2, které úspěšně přistály na Marsu. Oba při-

stávací moduly prováděly biologické experimenty, které měly získat informace 

o možném životě na Marsu. Viking 1 a 2 nepřinesly přesvědčivý důkaz o výskytu mi-

kroorganismů v půdě. Pheonix Mars (2007) byl doposud posledním přistávacím mo-

dulem, který úspěšně přistál na povrchu Marsu. Místo přistání bylo zatím nejsever-

nějším přistávacím místem na Marsu (oblast za polárním kruhem - Vastitas Borealis).  
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Pojízdná vozítka (Rovery) 

Éru kosmických vozítek odstartoval Mars Pathfinder v roce 1996 s vozítkem 

Sojouner. Mise Mars Exploration Rover americké NASA z roku 2003 přinesla na po-

vrch Marsu hned dvě vozítka – Spirit a Opportunity. Spirit pořídil první barevný sní-

mek, poprvé brousil kámen na Marsu a též přinesl první důkazy o tom, že se 

v minulosti na Marsu vyskytovala tekoucí voda. Jednalo se o kámen vulkanického pů-

vodu nazvaný Humphrey. Arvidson (Webster 2004) prohlásil, že pokud bychom našli 

tento kámen na planetě Zemi, mohli bychom říct, že jde o kámen vulkanického půvo-

du, přes který tekla kapalina. V současné době zkoumá povrch Marsu Rover Curiosity. 

Na Marsu se pohybuje již od roku 2012. 
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Tabulka 2 – Přehled úspěšných misí na Mars (NASA  - MARS EXPLORATION 2016, 

mars.nasa.gov) 

NÁZEV MISE POŘADÍ ROK ZA-
HÁJENÍ 

MISE 

STÁT TYP 
MISE 

VÝSLEDKY MISE 

Mariner 4 7 1964 USA přelet První detailní fotografie Marsu, pořídil 21 sním-
ků. 

Mariner 6 11 1969 USA přelet Pořídil 75 snímků. 

Mariner 7 12 1969 USA přelet Pořídil 126 snímků. 

Mars 3  16 1971 SSSR O/L Sonda získávala data po osm měsíců, přistávací 
modul byl rozmetán v prachové bouři. 

Mariner 9 17 1971 USA O Pořídil 7 329 snímků. První funkční umělá druži-
ce. 

Mars 5 19 1973 SSSR O Pořídil 60 snímků, vydržel 9 dní. 

Mars 6  20 1973 SSSR O/L Modul selhal při přistání. 

Viking 1 22 1975 USA O/L První úspěšné přistání na Marsu (západní svah 
Chryse Planitia). 

Viking 2  23 1975 USA O/L Pořídil 16 000 snímků, rozsáhlý průzkum atmo-
sféry a půdy (Utopia Planitia). 

Mars Global Surveyor 27 1996 USA O Pořídil více snímků, než všechny předchozí mise 
dohromady, zkoumal povrch, atmosféru a stavbu 
Marsu. 

Mars Pathfinder 29 1996 USA R Vydržel 5x déle, než se předpokládalo - 2,3 billi-
on bitů informací (pánev Ares Vallis). 

Mars Odyssey 34 2001 USA O Pořídil snímky s vysokým rozlišením, zkou-
mal geologii, klima a mineralogii. 

Mars Express Orbiter/ 
Beagle 2 Lander 

35 2003 ESA O/L Sonda zobrazila Mars v detailech, model 
ztracen při přistání. 

Mars Exploration Rover - 
Spirit 

36 2003 USA R Vydržel 15x déle, než se předpokládalo (kráter 
Gusev). 

Mars Exploration Rover - 
Opportunity 

37 2003 USA R Vydržel 15x déle, než se předpokládalo (Me-
ridiani Planum). 

Mars Reconnaissance 
Orbiter 

38 2005 USA O Více než 26 TB dat. 

Phoenix Mars 39 2007 USA O/L Více než 25 GB dat (Vastitas Borealis). 

Mars Science Laboratory 40 2011 USA R Zkoumal potenciální obyvatelnost Marsu 
(kráter Gale). 

Mars Atmosphere and 
Volatile Evolution 

42 2013 USA O Zkoumal atmosféru Marsu. 

Mars Orbiter Mission 43 2013 Indie O Rozvoj technologií a zkoumání povrchových 
útvarů, mineralogie a atmosféry Marsu. 
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3. FORMY RELIÉFU MARSU 

Reliéf je výsledkem působení endogenních (vnitřních) a exogenních (vnějších) 

pochodů. Na povrch Marsu působí nebo působily podobné síly, které formovaly nebo 

formují reliéf planety Země. Dnes se na povrchu Marsu lze setkat zejména s aktivní 

eolickou, glaciální a periglaciální činností. Vulkanická, tektonická, fluviální, marinní 

a limnická činnost zaujímaly své klíčové role především v minulosti a dnes se na po-

vrchu Marsu aktivně nevyskytují. Reliéf povrchu Marsu je tedy velice pestrý. Nachází 

se zde největší sopka sluneční soustavy Olympus Mons, rozlehlá údolní soustava 

vzniklá tektonickou činností Valles Marineris, obrovské impaktní pánve, větvící se 

údolí vzniklá fluviální činností, polygonální struktury, impozantní přesypové duny 

a spousta dalších.  

Jižní a severní polokoule Marsu se od sebe výrazně liší (obrázek 1) a to jak 

v mocnostech kůry či výšce reliéfu, tak i v morfologii. Tento jev je spojován 

s označením marsovská dichotomie (The Crustal Dichotomy). Marsovská dichotomie 

je pravděpodobně jedním z nejstarších tvarů na Marsu, ovšem její vznik je i nadále 

předmětem mnoha diskuzí (Grott a kol. 2012). Na jižní polokouli je kůra o 25 km 

mocnější, než na severní polokouli a je vyzvednuta do větší výšky než na polokouli 

severní.  Jižní polokoule se spíše podobá povrchu Měsíce, rozprostírá se zde plošina 

s krátery. Krátery jsou zde ovšem vzhledem k působení eroze, větru a zčásti i díky 

mrazu výrazně plošší než na Měsíci. Severní polokoule je převážně rovinatá. Severní 

planina – Vastitas Borealis je její výraznou dominantou (Příhoda 2002).  

Vzhledem k tomu, že se na Marsu nevyskytuje oceán, podle kterého by se moh-

la určit nulová nadmořská výška reliéfu Marsu, byla stanovena na základě tlaku vzdu-

chu. Byl vytvořen tzv. průměrný gravitační povrch, kde nulová hladina byla určena 

jako výška, kde se tlak vzduchu rovná 610 Pa (Carr 2006). Na základě tohoto průměr-

ného gravitačního povrchu byla definovaná imaginární koule s poloměrem 

3 396 000 m, která má střed ve středu Marsu (Carr 2006). Poloměr tzv. marsovského 

areoidu tedy lze chápat jako nulovou nadmořskou výšku – nulovou hladinu - na pla-

netě Zemi.  Nejnižší bod Marsu leží zhruba 8 180 m pod nulovou hladinou a nachází 

se v impaktní pánvi Hellas Planitia. Nejvyšším bodem je Olympus Mons s 21 229 m 

nad nulovou hladinou. Rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem Marsu je tedy téměř 

30 km.  
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 Souřadnice Marsu označujeme jako areografické – tvoří podobnou síť jako 

na zemském glóbu, orientace světových stran je stejná jako na Zemi (Příhoda 2000). 

Areografická délka roste směrem k západu a nabývá hodnot 0° - 360° d., nultý poled-

ník prochází kráterem Airy. Aerografická šířka je severní nebo jižní a nabývá hodnot 

od 0° - 90° s. š., 0° - 90° j. š. (Příhoda 2000). 

Stáří tvarů vyskytujících se na povrchu Marsu se určuje pomocí hustoty dopa-

dů impaktních kráterů. Jedná se o postup vyvinutý v 60. a 70. letech 20. století 

(Arvidson 1979, cit. v Brož 2010). Analýza je založena na vztahu mezi četnostmi do-

padů kráterů a relativního stáří povrchu planety. Původně byla tato metoda určena 

pro datování vzorků z Měsíce. Výsledkem analýzy je kumulativní křivka produkce 

ukazující počty impaktních kráterů sledované oblasti. Tato křivka (obrázek 2) byla 

poté přizpůsobena podmínkám na Marsu (Ivanov 2001, cit. v Brož 2010). Osa x zná-

zorňuje stáří v miliardách let a osa y udává počet impaktních kráterů větších než 

1 km na km2 v logaritmickém měřítku. Charakterizována byla tři hlavní geologická 

období (obrázek 2) – Noachian (před 4,5 až 3,7 mld. let), kdy byl povrch planety vy-

staven velkému bombardování impaktními krátery a vulkanickým procesům, 

Hesparian (před 3,7 až 3,1 mld. let), v jehož průběhu se Mars ochlazuje a vysychá 

(většina vody se usazuje jako led na severní polokouli) a Amazonian (před 3,1 mld. let 

až po současnost), kdy nastává další ochlazování a vysychání planety až k dnešnímu 

stavu (Příhoda 2000; Greely a kol. 1987, cit. v Chapman 2011). 

 

Obrázek 2 – Datová křivka Marsu  

(Hartmann a Neukum 2001, Tanaka 1986 cit. v Brož 2010) 
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3.1. ENDOGENNÍ FORMY 

3.1.1. VULKANICKÝ RELIÉF 

Mars byl sopečně činnou planetou. Projevy vulkanismu zasahovaly do všech 

geologických období (obrázek 3). Důkazem jsou nejen rozlehlé sopečné oblasti 

Tharsis a Elysium, ve kterých se nachází celkem 15 štítových vulkánů s průměrem 

větším než 100 km (Grott a kol. 2012), ale i další významné tvary vulkanického reli-

éfu. Z obrázku 3, kde dolní osa ukazuje stáří v miliardách let, je patrné, že sopečná 

činnost probíhala od cca 4,1 mld. let., a to zejména v oblasti Tharsis, kde se jednalo 

o ploché sopečné krátery a izolované homolovité hory. Mezi další nejstarší vulkanické 

oblasti patří provincie Hellas s Tyrrhenus Mons, která vznikala již od brzkého 

Noachianu. Vulkanismus na Marsu byl spíše epizodický a hlavní období spadá do do-

by před 3,9 miliardy lety (obrázek 3), kdy probíhala vulkanická činnost ve všech so-

pečných oblastech Marsu. Sopečná činnost poté dále pokračovala až do pozdního 

Amazonianu, kde se začala soustředit pouze do dvou sopečných oblastí, a to do oblas-

tí Elysium a Tharsis.  

 

Obrázek 3 – Stáří vulkanismu jednotlivých sopečných oblastí (Grott a kol. 2012) 
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Většinu kůry na Marsu tvoří převážně vyvřeliny ale vzhledem k hustým dopa-

dům impaktních kráterů, fluviální a eolické činnosti, které výrazně přemodelovaly 

povrch Marsu, nejsou morfologické stopy dřívějšího vulkanismu v současné době 

snadno rozpoznatelné (Chapman 2011). Na Marsu se lze setkat jak s efuzivním 

(výlevy láv), tak i explozivním vulkanismem (vyvrhování pyroklastického materiálu). 

Fyzikální procesy vzniku vulkanického reliéfu jsou stejné jak na Zemi, tak i na Marsu, 

ovšem rozdílné parametry prostředí výrazně ovlivňují výsledné sopečné tvary. Teplo-

ta lávy, složení magmatu, obsah těkavých látek a viskozita lávy společně s vnějšími 

charakteristikami – atmosférické podmínky a sklon terénu udávají konečný morfolo-

gický tvar vulkanického produktu (Grott a kol. 2012). Podle morfologických studií 

lávových proudů uvedených v Grott a kol. (2012) je pro planetu Mars typická nízká 

viskozita lávy, zároveň je láva velice podobná pevninským bazaltovým lávám. Vzhle-

dem k nižší gravitaci a atmosférickému tlaku jsou výsledné tvary vulkanické činnosti 

na obou planetách rozdílné – zejména v rozloze a ve výšce. To lze například zazname-

nat u sypaných kuželů, které se vyskytují na Marsu i na Zemi. Podle Brože a kol. 

(2014) se sypané kužele liší svou morfologií a jsou přibližně 2,6 krát širší a mají méně 

strmé svahy než je tomu u kuželů na planetě Zemi. 

Největší sopečnou oblastí na Marsu je oblast Tharsis. Oblast Tharsis se rozpro-

stírá větší částí na severní polokouli a tvoří zhruba 20 % povrchu celého Marsu. 

Oblast Tharsis je zhruba 5 000 km široká a je vyzdvižena 10 km nad nulovou hladi-

nou. Nachází se zde nejvyšší hora Marsu a zároveň sluneční soustavy Olympus Mons. 

Jedná se o štítovou sopku s rozlohou základny 550 km a vysokou 21 229 m nad nulo-

vou hladinou (Carr 2006). Kromě Olympus Mons se vyskytují v oblasti Tharsis další 

tři ohromné štítové sopky: Arsia Mons, Pavonis Mons a Ascraeus Mons. Z obrázku 3 je 

patrné, že všechny jmenované sopky vznikly v Amazonianu (Grott a kol. 2012). 

Druhou nejvýznamnější oblastí ovlivněnou vulkanickou činností je oblast 

Elysium. Rozkládá se západně od oblasti Tharsis (obrázek 4) na 2 000 km 

s průměrnou výškou 5 km nad nulovou hladinou. Je tvořena jedním velkým štítovým 

vulkánem Elysium Mons, dvěma menšími horami Albor Tholus a Hecates Tholus 

a plochým sopečným kuželem Apollinaris Patera (tabulka 3). Elysium Mons je 

v pořadí třetí nejvyšší štítový vulkán Marsu.  

Nejdominantnějšími prvky reliéfu vzniklými sopečnou činností jsou hory ne-

boli Montes (jednotné číslo Mons), menší se pak nazývají Tholi (jednotné číslo 
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Tholus). Dále se na povrchu Marsu lze setkat s plochými sopečnými kužely – Patera 

(množné číslo Paterae) a v neposlední řadě se shluky trhlin - Fossa (množné číslo 

Fossae), což jsou dlouhá, většinou přímá údolí (Příhoda 2000), vzniklá pravděpodob-

ně díky tuhnutí rozsáhlých příkrovů. Tholi a Paterae patří mezi nejstarší tvary, které 

se začaly formovat díky vulkanické činnosti (Příhoda 2000).  

Dalšími oblastmi, kde se nachází pozůstatky vulkanické činnosti, jsou oblasti 

Syrtis Major, plató Hesperia Planum a Syria Planum (obrázek 4). Všechny tyto oblasti 

jsou projevem staršího vulkanismu (obrázek 3), než toho, kdy vznikaly oblasti Tharsis 

a Elysium. Pro Mars je typický zejména plošný vulkanismus ovšem lze najít i izolova-

né vulkány. Vyskytují se velmi řídce a zpravidla ve vyšších oblastech posetých krátery 

(obrázek 4 – Ancient volcano). Typickým příkladem je Apollinaris Mons (8,3° j. š., 

186° d.) ležící jihovýchodně od oblasti Elysium (Grott a kol. 2012).  

 

Obrázek 4 - Mapa rozšíření sopečných útvarů na základě morfologických pozorování 

na povrchu Marsu. (Grott a kol. 2012)  
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Tabulka 3 – Největší vulkanické formy regionů Tharsis a Elysium  

(Hodges a Moore 1994) 

REGION THARSIS 
Šířka 

[°] 

Západní 
délka 

[°] 

Velikost 
[km] 

Výška 
reliéfu 
[km] 

Popis 

Olympus Mons 18,4 133,1 624 24 až 26 Největší štítový vulkán na Marsu s nápadnou 
kalderou a výrazně příkrým srázem. Výskyt 
lávových proudů a lávových tunelů. 

Arsia Mons -9,4 120,5 485 13 Výskyt lávových proudů, koryt, tunelů a jam 
po zřícení. Nízký štít v kaldeře, obrovské 
lávové kužely na SZ a JV svazích. 

Pavonis Mons 0,3 122,8 375 11 Výskyt lávových proudů, kanálů, tunelů a jam 
po zřícení. Velké lávové kužely na SV a JZ 
svazích. 

Ascraeus Mons 11,3 104,5 462 21 Velké lávové kužely lávových proudů (SV a 
JZ). Lávové proudy a koryta.  

Alba Patera 40,5 109,9 464 2 až 5 Široká a plochá vrcholová oblast obehnána 
četnými obloukovými brázdami. Lávové 
proudy, tunely, koryta a přidružené tvary na 
svazích štítu. 

Uranius Patera 26,7 92,6 276 1,6 Asymetrický štít, kráterové kužely a lávové 
proudy na svazích. 

Uranius Tholus 26,5 97,8 71 2,4 Téměř kuželovitý tvar. Vyplněná kaldera. 

Ceranius Tholus 24,2 97,2 108 6 Nápadná koryta na svazích. 

Tharsis Tholus 13,4 90,8 153 5 
Nápadně porušený lávovými proudy a im-
paktními krátery 

Javis Tholus 18,4 117,5 61 1 
Nezvykle nízký reliéf. Svahy pohřbeny lávo-
vými proudy 

Biblis Patera 2,3 123,8 117 3 Štít má asymetrické svahy. 

Ulysses Patera 2,9 121,5 112 1,7 Štít zdeformován impaktními krátery. 

REGION ELYSIUM           

Elysium Mons 25 213 432 12,5 Četné lávové proudy, koryta, zřícené jámy a 
rozsáhlý nepravidelný terén. Četné výskyty 
bahenních proudů sopečných tufů. Na vr- 

Albor Tholus 19,3 209,8 165 5 až 6 cholcích vulkánů zjevné zbytky pyroklastic- 
Hecates Tholus 32,7 209,8 183 6 až 7 kého materiálu. 

Apollinaris Patera -8,3 186 198 5 Široký štítový vulkán s velkou kalderou, čle-
nité svahy a příkré srázy. Lávové kužele ob-
klopené rozsáhlými zbytky špatně zpevně-
ného pyroklastického materiálu. Patrně pře-
modelován větrem. 
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3.1.2. TEKTONICKÝ RELIÉF 

 Velice ožehavým tématem při zkoumání reliéfu Marsu je desková tektonika 

(Barlow 2008, Brož 2010). Tektonická aktivita zahrnuje jakoukoliv deformaci kůry, 

jejímž důsledkem je pohyb povrchu. Tektonika planet je výsledkem napětí a deforma-

ce uvnitř pevné litosféry. Podobně jako na Venuši se nevyskytuje ani na Marsu desko-

vá tektonika pozemského typu (Brož 2010). Při pohledu na topografickou mapu Mar-

su je zřejmé, že se na Marsu nevyskytují žádná pásemná pohoří, středooceánské hřbe-

ty či oceánské příkopy (obrázek 1). Neexistují tudíž žádné jasně viditelné topografic-

ké důkazy o současném projevu deskové tektoniky na povrchu Marsu. Mars pravdě-

podobně tvoří pouze jedna obrovská litosférická deska (Brož 2010). Jak je vidět na 

obrázku 5, morfologické projevy tektonické aktivity se na povrchu Marsu vyskytují. 

Důkazem tohoto tvrzení je sytém Valles Marineris, příkopové propadliny v oblasti 

Tharsis a Alba Patera, vrásné hřebeny (wrinkle ridges) a mnoho dalšího. Není tedy 

vyloučeno, že se desková tektonika v dávné minulosti na povrchu Marsu projevovala 

(Barlow 2008). 

 

Obrázek 5 – Mapa viditelných tektonických struktur na Marsu (Barlow 2008) 

 Valles Marineris, pojmenovaný podle Marineru 9, je největší riftový systém 

nacházející se ve sluneční soustavě. Rozkládá se podél rovníku na jižní polokouli zá-

padně od regionu Tharsis. Jedná se o údolní systém více než 4 000 km dlouhý, 200 km 

široký a místy se nachází až 6 km pod nulovou hladinou (Lucchitta a kol. 1992, cit. 
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v Barlow 2008). Vznikl během pozdního Noachianu a raného Hesperianu, pozdější 

poklesy pokračovaly až do Amazonianu (Barlow 2008). Jedná se o sérii zlomů, které 

byly pravděpodobně důsledkem vulkanické činnosti v regionu Tharsis (Carr 2006). 

Riftový systém se dělí z morfologického hlediska na tři části. Na západě se skládá 

z řady krátkých nepravidelně tvarovaných depresí nazývaných Noctis Labyrinthus. 

Tato část výrazně zasahuje do vulkanické oblasti Tharsis. Centrální část je tvořena 

zhruba 2 400 km kaňonů a východní část se skládá z nepravidelných depresí, které 

tvoří chaotický terén a výtoková koryta. Nejhlubším místem je Coprates Chasma ve 

východní části Valles Marineris (Barlow 2008). Chasma (množné číslo Chasmata) jsou 

kaňony či rokle se strmými stěnami (Příhoda 2000). Valles Marineris je riftový sys-

tém, který byl vzhledem k jeho odhadovanému stáří remodelován exogenními proce-

sy, které pozměnily jeho vzhled. Kaňon se skládá z vrstev vytvořených během mar-

sovské historie. Silné vrstvy (až stovky metrů) jsou pravděpodobně tvořeny lávovými 

proudy (vulkanismus regionu Tharsis) a slabší (desítky metrů) mohou být sedimen-

tárního původu, remodelované fluviální činností, nebo tvořené slabšími vulkanickými 

produkty z dob Amazonianu (Barlow 2008). Na mnoha místech kaňonu se vyskytují 

na síran bohaté sedimenty, které mohou být důkazem toho, že se v kaňonu nacházelo 

hluboké jezero (Carr 2006).  

 

 

Obrázek 6 – Části Valles Marineris (upraveno z NASA/JPL – Viking, 2013) 

 Tektonická činnost byla též zaznamenána v dalších oblastech na povrchu Mar-

su (obrázek 5). Konkrétně například v severních oblastech velkých polygonů, ve kte-

rých se vyskytují rozsáhlé zlomy v provinciích Acidalia Planitia a Utopia Planitia. Pří-

kopové propadliny jsou nejhojněji se vyskytujícím extenzním tektonickým tvarem. 
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Jedná se o dlouhé, úzké lineární deprese vázané na dva poklesy. Příkopové propadliny 

se vyskytují například v oblastech Tharsis, Memnonia Fossae, Icaria, Sirenum, 

Ceraunius Fossae (Carr 2006). Kompresním tektonickým tvarem jsou tzv. vrásné 

hřebeny (wrinkle ridge). Jedná se o asymetrické lineární tvary, desítky až stovky ki-

lometrů dlouhé a několik kilometrů široké (Carr 2006). Vyskytují se zejména na okra-

jích vulkanických plání – oblasti na severu a na východě od regionu Tharsis 

(Lunae Planum, Chryse Planitia, Solis Planum) a Vastitas Borealis. Dále se s nimi mů-

žeme setkat v oblastech Isidis Planitia, Hesperia Planum a lokálně na dně kráterů – 

např. Gusev (Carr 2006). 
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3.2. EXOGENNÍ FORMY 

3.2.1. IMPAKTNÍ KRÁTERY 

 Jedna z nejviditelnějších exogenních forem vyskytujících se na terestrických 

planetách jsou impaktní krátery. Jedná se o tvary, které významně formují planetární 

povrchy. Kráter je prohlubeň kruhového tvaru na povrchu pevného tělesa, která 

vznikla kolizí dvou vesmírných těles (Barlow 2008). V minulosti se předpokládalo 

(Mutch 1976), že krátery byly vulkanického původu (vzhledem k jejich kruhovému 

tvaru, který nápadně připomíná kalderu). Největší množství impaktních kráterů 

vzniklo v době intenzivního kosmického bombardování, tedy v době dotváření těles 

sluneční soustavy - na Marsu v období Noachianu (Carr 2006). Díky tomu tedy jsou 

krátery významným indikátorem v určování relativního stáří tvarů reliéfu na povr-

ších planet či měsíců. Impaktní procesy jsou též zdrojem tepla a těkavých látek a hrají 

významnou roli při úniku atmosférických plynů.  

Důležitým předpokladem pro vznik impaktního kráteru je srážka dvou těles 

o rozdílných velikostech. Pokud by tělesa byla přibližně stejně velká, došlo by ke 

komplexnímu zničení obou těles. Velikost impaktního kráteru závisí na velikosti do-

padajícího tělesa, rychlosti dopadu, jeho složení, úhlu dopadu a je též ovlivněna cha-

rakterem cílového tělesa. Vznik impaktního kráteru je rozdělen do tří fází (obrázek 7) 

– 1. dotyk a komprese; 2. vznik dutiny; 3. dotváření vyhloubeného prostoru (Gault 

a kol. 1968 a Melosh 1989, cit. v Barlow 2008). První fáze – dotyk a komprese probíhá 

nejkratší dobu a dochází při ní k přeměně kinetické energie dopadajícího tělesa na 

energii seismických vln a teplo. Dochází k prudkému zahřátí a stlačení hmoty obou 

těles. V průběhu druhé fáze je vyhlouben kráter. Rozžhavený materiál je vyvržen 

z místa dopadu do všech stran po balistických drahách. V závěrečné fázi vzniku im-

paktu dochází k dotváření vyhloubeného prostoru. Vyvržená hmota dopadá zpět 

na povrch planety a vytváří vyvýšený okraj prohlubně. Třetí fáze probíhá do té doby, 

dokud není kráter přemodelován jinými geologickými procesy (Barlow 2008.). Kráte-

ry se dělí na jednoduché, přechodové a komplexní (Barlow 2008). Na povrchu Marsu 

se vysytují jak jednoduché krátery (simple craters), tak i krátery komplexní (complex 

craters) (Car 2006, Barlow 2008). 
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Obrázek 7 – Fáze vzniku jednoduchého impaktního kráteru – a) začátek a konec fáze 

dotyku a komprese, b) začátek a konec fáze vzniku dutiny, c) fáze dotváření vyhlou-

beného prostoru (upraveno z French 1998) 

Jednoduché krátery jsou typické miskovitým tvarem deprese a jsou zpravidla 

menší, než komplexní krátery (obrázek 8). Krátery jsou vyplněny materiálem sesunu-

tým ze svahů kráteru a mají příkré hrany. Na povrchu Marsu se jednoduchými krátery 

nazývají takové krátery, které jsou v průměru menší než 7 km a poměr mezi hloub-

kou a průměrem kráteru je 1/5 (Pike 1980). 

Komplexní neboli složené krátery mají složitější morfologii, než krátery jedno-

duché. Obsahují středový pahorek, který může být rozdělen na několik samostatných 
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elevací a uspořádání vnitřních valů je terasovité. Oproti jednoduchým kráterům jsou 

sice rozměrově značně větší, ale v porovnání s jejich velikostí mělčí – okolo 1/10 

průměru hrany kráteru (Barlow 2008).  

 

Obrázek 8 – Schéma jednoduchého a komplexního kráteru  

(upraveno z NASA 2004 http://craters.gsfc.nasa.gov/) 

Na povrchu planet mohou vznikat duální nebo vícenásobné krátery. Jedná se 

o binární tělesa (podvojná) a vznikají ve dvou případech. Prvním je situace, kdy se 

impaktní těleso při průletu atmosférou rozpadne, a druhým případem jsou šikmé do-

pady, kdy se těleso odrazí a opět dopadne na povrch planety.  

Na Marsu se nachází zhruba 385 000 impaktních kráterů větších než jeden ki-

lometr (Robbins a Hynek 2012). Největšími impaktními strukturami Marsu jsou im-

paktní pánve, které jsou mnohonásobně větší než komplexní krátery. Impaktní pánve 

mají spíše, než středový pahorek středový prstenec či prstence (Mutch 1976; Melosh 

1989, cit. v Barlow 2008). Na marsovském povrchu je více než 15 více-prstencových 

impaktních pánví (multi-ringed). Největší takovou impaktní strukturou je Hellas Pla-



 

28 
 

nitia (obrázek 9). V průměru má 1600 km a je 7,8 km hluboká (Mutch 1976). Rozklá-

dá se na jižní polokouli a je výrazně přemodelována exogenními i endogenními činite-

li. Nejmladší a druhou největší impaktní pánví je Argyre Planitia, která se též rozpro-

stírá na jižní polokouli. Většina impaktních kráterů se soustřeďuje zejména na jižní 

polokouli (obrázek 9). Vzhledem k vulkanické činnosti, která probíhala v mladších 

obdobích na povrchu Marsu, a dalším exogenním procesům byla většina impaktních 

struktur na severní polokouli přemodelována a jejich hustota je tudíž výrazně nižší. 

 

Obrázek 9 – Rozložení impaktních kráterů na Marsu s průměrem > 64 km.  

Více-prstencové pánve jsou zde vyznačeny nedokončeným kruhem, Hellas Planitia 

pro názornost vyznačena červeným kruhem. (upraveno z Mutch 1976) 
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3.2.2. FLUVIÁLNÍ RELIÉF 

 Jak již bylo řečeno v úvodu, v současnosti se na povrchu Marsu nevyskytuje 

voda v kapalném stavu. Zejména kvůli nízkému tlaku a nízkým teplotám, které na po-

vrchu Marsu panují. Ovšem není vyloučeno, že se zde tekoucí voda nevyskytovala ale-

spoň v minulosti, kdy byly klimatické podmínky velmi odlišné od současného stavu. 

Výsledky dálkového průzkumu Marsu odhalily, že se na povrchu vyskytují fluviální 

tvary morfologicky podobné těm na povrchu Země (Carr 2012). Konkrétně to byl 

Mariner 9, který objevil na povrchu Marsu přítomnost různě velkých koryt. Velké 

rozdíly ve velikostech, vnitřní stavbě koryt a regionů, kde se tyto tvary vyskytují, na-

značují, že fluviální eroze na povrchu Marsu prošla svoji charakteristickou genezí 

a vývojem (Chapman 2011). Zásadní roli ve fluviální činnosti hrála teplá období 

Noachianu, která byla dána aktivním vulkanismem (Marra 2015). 

 

Obrázek 10 – Datování fluviálních jevů vyskytujících se na Marsu  

(upraveno z Carr 2012) 

Systémy koryt byly rozděleny na údolní sítě (valley networks), „výtoková“ ko-

ryta (outflow channels) a „propletená“ koryta (fretted channels) (Baker 1982, 

cit. v Barlow 2008). Morfologie údolních sítí a výtokových koryt naznačuje, že se jed-

ná o tvary vzniklé fluviální činností a že rozčeřená koryta jsou pravděpodobně vytvo-

řena činností ledu a tektoniky (Baker 1982 cit. v Barlow 2008).  
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Obrázek 11 – Fluviální tvary – A. Údolní sítě – Warrego Valles (43° j. š., 93,1° d.);  

 B. Propletená koryt – Nilosyrtis Mensae (32° s. š., 61° d.); C. Výtokové koryto – 

Ravi Vallis (1° j. š., 318° d.) (Google Earth - Mars Odyssey 2009) 

Většina údolních sítí se nachází zejména v oblastech, které se utvářely 

v Noachianu, tedy v nejstarších, krátery posetých oblastech, které nejsou vyšší 
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než 2 – 5 km (Chapman 2011), což znamená, že jsou nalézány zejména ve vyšších ob-

lastech na jižní polokouli. Mladší údolí jsou ovšem zaznamenána i ve vulkanických 

oblastech a v riftovém systému Valles Marineris (Baker 1992). Jedná se o tvary, které 

pravděpodobně vznikly díky silným srážkám nebo činností podzemní vody (Barlow 

2008). Údolní sítě mohou být  1 - 4 km široké, 50 - 300 m hluboké a většina je méně 

než 200 km dlouhá (Carr 2012). Podle Bakera (1992) jsou údolní sítě rozděleny na 

podélné údolní sítě (longitudal valley systems) a malé údolní sítě (small valley sys-

tems). Podélné údolní sítě jsou největší údolní sítě vyskytující se na planetě Mars. 

Jsou několik stovek kilometrů dlouhé a desítky kilometrů široké. Jedná se např. o Nir-

gal Vallis, Nanedi Valles, Bahram Vallis, Ma´adim Vallis a Al Qahira Valles. Údolní sítě 

jsou ve všech aspektech mnohem menší než výtoková koryta, obsahují též méně se-

dimentů (Mars Channel Working Group 1983, cit. v Champan 2011). Typickým pří-

kladem údolní sítě je například Warrego Valles nacházející se na 43° na jižní polokouli 

a 93,1° západní délky (Obrázek 11 – A). Tato síť má dendritický tvar, obdobný jako 

má většina řek na Zemi. 

Výtoková koryta (outflow channels) jsou napříč široká až desítky kilometrů 

a dosahují délky od několika stovek kilometrů až po tisíc kilometrů (Baker 1992, 

cit. v Chapman 2011). Typické jsou pro ně plynule zakřivené stěny, malá sinusoidita 

a ve většině se vyskytují ostrovy ve tvaru kapky (Carr 2012). Z obrázku 10 je patrné, 

že jsou tato koryta typická pro pozdní Hesperian, kdy povrch Marsu sužovaly velké 

povodně (Carr 2012). Velice se podobají pozemským záplavovým tvarům a ústí do 

nízkých severních oblastí či do níže ležících impaktních pánví. Původ vody není zcela 

jasný, pravděpodobně se jedná o pozůstatek éry údolních sítí (Carr 2012). Tato kory-

ta postrádají přítoky a jsou typická pro několik oblastí na povrchu Marsu (obrázek 

12). Mezi tyto oblasti patří blízké okolí pánví Chryse a Acidalia, západní část vulkánu 

Elysium, východní část pánve Hellas a západní a jižní hranice Amazonis Planitia 

(Chapman 2011). Největší výtokové koryto je Kasei Vallis (22,8° s. š., 68,2° d.). 

Je 2,5 km hluboké a má napříč 400 km (Carr 2012). 
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Obrázek 12 – Údolní sítě (žlutá barva) a výtoková koryta (červená barva) na Marsu 

(Caplinger 1995) 

Propletená koryta (fretted channels) jsou nacházena v oblastech posetých krá-

tery, konkrétněji na přechodu mezi vyšším a nižším reliéfem. Koryta jsou široká, mají 

hladká dna a velice strmé svahy. 

 

Obrázek 13 – Stružky ve výtokovém korytě Nirgal Vallis (28,3° j. š., 41,9° d.) 

(NASA/JPL – MRO 2015) 
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Velmi zajímavým projevem fluviální činnosti jsou na Marsu stružky (gullies). 

Vyskytují se mezi 30° - 60 ° šířky a jsou typické pro příkré svahy směřující k pólům 

(Carr 2012). Stružky jsou několik metrů široké a až stovky kilometrů dlouhé. Jejich 

morfologie naznačuje, že by mohlo jít o projev výronu podzemní vody. Toto ovšem 

popírá fakt, že se stružky vyskytují v místech, kde se podzemní voda pravděpodobně 

nemůže vyskytovat – svahy hor a okraje kráterů. Nepravděpodobné se též jeví vznik 

svahovými procesy – pod stružkami se nehromadí žádný materiál (obrázek 13). Nej-

pravděpodobnější se jeví hypotéza vzniku díky sublimaci CO2 (Carr 2006). 
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3.2.3. MARINNÍ A LIMNICKÝ RELIÉF 

Mezi další velice kontroverzní témata týkající se povrchu Marsu patří výskyt oce-

ánu. Ačkoliv důkazy jsou nejednoznačné, zarovnaný vzhled Severních plání (Vastitas 

Borealis) vedl ke spekulacím, že během vrcholu aktivity údolních sítí (Noachian) 

a výtokových koryt (Hesperian a začátek Amazonianu) se zde mohl vyskytovat oceán 

(Baker a kol. 1991, Clifford 1993, cit. v Marra 2015, Carr 2012). Mezi tyto důkazy pat-

ří zejména nápadný vzhled rozhraní mezi severní a jižní dichotomií povrchu Marsu 

zdánlivě připomínající mořské pobřeží (obrázek 1), mimořádně hladký a jemný po-

vrch reliéfu, který se významně podobá hlubokomořským pláním oceánských pánví 

na Zemi (Baker 2006) a velký počet impaktních kráterů, ve kterých se vyskytují sedi-

menty (Baker 2006, Carr 2012). 

 

Obrázek 14 – Oceán na Marsu – pohled na severní polokouli. A – topografická 

mapa podle analýzy MOLA znázorňující možný výskyt oceánu. Nadmořská výška 

je dána v km.  B – oblasti výskytu oceánu, Contact 1 a 2 jsou hranice oceánu podle 

Parker a kol. 1989, 1993 (Head, Hiesinger a kol. 1999) 

Parker a kol. (cit. v Head, Hiesinger a kol. 1999) zmapovali dvě možné hranice 

marsovského oceánu (obrázek 14 – B), přičemž obě korelují s hranicí mezi jižní a se-

verní dichotomií (viz Formy reliéfu Marsu). Hranice se liší pouze v pravděpodobné 

výšce hladiny tehdejšího oceánu. Pravděpodobnější hranicí se zdá být hranice 2, 

vzhledem k tomu že povrch je zde jemnější, než v místech mezi hranicí 1 a 2. Důkazy 

o tom, že se zde opravdu vyskytovala velká vodní tělesa, dále potvrzuje i výskyt 
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polygonálních struktur, který koreluje s hlubšími místy v oblastech Utopia Planitia 

a Severní polární pánve (Head, Hiesinger a kol. 1999).  

 

Obrázek 15 – Zatopení Severních plání v různých hloubkách. Nadmořská výška je dá-

na v km. A: 500 m, B: 1000 m, C: 1490 m – hranice 2, D: 1490 m a 1680 m – hranice 1  

(Head, Hiesinger a kol. 1999) 

 Severní oceán neboli Oceanus Borealis se pravděpodobně vyskytoval v oblasti 

Vastitas Borealis a jí přilehlých rovinatých oblastech. Vastitas Borealis leží 4-5 km 

pod nulovou hladinou a obklopuje severní polární čepičku. Typickým rysem tohoto 

regionu je nízký reliéf, přítomnost hřbetů a řídký výskyt kráterů. Její součástí jsou 

i dvě podoblasti – Utopia Planitia a Severní polární pánev (obrázek 14 – B), které byly 

též pravděpodobně zaplaveny vodou.  
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 Existují též důkazy o výskytu jezer na povrchu Marsu (Baker 2006, Carr 2006, 

Carr 2012). Jezera se pravděpodobně vyskytovala v Noachianu ve vyšších oblastech 

jižní polokoule, kdy docházelo k intenzivnímu bombardování kosmickými tělesy 

a vzniku impaktních kráterů (Irwin a kol. 2004, cit v Baker 2006). Důkazem toho je 

výskyt jemnozrnných, horizontálně vrstvených snadno erodovatelných sedimentů 

a na sírany a chlór bohaté uloženiny (Carr 2012). Morfologickým důkazem je fakt, že 

většina údolí vyskytujících se na povrchu Marsu ústila do impaktních kráterů či do 

nižších oblastí mezi krátery (obrázek 16). Bylo identifikováno téměř 300 depresí, kte-

ré byly jak místem, kam voda odtékala, tak místem, kudy přitékala (Carr 2012). 

Obrovská jezera se vyskytovala též v impaktních pánvích Hellas a Argyre. 

 

Obrázek 16 – Ma´adim Vallis ústící do kráteru Gusev (14,6° j. š., 186° d. – místo 

přistání roveru Spirit) (Google Earth - Mars Odyssey 2009) 
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3.2.4. PERIGLACIÁLNÍ A GLACIÁLNÍ RELIÉF 

Periglaciální a glaciální procesy hrají zásadní roli ve formování reliéfu Marsu. 

Pochopení glaciálních a periglaciálních forem reliéfu na povrchu Marsu a jejich mor-

fologických charakteristik je důležité k širšímu pochopení historie klimatu a výskytu 

vody (McEwen a kol. 2007).  

Charakteristickým rysem marsovských polárních oblastí jsou polární čepičky, 

které jsou pomocí teleskopů viditelné i z povrchu Země. Čepičky jsou tvořené směsí 

vodního ledu a suchého ledu z oxidu uhličitého a vyskytují se v okolí obou marsov-

ských pólů. Obě polární čepičky mají permanentní a sezónní část (Barlow 2008). Se-

zónní vrstva se začíná formovat koncem léta až začátkem podzimu (jakmile se nad 

póly začnou formovat oblaka, tzv. polární kapuce) a dosahuje svých maxim v zimě. 

Jarní ústup sezónních čepiček je nerovnoměrný a odhaluje mnoho izolovaných vrcho-

lů. V minulosti byly obě čepičky mnohem rozsáhlejší (Head a Pratt 2001, Tanaka 

a Kolb 2001 cit. v Barlow 2008). V květnu 2016 našla NASA v severní polární čepičce 

záznam o výskytu ledu z doby ledové. Data z MRO tedy potvrdila, že ledová perioda 

skončila před 400 000 lety, jak naznačovaly předchozí modely (Webster 2016). 

 Severní polární čepička má v průměru 1100 km, její objem je 

1,1 – 2,3 x 106 km3 (Zuber a kol 1998; Smith a kol. 2001a; cit. v Barlow 2008), což je 

cca 10 – 20 krát méně, než je objem antarktického ledu. Permanentní severní polární 

čepička se skládá pouze z vodního ledu a její hranice sahají až na 80° šířky (Barlow 

2008). Obsahuje zhruba 1,2 milionu km3 vodního ledu – to je zhruba desetina objemu 

tehdejšího marsovského oceánu (Příhoda 2000). Jak je vidět z obrázku 19, mocnost 

zmrzlých usazenin je 2-3 km a leží zhruba 5 km pod nulovou hladinou, přičemž nej-

vyšší bod čepičky leží zhruba 2 km pod nulovou hladinou (Carr 2006), severní polární 

usazeniny jsou mladší než 0,1 Ma. Čepička je obklopena nižšími severními pláněmi 

a její střed je téměř shodný s rotačním pólem Marsu. Tvary na čepičce vznikají díky 

odstranění vodního ledu za pomoci silných větrů a viskózního proudění ledu (Zuber 

a kol. 1998; cit. v Barlow 2008). Pro severní čepičku jsou typické tzv. spirální trhliny 

(spiral troughs). Jsou to 30 – 50 km široké trhliny, několik stovek kilometrů dlouhé 

a stáčí se po směru hodinových ručiček. Sezónní severní polární čepička je symetric-

ká, skládá se ze suchého ledu a dosahuje ~ 60° s. š.. V polární čepičce se nachází velký 
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kaňon Chasma Boreale (83° š., 45° d.), který zasahuje až do poloviny severní čepičky 

a je typický svými příkrými obloukovými srázy (obrázek 17).  

 

Obrázek 17 – Severní polární čepička v létě 1999 (NASA/JPL – MGS 2000) 

 Permanentní jižní polární čepička se skládá z vrstvy vodního ledu a osmime-

trové vrstvy suchého ledu (zmrzlý CO2) (Barlow 2008). Jižní zmrzlé usazeniny leží 

zhruba 1,5 km nad nulovou hladinou – tudíž zhruba o 6 km výše než severní polární 

uloženiny, a maximální výška jižní polární čepičky je zhruba 4,5 km nad nulovou hla-

dinou (Carr 2006). Má 400 km v průměru a její objem dosahuje 1,2 – 2,7 x 106 km3 

(Smith a kol. 2001a; cit. v Barlow 2008). Stejně jako severní polární čepička dosahuje 

mocnosti 2-3 km (obrázek 19). Vrstvy zmrzlých usazenin jižní polokoule jsou staré 

10 Ma (Herkenhoff a Plaut 2000; cit. v Barlow 2008). Pro jižní polokouli jsou typické 

tzv. spirální srázy (spiral scarps) (obrázek 18). Směrem od pólu se rozšiřují, stáčí se 

proti směru hodinových. Rozmanité tvary zde vznikají díky sublimaci a sesuvům vrs-

tev suchého ledu. Typické pro jižní polokouli jsou tzv. swiss-cheese (obrázek 20), kte-

ré byly poprvé spatřeny na povrchu Marsu v roce 2000. Jedná se o jámy vytvořené 

díky sublimaci suchého ledu v jarním období. Další zvláštností jižní polokoule jsou 

tzv. pavouci – tzv. starburst channels (obrázek 21). Stejně jako swiss-cheese vznikají 

při sublimaci sezónní čepičky. Jak na severní polokouli, tak i na jižní se nachází kaňon 
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se strmými srázy – Chasma Australe. Jedná se o kaňon amfiteátrového tvaru, který je 

500 m vysoký a 20 km široký (Anguita a kol. 2000; cit. v Barlow 2008). Jižní polární 

čepička má střed blízko geografického jižního pólu a její sezónní část dosahuje až 

~ 60° š.  

 

Obrázek 18 – Jižní polární čepička v létě 1998 (NASA/JPL – Viking Orbiter 1998)  

 

 

Obrázek 19 – Profily severní a jižní polární čepičky (0° - 180° d.) (Carr 2006) 
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Obrázek 20 – Swiss-cheese (3 x 9 km; 85,6° j. š., 74,4° d.) (NASA/JPL – MGS 2000) 

 

Obrázek 21 – Starbust channels (< 1 km; 81,8° j. š., 76,2° d.) (NASA/JPL – MRO 2016) 

 V regionech obklopujících polární čepičky se nacházejí struktury, které jsou 

velice podobné pozemským glaciálním tvarům. Jedná se zejména o eskery, morény 

a kary. Jejich výskyt naznačuje, že rozšíření zalednění bylo v minulosti mnohem větší, 

než je tomu dnes (Barlow 2008). Všechny tyto tvary byly vytvářeny během Hesperia-

nu a formovaly se až do raného Amazonianu (Krager a kol. 1995; Head a Pratt 2001; 

Milkovich a kol. 2002; cit. v Barlow 2008). 

Permafrost (permanentně zmrzlá půda) a opakované mrznutí a tání země jsou 

hlavními příčinami vzniku periglaciálního reliéfu na planetě Zemi. Stejně jako na Zemi 

má permafrost výrazný vliv na morfologii povrchu Marsu (McEwen a kol. 2007). Tva-

ry vzniklé díky opakovanému mrznutí a tání ledu se soustřeďují jak na severní, tak 

jižní polokouli, zejména v oblastech mezi 30° – 60° š. (Squyres 1979; Squyres a Carr 

1986; Carr 1996; cit. v Chapman 2013).  

Na povrchu Marsu se vyskytují polygonální struktury, které jsou velice podob-

né těm zemským, ovšem v některých místech se vyskytují v mnohem větším rozsahu 
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(Summerfield 1991). Polygonální struktury vznikají díky ledovým klínům a jsou skvě-

lým indikátorem současného či minulého výskytu permafrostu (Levy, Marchant 

a James 2010). Ledové klíny jsou výsledkem mrazového pukání. Při rychlém poklesu 

teploty vzduchu permafrost ztrácí na plasticitě a puká (Christiansen 2005 cit. v Kří-

žek, Nyplová a Kysilka 2011). Trhliny způsobené mrazovým pukáním se navzájem 

kříží a dosahují na povrchu Země délek od 1 – 100 m, na povrchu Marsu 5 – 10 km, 

přičemž napříč jsou až stovky metrů velké (Summerfield 1991). 

 

Obrázek 22 – Polygonální struktury (NASA/JPL – MRO/HiRISE 2015) 

Na povrchu Marsu lze najít i projevy termokrasu – oblasti vznikající 

v periglciálních oblastech díky postupnému odtávání ledu. Jedná se o alasové deprese 

a termokary. Jsou to místa způsobená lokálním táním permafrostu (Summerfield 

1991). 
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3.2.5. EOLICKÝ RELIÉF 

 Vzhledem k současné absenci aktivního vulkanismu, tektoniky a výskytu te-

koucí vody ve větším měřítku, dominuje na povrchu Marsu zejména větrná činnost 

(Carr 2006, Chapman 2011). Významným fenoménem Marsu jsou prachové bouře, 

které mají regionální i globální charakter. Typickými oblastmi výskytu prachových 

bouří jsou zejména okraje polárních čepiček a oblasti mezi 10° - 30° jižních šířek 

(Carr 2006). Na jižní polokouli jsou konkrétně typické pro oblasti Hellas Planitia, 

Noachis, Argyre Planitia a Solis–Syria-Sinai Planum a na polokouli severní pro oblasti 

Cerberus, Isidis Planitia, Syrtis Planum, Acidalia Planitia a Chryse Planum (Carr 

2006). 

 V závislosti na rychlosti větru, charakteru proudění a délce působení je určena 

unášecí schopnost větru, ovšem vzhledem k řídké atmosféře Marsu není vítr schopen 

unášet těžší zrna. Vítr na Marsu tudíž v současné době není schopen vytvářet obrov-

ská přesypová pole, pouze mírně proměňuje tvary písečných dun (Breed a kol. 1979, 

Gabzdyl 2015) a to i vzhledem k tomu, že je na Marsu nižší gravitace a vítr má tedy 

větší unášecí schopnost, než na planetě Zemi. Písečné a prachové bouře byly tedy 

pravděpodobně mnohem významnější v minulosti, kdy byla hustota atmosféry Marsu 

vyšší, než v současné době. Větší materiál (>2000 μm) je unášen pomocí trakce – pů-

sobící síla není schopná materiál nadzvednout ale pouze tlačit před sebou, menší ma-

teriál (60 – 2000 μm) se pohybuje saltací (typické pro pohyb dun), nejmenší materiál 

(≤60 μm) je unášen pomocí suspenze – částice jsou odnášeny na velké vzdálenosti 

(prachové bouře) (Barlow 2008). Větší částice mohou být též uvedeny do pohybu 

pomocí nárazů jiných částic (tzv. impact creep), kdy nadskakující zrníčka předají 

hybnost skrz svůj dopad na jiná zrna (Barlow 2008).  

Částice, které jsou pomocí větru uváděny do pohybu (zejména prach, písek 

méně) jsou ukládány se zpomalující se rychlostí větru a formují tak různé eolické tva-

ry (obrázek 23). K rozsáhlým eolickým tvarům, které jsou vidět z umělých družic, pat-

ří duny, čeřiny, jardangy a větrné závěje (wind-tails). K menším, které jsou nebo byly 

pozorovatelné z přistávacích modulů a pojízdných vozítek, patří dále hrance, erozní 

příkopy (erosional moats), písečné závěje a návěje (McEwen a kol. 2007). 

K eolickým tvarům stejně jako na Zemi patří i na planetě Mars písečné duny.  

Nejhojněji se na planetě Mars vyskytují zejména transverzální (příčné) duny, dále pak 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Μ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Μ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Μ
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barchany (srpkovité duny) a  podélné duny (Barlow 2008). Duny se nacházejí zejmé-

na kolem severní polární čepičky, kde se vyskytuje široká škála barchanů a transver-

zálních dun, a na polokouli jižní (v oblastech mezi 40° - 50° j. š.), kde se duny vyskytu-

jí uprostřed kráterů (Carr 2006). Dále se v regionech s menším množstvím písku vy-

skytují duny podélné (Barlow 2008) – jedná se o duny, které jsou částečně vázány za 

nějakou překážkou. Druhý konec duny je volný. Srpkovité duny neboli barchany vzni-

kaly v regionech s větším množství písku (Barlow 2008). 

 

Obrázek 23 – Eolická činnost na Marsu (Greeley 1986, cit. v Greeley 1992) 

Poblíž severních polárních oblastí Marsu se vyskytují obrovská přesypová pole 

– tzv. Undae, která dosahují délky přes 500 km a jsou tvořena až sto metrů vysokými 

písečnými srpkovitými dunami (Gabzdyl 2015). Největšími z nich jsou Abalos Undae 

a Hyperborae Undae.   

Mezi další hojně se vyskytující tvary vzniklé větrnou činností patří jardangy. 

Jsou orientovány rovnoběžně s převládajícím směrem větru, ovšem odolnější vrstvy 

jardangů mohou být orientovány jiným směrem (Bradley, Grolier a McCauley 2002, 

cit. v Barlow 2008). Jedna z největších oblastí, kde se vyskytují je Medusae Fossae. 

Oblast Medusae Fossae se vyskytuje na jižní polokouli těsně u rovníku, západně od 

regionu Tharsis.  
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Obrázek 24 – Srpkovité duny na jihu Marsu (NASA/JPL - MRO 2012) 

 

Obrázek 25 – Jardangy v oblasti Arsinoes Chaos (NASA/JPL – MRO 2015) 
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Díky větru se na povrchu Marsu vyskytují světlé a tmavé větrné pruhy. Jedná 

se o tvary vzniklé díky usazeninám prachu. Světlé větrné pruhy (bright wind streaks) 

se vyskytují v závětří impaktních kráterů. Tyto oblasti jsou impaktními krátery chrá-

něny před odnosem materiálu a naopak zde dochází k sedimentaci jemného eolického 

prachu. Světlé se jeví proto, že je v těchto oblastech usazený zejména velice jemný 

prach. Po odnosu materiálu z okolí, které není takto chráněno, zůstává na povrchu 

pouze prach hrubší, který se jeví tmavší (Barlow 2008). Tmavé větrné pruhy (dark 

wind streaks) lze spatřit na povrchu, přes který se přenesl prašný vír. Prašné víry 

(dust devils) hovorově označovány jako „tančící derviši“, vznikají zejména, je-li povrch 

intenzivně zahříván přímým slunečním zářením, rozpálený vzduch stoupá nad povrch 

a díky přírodním překážkám či rozdílnému směru proudění v různých výškách začne 

rotovat (McEwan a kol. 2007). Víry byly zaznamenány na mnoha místech povrchu 

Marsu – v oblastech písečných dun, na kamenných površích a i ve výše položených 

oblastech (McEwen a kol. 2007). Konkrétně se jedná o oblasti Amazonis Planitia, Sinai 

a Solis (Fisher a kol. 2005 cit. v Carr 2006). Poprvé byl vzdušný vír pozorován orbite-

rem Viking a v roce 1997 se dokonce prašný vír setkal s roverem Pathfinder a v roce 

2005 s roverem Spirit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

4. DISKUZE  

V úvodních kapitolách bylo řečeno, že planeta Mars je v mnoha aspektech po-

dobná planetě Zemi, ale také že se v mnoha aspektech tyto planety odlišují. Na plane-

tě Mars nebyly zaznamenány geomorfologické procesy v takové šíři jako na planetě 

Zemi – aktivní je pouze eolická, periglaciální a glaciální činnost. Ostatní procesy se-

hrály své role při vývoji marsovského reliéfu spíše v minulosti. Naopak na Zemi lze 

nalézt jak aktivní činnost endogenních, tak exogenních procesů, což Zemi charakteri-

zuje jako jedno z geologicky nejaktivnějších terestrických těles sluneční soustavy. 

Mars je poset krátery ještě z dob velkého bombardování před 4 miliardami let. 

Robbins a Hynek (2012) tvrdí, že se na Marsu nachází zhruba 385 000 impaktních 

kráterů větších než jeden kilometr, zatímco na planetě Zemi se nachází pouze zhruba 

160 impaktních struktur (Grieve a Therriault 2000). Vysvětlení proč je tomu tak se 

nabízí hned několik. Jednak většina meteoritů, které směřují k povrchu Země, shoří 

v atmosféře ještě dříve, než dosáhnou povrchu, zatímco v řídké atmosféře planety 

Mars nikoliv. Druhým důvodem, proč si Země oproti Marsu zachovala pouze velmi 

malý vzorek impaktních struktur, je aktivní desková tektonika a intenzivní procesy 

zvětrávání a eroze. To Mars, stejně jako i např. Merkur, Venuše a Měsíc, postrádá. 

Největší impaktní pánev Marsu je Hellas Planitia (1600 km v průměru, 7,8 km hlubo-

ká), oproti tomu největší impaktní struktury nalezené na Zemi – Vredefort (Mexiko) 

a Sudbury (Kanada) mají zhruba 250 – 300 km v průměru. Ovšem vzhledem k tomu, 

že Hellas pravděpodobně vznikl již během velkého bombardování a Vredefort a Sud-

bury jsou staré zhruba dvě miliardy let (Grieve a Therriault 2000), nelze tyto více-

prstencové impaktní pánve porovnávat.  

I přes to, že Mars tvoří pravděpodobně jedna tektonická deska (Brož 2010), 

nacházejí se zde místa, která s největší pravděpodobností tektonicky vznikla. Možným 

vysvětlením výskytu tektonických struktur je vulkanická činnost, která mohla např. 

za vznik největšího riftového systému nacházejícího se ve sluneční soustavě - Valles 

Marineris (Carr 2006). Země oproti tomu deskovou tektoniku má - důkazem může 

být sopečná činnost,  spreading, výskyt zlomových linií, vyzdvihování pohoří, tsunami 

aj. Při porovnání Valles Marineris a riftů vyskytujících se na planetě Zemi lze pozoro-

vat odlišnosti – zejména v genezi a morfologii. Zemské rifty jsou vulkanicky aktivní 

protáhlé sníženiny, které jsou vázané na poklesové zlomy. Typickým příkladem může 
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být 4 000 km dlouhá Východoafrická příkopová propadlina nacházející se na rozhraní 

dvou vzdalujících se tektonických desek – Núbijské a Somálské. Desková tektonika je 

z planet sluneční soustavy známá pouze na planetě Zemi, ačkoliv je možné, že se 

na Venuši a Marsu v dávné minulosti též vyskytovala (Spohn a kol. 2011). 

S tektonikou úzce souvisí vulkanický reliéf. Ten byl na Marsu v minulosti loka-

lizován do dvou největších oblastí – Tharsis a Elysium, a do několika menších (obrá-

zek 4). Vlastnosti láv většinou odpovídají bazaltovým lávám tvořícím Havajské sopky 

na planetě Zemi, extruzivní dómy v měsíčních mořích a lávové proudy na Venuši 

(Brož 2010, Grott a kol. 2012). Na planetě Zemi se vulkanismus soustřeďuje zejména 

v místech, kde se nachází rozhraní litosférických desek. Často je vulkanická činnost 

doprovázena geotermální energií. Na Marsu se litosférické desky nevyskytují, což 

znamená, že vznik sopečných oblastí je pravděpodobně spjatý pouze s lokálním na-

hromaděním magmatu, který můžeme zaznamenat i na planetě Zemi. Jedná se 

o tzv. horké skvrny (hot spots). Díky absenci deskové tektoniky, rozdílné gravitaci 

a atmosférickému tlaku jsou tvary vulkanického reliéfu na obou planetách rozdílné, 

a to jak v rozloze, tak i ve výšce – viz sypané kužele (Brož 2014).  

Nesčetněkrát bylo zmíněno, že se v současnosti na Marsu nevyskytuje tekoucí 

voda. Svou roli hrála především v minulosti (údolní sítě v Noachianu, výtoková koryta 

v Hesperianu). Stejně tak je velice pravděpodobné, že se na Marsu vyskytoval oceán 

(Baker a kol. 1991, Clifford 1993, cit. v Marra 2015, Carr 2012). Na Zemi 

je současnosti zhruba 1 400 000 000 km3 vody – z toho 97,68 % náleží světovým oce-

ánům. Největší odhady, kolik vody se mohlo vyskytovat v marsovském oceánu Ocea-

nus Borealis se pohybují v rozmezích od 20 do 60 milionů km3 (Carr a Head 2003, 

Boyce a kol. 2005, cit. v Baker 2006), což je zhruba 1,4 – 4,3 % vody ze světových zá-

sob. Výskyt tekoucí vody v historii Marsu (obrázek 11) tedy naznačuje, že se planeta 

nacházela v jiných atmosférických podmínkách, než jak je tomu dnes. Na Zemi se mů-

žeme též setkat se stržemi – oproti stržím na planetě Mars mají ovšem spodní část 

tvořenou naplaveným materiálem, což není viditelné na snímcích z Marsu. Může tady 

tedy vzniknout pochybnost, zda jde vůbec o fluviální tvar. Typické jsou pro Mars hlu-

boká výtoková koryta, která dosahují až několik stovek kilometrů délky. Analogií vý-

tokovým korytům může být oblast Scablands v Severní Americe (Rodríguez a kol. 

2014). Jedná se o místo, které bylo modelováno katastrofickými povodněmi způsobe-

nými táním pleistocenního jezera Missoula (Baker 2009a, cit. v Rodríguez a kol. 
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2014). Studie koryt vyhloubených katastrofickými záplavami na planetě Zemi nazna-

čuje, že podobně vznikala i výtoková koryta planety Mars, ačkoliv díky nižší gravitaci 

jsou erozní tvary Marsu zhruba třikrát větší, než na planetě Zemi (Rodríguez a kol. 

2014). 

 Z terestrických těles je výskyt ledu typický pouze pro Zemi a Mars (Chapman 

a kol. 2000). Na planetě Zemi se vyskytují pevninské a horské ledovce. Mezi pevnin-

ské ledovce patří grónský ledovcový štít a antarktický ledovcový štít. Severní polární 

čepička obsahuje 1,2 milionu km3 vodního ledu, což je při porovnání s grónským le-

dovcem, který obsahuje 2,5 milionu km3 zhruba polovina jeho obsahu (Příhoda 

2000). Periglaciální tvary se na Marsu vyskytují jak na jižní, tak i na severní polokouli 

v oblastech mezi 30° - 60° š. (Squyres 1979; Squyres a Carr 1986; Carr 1996; cit. v 

Chapman 2013), typické jsou pro tento reliéf polygonální struktury, které se vyskytují 

i na Zemi, avšak jsou zde značné rozdíly ve velikostech. Na povrchu Země jsou poly-

gonální struktury dlouhé od 1 – 100 m, na povrchu Marsu 5 – 10 km, přičemž napříč 

jsou až stovky metrů velké (Summerfield 1991). Důvodem rozdílu může být například 

výskyt vegetace, jelikož na Marsu žádná není, nedochází k ochraně ani zpevnění půd. 

Velikost polygonů na Zemi je využívaná ke studiu mocnosti permafrostu a průběhu 

promrzání. Periglaciální zóna je na planetě Zemi vymezována na základě výskytu 

permafrostu, není definována klimaticky. Typické pro periglaciální reliéf obou planet 

je přítomnost permafrostu – permanentně zmrzlé půdy. Na Marsu je permafrost jižní 

polokoule tvořen vodním ledem pohřbeným pod vrstvou ledu suchého, na severní 

pouze ledem vodním (Mitrofanov, Zuber a kol. 2007). Díky tomu, že se na jihu vysky-

tuje vrstva suchého ledu, lze na Marsu nalézt tvary, které nejsou typické pro planetu 

Zemi – např. swiss cheese a starbust channels. Pokud dojde na planetě Mars ke klima-

tickým změnám, tzn., voda se zde bude moci vyskytovat v kapalném stavu, může dojít 

k rozsáhlým záplavám následkem tání glaciálních a periglaciálních oblastí. 

Eolická činnost je jedním z mála aktivních exogenních procesů Marsu. Eolické 

tvary planety Země jsou typické pro aridní a semiaridní oblasti a eolická činnost se 

nejvíce projevuje v oblastech bez vegetace – ta povrch před působením větru chrání. 

Na Marsu se žádná vegetace nevyskytuje, tudíž se eolická činnost projevuje v rámci 

celé planety – důkazem tohoto tvrzení jsou celoplanetární prachové bouře. Z hlediska 

tvarů se eolický reliéf Marsu nijak zásadně neliší od planety Země – můžeme se zde 

setkat např. s písečnými dunami,  jardangy a typické jsou pro Mars hrance. Mars má 
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sice nižší gravitaci, ale vzhledem k řídké atmosféře není schopen unášet větší zrna, 

tudíž dochází pouze k mírnému přeměňování písečných dun (Breed a kol. 1979, 

Gabzdyl 2015). Písečné duny jsou důležitým indikátorem pro zjištění směru a síly 

větru, stejně tak důležitá je výška a typ duny. Na planetě Zemi se písečné duny vysky-

tují v pouštních oblastech, na Marsu jsou typické pro oblasti kolem severní polární 

čepičky a v kráterech (40° - 50° j. š.). Typické pro povrch Marsu jsou pouze transver-

zální, srpkovité a podélné duny. Na Marsu dosahují největší duny až stometrových 

výšek, na Zemi tomu není jinak. Největší dunou nacházející se v Evropě je Dune du 

Pyla, jejíž rozměry se pohybují mezi 110 – 117 m (Křížek a Šobr 2008).  
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5. ZÁVĚR 

Jedním z hlavních cílů bakalářské práce bylo charakterizovat tvary reliéfu vysky-

tující se na povrchu Marsu, což bylo provedeno pomocí rešerše odborných článků 

a odborných publikací zabývajících se danou problematikou. Bylo zjištěno, že na po-

vrchu Marsu je v současnosti aktivní pouze eolická, periglaciální a glaciální činnost 

a že ostatní formy reliéfu hrály své role především v minulosti. Důkazem je široká 

škála tvarů, která byla zachycena pomocí dálkového i pozemního průzkumu povrchu 

Marsu. Geograficky byla všechna místa, která autorka zmínila v jednotlivých kapito-

lách, znázorněna pomocí dvou přehledových mapek. Dalším cílem bylo pomocí disku-

ze porovnat marsovské tvary s ekvivalentními formami z planety Země či jiných te-

restrických těles a zhodnotit jejich význam coby geoindikátorů prostředí. Byla zjiště-

na jak určitá analogie mezi sledovanými tvary, tak i jisté odlišnosti – ty jsou dány 

zejména charakterem prostředí (gravitace, řídká atmosféra, vzdálenost od Slunce, aj.) 

a odlišným geologickým vývojem planety.  

Vzhledem k rozsahu bakalářských prací byl věnován prostor opravdu pouze těm 

formám, které tvoří hlavní náplň odborných článků a publikací zabývajících se pro-

blematikou reliéfu Marsu. Jednotlivé kapitoly mohou být nadále konkrétněji rozvíjeny 

v dalších odborných pracích.  

Vzhledem ke zkušenostem autorky nelze vyloučit chyby, které mohly nastat bě-

hem překladu anglických odborných článků a odborných publikací. Velkým problé-

mem této práce byl nedostatek českých ekvivalentů k  odborným anglickým názvům 

tvarů reliéfu. To bylo vyřešeno buď volným překladem, za kterým byl v závorce uve-

den konkrétní odborný termín v cizím jazyce, nebo ponecháním cizího názvu.  
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Příloha 1 – Přehledová mapa oblastí a lokalit zmíněných v rámci kapitol endogenních forem (NASA – MOLA 2000) 

 

 

 



Příloha 2 – Přehledová mapa oblastí a lokalit zmíněných v rámci kapitol exogenních forem (NASA – MOLA 2000) 

 

1 – Al Qahira Valles; 2 – Ma´adim Vallis; 3 – Bahram Vallis; 4 – Nanedi Valles; 5- Ravi Vallis; 6 – Arsinoes Chaos; 7 – Warrego Valles 


