
Cestná doprava



Otázky
1. Aké sú výhody a nevýhody cestnej dopravy?
2. Čo zahrňujeme do cestnej dopravy?
3. Skús zostaviť MTZ cestnej dopravy.



Výhody a nevýhody

Výhody

● výhodná prepravná rýchlosť;
● vysoká pohotovosť k 

preprave; 
● dostupnosť miest a stredísk 

cestovného ruchu.

Nevýhody

● pomerne malá kapacita – 
autobus cca 40 – 56 miest na 
sedenie, automobil 4 – 8 miest; 

● obmedzená preprava batožiny; 
● určitá miera nebezpečnosti;
● ekologická záťaž pre krajinu.



Rozdelenie cestnej dopravy

Autobusová doprava

Stály obyv.        návštevník: -                                                                                     
..                        zajazdová  

                okružné jazdy 
                  transfery

Taxi služba Individuálna doprava
osobnými autami



MTZ cestnej dopravy

1. dopravné prostriedky -autá, autobusy, motorky, karavan, obyt.príves
2. dopravné zariadenia – autobusová stanica, motel, čerpacie stanice, 

autoservisy,   odpočívadlá
3. dopravné cesty – cesty I., II a III. tr., diaľnice



Autokarový park
V zahraničí sa autokary v závislosti od úrovne pohodlia a vybavenosti, zaraďujú 
do štyroch kategórií, označených 1 – 4 hviezdičkami. Napr. autokar so štyrmi 
hviezdičkami je vybavený WC a umývadlom, barom s chladenými  nápojmi, 
palubnou kuchyňou, šatňou, klimatizáciou, farebným TV a videom

 Výrobcovia autokarov sú napr. Mercedes, Neoplan,....

 Špecifickým autokarom je rotel, ktorý poskytuje cestujúcim aj možnosť 



Otázky
1/ Aké služby využívajú ľudia, ktorí použijú:

1. Autobusovú dopravu?
2. Individuálnu dopravu?

2/ Kde a ako si môžeš kúpiť lístok na autobusovú dopravu?

3/ Môžeš lístok vrátiť, ak nebudeš cestovať?



Služby v cestnej doprave
Závisí od toho, či sa preprava cestujúcich uskutočňuje:

● pravidelnou alebo nepravidelnou, 
● verejnou alebo neverejnou autobusovou dopravou, 
● taxislužbou, 
● prípadne individuálne osobnými automobilmi. 



Služby  taxi služby a individuálnej dopravy
TAXI

verejná cestná doprava určená       
na prepravu osôb a ich batožín 
osobnými vozidlami s kapacitou 
najviac deväť osôb vrátane vodiča. 

Individuálna doprava osobným 
automobilom (podľa MTZ)

● Služby čerpacích staníc
● Stravovacie služby - motorest
● Ubytovacie služby - motel
● Požičovne automobilov



Služby autobusovej dopravy
Pravidelnej

Autobusy pravidelných liniek - v meste, 
medzi mestami - vnútroštátne alebo medzi 
štátmi medzinárodné

- Preprava osôb a batožiny
- Rezervácia a predaj cestovných 

lístkov
- Informácie
- Občerstvenie, obchodu na AS

Nepravidelnej

Funguje na základe dohody medzi 
prepravcom a objednávateľom (CK, škola, 
firma)

● Doprava do cieľového miesta podľa 
dohody

● Prehliadka miest
● Občerstvenie v busoch
● Zábava - hudba, filmy



Cenina v cestnej doprave
- Je cestovný lístok (s miestenkou) a prípadne batožinový lístok

                                       V nepravidelnej doprave sa používajú spoločné                                                                                                                                                       
cestovné lístky

Cestovné sa určuje podľa odjazdených kilometrov

                                             Zľavnené cestovné je aktuálne najmä pre deti, 
študentov a dôchodcov, ktorí spĺňajú predpísané podmienky na poskytnutie 
zľavy.



Reklamácie
Nárok na vrátenie cestovného môže cestujúci uplatniť vtedy, keď nepoužil 
cestovný lístok, alebo ho použil len čiastočne, pretože preprava bola znemožnená. 

ÚLOHA:

Zisti podmienky vrátenia lístku - spoločnosť si vyber, ktorú chceš.


