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Najväčšie dopravné prostriedky na svete 

S rozvojom techniky je ľudstvo schopné vytvárať čoraz dokonalejšie a väčšie zariadenia.  

 

LODE 

Oceány a nebo zaplnili doslova ozruty a ďalšie sú v pláne. Pozrite si kolekciu fotografií s tými 
najväčšími loďami, lietadlami a autami aké človek vymyslel zostrojil. 

 

Najväčšia loď na svete (zároveň najväčší tanker) 

Tanker Seawise Giant, po zmene názvu Jahre Viking 

Najväčšia loď akú kedy človek vyrobil sa volá Seawise Giant. Svoj názov počas služby v 

rôznych spoločnostiach zmenila na Jahre Viking, Knock Nevis a využívaná je na prepravu ropy. 

Jej váha je 657 000 ton. Je tak zároveň najťažšia. Je tiež najväčším ovládateľným objektom, 

ktorý človek kedy vyrobil. Postavili ho v Japonsku v roku 1979. Dlhá je 458,45 metra a pláva 

rýchlosťou 30 km/h. 

dĺžka    458,45 m 
šírka      68,86 m 
ponor    24,6 m 
výtlak    260.941 brutto ton 
rýchlosť   16 uzlov  / 30 km/h  
posádka  40  
náklad  674 243 600 litrov ropy 
 

 
loď Seawise Giant 
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Pôvodný rekord v dĺžke dlho držal supertanker Esso Atlantic (406,6 m), ktorý nepretržite 

plával 35 rokov. 

Loď, ktorá na mori vydržala neuveriteľných 35 rokov bezproblémovej prevádzky nesie známe 

meno, najmä v oblasti ropného priemyslu v zahraničí. Kapacita lode bola 516 000 ton ropy. V 

roku 2002 loď predali do Pakistanu, kde bola zošrotovaná ako cenný zdroj železa. V rebríčku 

najväčších lodí sveta by bola na šiestom mieste. Dlhá je 406.57 metrov, vyrobili ju v Japonsku a 

jej operátorom je spoločnosť ESSO Tankers, Inc. v Libérii. 
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Najväčšia kontajnerová loď na svete 

Kontajnerová loď Maersk Mc Kinney Møller je s dĺžkou 400 metrov, šírkou 59 metrov 
a nosnosťou 165 tisíc ton najväčšou tohto typu na svete. 

dĺžka    400 m 
šírka      56 m 
ponor    15,5 m  (výška 56 m) 
výtlak    194.894 brutto ton 
rýchlosť   25,5 uzlov  / 47,3 km/h  
posádka  13  
náklad  10.000 plných kontajnerov / 16.200 prázdnych kontajnerov (2,5 x 2,5 x 6m) 

 

 

 

 
Loď poháňa 2 x najväčší vznetový 14 valcový motor na svete Wärtsilä-Sulzer RTA96-C 

s výkonom 109.000 ks, výška 13 m, dĺžka 27 m, 102 ot/min., spotreba 6.300 litrov za hod. 
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Najväčšia osobná loď na svete 

Oasis of the Seas je najväčšia osobná loď na svete. Trieda Oasis prevýšila skoršiu triedu 
Freedom s najväčšími osobnými loďami na svete. S dĺžkou 362 metrov je Oasis o 23 metrov 
dlhšia ako najväčšia loď triedy Freedom, a je tiež o 8,5 metra širšia, a s hrubou tonážou 225 282 
je takmer o 45% väčšia.  

dĺžka    362 m 
šírka      65 m 
ponor    9,3 m  (výška 56 m) 
výtlak   225.282 brt. ton 
rýchlosť   22,6 uzlov  / 41,9 km/h  
spolu ľudia 7.794–8.690 (posádka 2.394 / pasažieri 5.400 horné paluby, 6.296 všetky kajuty) 
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Najväčšia vojnová loď na svete 

USS Nimitz (CVN-68) je najväčšia vojnová loď na svete. Je to americká lietadlová loď, ktorá 
patrí k vedúcim vo svojej triede (333 x 77 metrov). Meno nesie po admirálovi Chesterovi 
Nimitzovi, ktorý velil amerického loďstvu v Tichom oceáne počas II. svetovej vojny. 

dĺžka    333 m 
šírka      77 m 
ponor    12,5 m 
výtlak    106.300 ton 
rýchlosť   30 uzlov  / 56 km/h  
posádka  5.830         (námorná posádka 3.350 / letecký personál: 2.480) 
náklad  90 lietadiel (vrtulníkov) 
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Najväčšia ponorka na svete 

Najväčšia ponorka na svete je ruská ponorka triedy Typhoon. Je najväčšou nukleárnou 
ponorkou s dosahovaným výtlakom až 48.000 ton  
(Pre porovnanie nemecký krížnik Bismarck meral 251 metrov a mal výtlak 41.000 ton).  
Dmitry Donskoy, prvá zo 6 ponoriek tejto triedy bola na vodu spustená v roku 1981 a v dnešnej 
dobe je stále neodmysliteľnou súčasťou ruskej armády. Tejto triedy bol aj Kursk. Trieda Typhoon 
je dvojtrupová (katamaranová), má dĺžku 175 m, šírku 12 m a výšku 23m. Poháňaná je dvoma 
jadrovými reaktormi o výkone 50.000 konských síl. Pod hladinou dokáže plávať rýchlosťou 27 
uzlov za hodinu a na hladine 22 uzlov. Ponorka má najširší trup s pomedzi všetkých ostatných 
ponoriek na svete a to preto, aby sa zvýšila bezpečnosť a posádke sa dostal aspoň aký taký 
komfort. Ponorka nesie 20 medzikontinentálnych balistických rakiet RSM-52 s presným 
dostrelom na 5.500 km. Každá jadrová hlavica dokáže niesť nálož o hmotnosti 100 kiloton 
(Little Boy, bomba zhodená na Hirošimu mala silu 16 kiloton). Ďalšiu prídavnú výzbroj tvorí 
6x 530cm torpéda a 50 menších striel. 
 
dĺžka   175 m 
šírka     12 m 
výška   23 m 
výtlak   48.000 ton 
rýchlosť  22 uzlov na hladine / 27 uzlov pod vodou  41 km/h na hladine / 50 km/h pod vodou 
posádka 170  
náklad  20 balistických striel 

 

celkom absurdný obrázok 
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Najväčšie semiponorné plavidlo (plávajúca ťažobná plošina) na svete 

Dockwise Vanguard je najväčším a najinovatívnejším semiponorným plavidlom v histórii. Meria 
na dĺžku 275 metrov, na šírku 70 metrov a  unesie 110 tisíc ton. 

 
 

Najväčšie plavidlo na svete (budúce) 

Spoločnosť Royal Dutch Shell plánuje sprevádzkovať prvé dopravné zariadenie na skvapalnený 
zemný plyn a názvom LNG. Bude merať 488 metrov a s hmotnosťou 600 tisíc ton šesťnásobne 
prekoná najväčšiu lietadlovú loď na svete. 
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LIETADLÁ 

 
Hughes H-4 Hercules je jediný prototyp obrieho celodreveného transportného lietadla 
postaveného v r.1942-1947 spoločnosťou Hughes Aircraft, ktorú vlastnil miliardár, konštruktér a 
pilot Hughes. Je lietadlom s najväčším rozpätím krídiel 97,54 m na svete.  
Dňa 2.11.1947 sa uskutočnil prvý a zároveň posledný let v prístave Los Angeles. Lietadlo letelo 
iba vo výške 21 metrov, rychlosťou 217 km/h na vzdialenosť asi 1,6 km. (a dosť) 
 
Rozpätie    97,54 m   rozpätie doteraz neprekonané 
Dĺžka     66,65 m 
Výška     24,18 m  
vzletová hmotnost  180 000 kg 
Pohonná jednotka:  8× Pratt Whitney 
 
Dnes je lietadlo vystavené v Evergreen Aviation Museum v McMinnville, stát Oregon, USA. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Let
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evergreen_Aviation_Museum&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/McMinnville
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oregon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
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Najväčšie lietadlo na svete (najväčšie nákladné lietadlo – vzlet 640 ton) 

Antonov 225 Mrija je s hmotnoťou 640 ton najťažšie lietadlo, aké sa kedy odlepilo od zeme.  
Antonov An-225 Mrija je strategické transportné lietadlo, ktoré navrhol a skonštruoval letecký 
výrobca Antonov v 80. rokoch. Názov Mrija znamená po ukrajinsky "sen". Mrija je najdlhším a 
zároveň najťažším lietadlom aké bolo zkonstruované. Je poháňané šiestimi dvojproudovými 
motormi a má  najväčšie rozpätie  zo všetkých lietadiel v aktivnej službe. 
Vyrobili sa len dve verzie, jednu z nich prevádzkuje ukrajinská spoločnosť Antonov Airlines.  

Dĺžka:    84,00 m  
Rozpätie krídel:   88,40 m 
Výška:    18,10 m  
Cestovná rýchlosť    850 km/h 
vzletová hmotnosť    640 ton 
náklad vo vnútri  250 ton + 70 cestujúcich 
náklad vonku (raketoplán) 200 ton  
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Najväčšie dopravné lietadlo na svete (853 cestujúcich) 

Najväčšie dopravné lietadlo na svete je Airbus A380. Dvojposchodové štvormotorové lietadlo.  

Dĺžka     72,75 m,  
Rozpätie     79,80 m,  
Výška:    24,10 m. 
cestovná rýchlosť    945 km/h 
vzletová hmotnosť    560 ton 
Kapacita    až 853 cestujúcich. 
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Najdlhšie dopravné lietadlo na svete 

Boeing 747-8 je najdlhšie dopravné lietadlo na svete  a najväčšie dopravné lietadlo 
skonštruované v Spojených štátoch. Je novinkou slávnej série Boeing 747 s predĺženým trupom, 
prepracovanými krídlami a so zlepšenou ekonomickou efektívnosťou.  

Dĺžka     76,4 m,  
Rozpätie     68,5 m,  
Výška:    19,5 m. 
cestovná rýchlosť    900 km/h 
vzletová hmotnosť    447 ton 
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Kapacita    až 605 cestujúcich. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTÁ 

Nákladné auto s najväčšou celkovou hmotnosťou na svete  (810 ton) 

BelAZ 75710 je najväčším damperom, aký kedy jazdil po zemskom povrchu. Pri svojej vlastnej 
hmotnosti vyše 350 ton uvezie na svojej korbe ďalších 460 ton (aj keď niektoré zdroje uvádzajú 
hodnotu až 496 ton). Spolu je to úctyhodných 810 000 kilogramov, ktoré sa dokážu rozbehnúť 
až na 40 km/h, ktorá sa zvýši pri prázdnom aute na 64 km/h.  

Šírka 9,87 m. Dĺžka 20,6 m. Výška 8,16 m.   
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BelAZ poháňajú dva, každý s výkonom 1715 kW pri 1900 otáčkach za minútu. Pohon vozidla je 
dieselelektrický. Obidva šestnásťvalcové naftové turbodieselové motory s priamym 
vstrekovaním paliva poháňajú dva generátory s výkonom 1704 kW, ktoré dodávajú energiu 
štyrom trakčným motorom s výkonom po 1200 kW každý, ktorú sú aj s planétovými redukčnými 
prevodovkami v nábojoch kolies. Pri priemernej rýchlosti 50 km/h (naložené 40 a prázdne 60 
km/h) je spotreba tejto „tankovej brigády“ na kolesách približne 465 litrov na odjazdených 100 
kilometrov. 
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Nákladné auto s najväčšou úložnou plochou na svete:  
Terex Titan    celková nosnosť presahuje 350 ton. 

Suverénne najväčším nákladným autom sveta podľa úložnej plochy je trojnápravový Terex Titan 

vyrobený kanadským zastúpením General Motors. Najväčším ho robia nie len úctyhodné 

rozmery, ale do úložnej plochy by sa naraz zmestili dva autobusy i dva malé pick-upy alebo 2 

mil. golfových loptičiek.  

Šírka 7,1 m. Dĺžka 20,2 m. Výška 7,1 m.   

 

 
Výkon Terexu dodáva obrí šesnásťvalec z lokomotívy zhotovený divíziou General Electrics, 
ktorý z objemu 169.5L dáva výkon 3.300k. Ten však kolesá nepoháňa priamo. K pohonu slúžia 
štyri elektromotory uložené v nábojoch zadných kolies, ktorým elektrinu poskytuje generátor 
napojený na motor. 
Každá z desiatich pneumatík Goodyear o váhe 3.5t obsahuje 1.7t prírodnej gumy, 930km 
nylonu, 19km oceľového pletiva a jednu tonu iných chemikálií. Materiál na výrobu jednej 
pneumatiky by stačil k výrobe 300 normálnych pneumatík alebo 4 výletných balónov. 
Automobil už nejazdí pre enormné náklady, ktoré vyžaduje jeho prevádzka. Momentálne je ako 
turistická atrakcia v meste Sparwood, v kanadskej Britskej Kolumbii, kde jazdil v miestnej bani. 

 
* * * 

spracoval: J.FR 


