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Vodní doprava

 Umožňuje přepravu účastníků CR dopravními prostředky 

(plavidly) po vodních cestách.



Vodní doprava

 Malá přepravní rychlost

 Omezená dostupnost 

středisek a oblastí CR

 Značná přepravní kapacita 

plavidel

 Nejlevnější druh dopravy

 Minimální vliv na životní 

prostředí



Materiálně technické podmínky

1. Vodní cesty:

A) vnitrozemské

B) námořní

2. dopravní prostředky:

A) malé osobní lodě

B) středně velké

C) velké

3. přístavy = místa upravená a vybavená pro přistávání, 
kotvení, nakládání a vykládání lodí



Sortiment poskytovaných služeb

 1. pravidelná trajektová lodní přeprava

 2. vyhlídkové plavby

 3. okružní rekreační plavby:

 - základní služby

 - sportovně-rekreační služby

 - společensko-zábavní služby



OKRUŽNÍ PLAVBY



SLUŽBY

 ubytování v komfortních kajutách 

 stravování je ve větším rozsahu než klasická plná 
penze a každé z jídel je bez nadsázky malý kulinářský 
„zázrak“

 nakupování v „tax free“ obchodech všech druhů

 poznání několika destinací během jedné plavby

 sportovní vyžití

 dětské programy

 noční show



OKRUŽNÍ PLAVBY
 Středomoří: 15 lodních společností,nabízející 

turistické plavby 

 Odplouvá se z přístavů jižní Evropy 

 zastávky lodí: více než 145 přístavů.

 Karibik: po Středomoří nejzajímavější a 
nejnavštěvovanější destinací, 

 nabídka přizpůsobena všem požadavkům. 

 Karibik východní, jižní a západní

 Kombinace 3 lodních společností.

 Evropa: plavby z Velké Británie přes Francii a 
Portugalsko do Španělska 

 severní země Dánsko, Švédsko, Finsko popř. Rusko 

 Ostatní: Jižní Amerika,jih Afriky, z Evropy do USA.



OASIS OF THE SEAS

 největší výletní loď světa

 Majitel:  Royal Caribbean International 

 Náklady na stavbu lodi: 1,4 miliardy dolarů 

 Délka lodi: 360 m 

 Šířka: 60,5 m

 225 282 tun 

 Paluby: 16 (2700 kajut)

 Rychlost: 41,9 km/h 

 Kapacita: 6296 pasažérů 

 Posádka: 2 165 



 Cena palubního lístku podle typu ubytování:

pokoj o velikosti 17 m2 s balkonem, pro 2 osoby (2132 dolarů)

 28 pokojů a luxusních apartmá o rozloze 150 m2 s okny o 

velikosti dvou pater a balkony s výhledem na moře nebo na 

promenádu

 Rozdělení: 7 částí (čtvrtě), např.: Central Park, Royal Promenade, 

Boardwalk (ručně vyřezávaný kolotoč)

 Fitness,l ázně, speciální areál pro mládež vybavený počítači



 24 barů a restaurací

 Central Park: 

- restaurace Rising Tide

- 1. živá zahrada na moři

- vodní divadlo, 750 diváků (přes den bazén)

- 4 bazény, posilovna, lezecká stěna, volejbalové a basketbalové hřiště, 
minigolf
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