
Vodná doprava



Otázky
1. Výhody a nevýhody vodnej dopravy
2. Skús zostaviť materiálno-technickú základňu vodnej dopravy (prostriedky, 

zariadenia, trasy)
3. Skús si spomenúť na čo najviac dopravných prostriedkov vodnej dopravy.



Výhody a nevýhody

Výhody

Loďmi sa prepraví veľa ľudí, najmä v 
námornej doprave; 

je najlacnejším druhom prepravy

Nevýhody

- malá prepravná rýchlosť;
- obmedzená dostupnosť stredísk 

cestovného ruchu, s výnimkou 
tých, ktoré sú na morskom 
pobreží. 

- Preto sa využíva hlavne na 
rekreačné plavby spojené s 
možnosťou ubytovania a 
stravovania na lodi. 



Materialno-technická základňa
Dopravné prostriedky 
-plavidlá

          Vodné cesty

Základ pre vodnú 
dopravu

              Prístavy



Dopravné prostriedky - plavidlá (lode)
- na prepravu účastníkov v CR sa používajú rôzne druhy osobných lodí, 

prípadne kombinovaných nákladných a osobných lodí

Členenie:

1. Podľa druhov:diaľkové, linkové, miestne a výletné lode; špeciálnymi sú 
športové lode

2. Podľa veľkosti: 
● malé do 100 cestujúcich; 
● stredne veľké - 100 – 700 cestujúcich a v
● veľké s kapacitou nad 700 cestujúcich /až niekoľko tisíc/. 



Dopravné plavidlá - kajuty
- Slúžia na ubytovanie hostí na lodi

Delia sa podľa umiestnenia na palube a podľa vybavenia

 rozdeľujú na triedy:

● luxusnú, 
● prvú 
● turistickú triedu



Prístavy
-  miesto upravené na pristátie, kotvenie, nakladanie a vykladanie lodí

 Základnou stavbou prístavu je mólo – prístavná hrádza určená na kotvenie lodí a 
ich ochranu pred vlnobitím.

Poznáme aj pojem prístavisko(menší prístav) a marína(na kotvenie malých lodí, 
jácht)



Vodné cesty

Vnútrozemské

● Splavné rieky
● Jazerá
● Vodné nádrže, prieplavy

Námorné cesty

● Pobrežné vody
● Otvorené more



Služby vo vodnej doprave
Hromadnú lodnú dopravu osôb alebo nákladu na moriach,oceánoch a 
vnútrozemských vodných tokoch zabezpečujú:

● lodné spoločnosti (cruise line, shipping company) a 
● sprostredkúvajú hlavne cestovné kancelárie



Služby vo vodnej doprave
V prístave:

1. Technické a zásobovacie
2. Pre cestujúcich:
● Predaj lodných lístkov
● Úschovňa batožiny
● Stravovacie služby a 

občerstvenie

Na lodi:

Závisia od dĺžky plavby:

Krátke plavby: informačné a služby 
občerstvenia

Okružné plavby: komplexné služby
Ubytovanie, stravovanie, 
spoločensko-zábavné, športové, 
kadernícke, wellness, zdravotnícke



Lodný poriadok a ceniny
Lodný poriadok je súbor informácii o 
pravidelnom lodnom (trajektovom) spojení 
miedzi miestami, ktoré zabezpečuje lodná 
spoločnosť. = pravidelná doprava

Nepravidelná preprava - okružné plavby, 
je súčasť balíkov služieb ponúkaných buď 
lodnou spoločnosťou alebo cestovnou 
kanceláriou

Cenina - lodný lístok alebo trajektový 
lístok. 

Cena za kajutu sa odvíja od typu 
kajuty.

Reklamácie alebo vrátenie lodného 
lístku závisí od podmienok lodnej 
spoločnosti.



Úloha

Nájdi aspoň 2 lodné spoločnosti - trajekt, prípadne okružné plavby, plavba po rieke 
Dunaj, príp.Vltava a pod.

Úlohu zašli do pondelka 18.5. do 18.00 hod.



Botel
Ukotvená loď na jednom mieste poskytujúce ubytovanie



katamarán



Jachta



Plachetnica



Trajekt



Výletná loď


