
 

 

Odjezd: 10. 6. v 10:00 od benzinové pumpy MHD DC na Dělnické ul. (blízko SPS Děčín)  
Pozn. Klein: Případné parkování Vašich aut na SPS prosím nahlásit do 8. 6. 
Bus: DEZKA Děčín, 1 000,-, 45 míst, DVD, občerstvení 
Nástupy: 1 x Povrly-spodní vrátnice Kovohutí, 12 x Praha-metro Opatov (cca 12 hod.)  
 
Bratislavský přístav www.vpas.sk je strategicky nejvýznamnějším veřejným přístavem na 
Slovensku. V současnosti plní funkce nákladního a osobního přístavu. Jeho potenciál 
zvyšuje výhodná geografická poloha na křižovatce Rýnsko – Dunajského a Balticko – 
Jadranského koridoru Transevropské dopravní sítě TEN-T.  
Území nákladného přístavu Bratislava tvoří přístavní bazény a oba břehy Dunaje v úseku 
mezi ř. km 1 871,35 až 1 862,00. Rozděluje se na tři části, a to na:  
• Zimní přístav s dvěma bazény – jde o původní starý přístav (výstavba začala v roce 1897), 
• Pálenisko (výstavba v letech 1975 – 1983) – novější bazén s překladovými a obslužnými 
polohami, včetně překladiště minerálních olejů, 
• Opravna lodí neboli „Lodenica“ (výstavba v letech 1975 – 1983) – v bazénu je situovaná 
opravárenská loděnice a opravárenská základna obdoby českých podniků Povodí, s. p., tj. 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. 
Nákladný přístav je využívaný na překládku zboží mezi železniční, silniční a vodní dopravy 
přímo nebo s meziskladováním.  

 
Exkurze do Zimního přístavu je vyjednávána na odpoledne ihned po příjezdu do Bratislavy 
(cca po 17 hod.) na odhadem max. 2 hodiny. 
Přejezd na ubytování do hostelu Star viz www.hostelstar.sk. Úhrada bude provedena 
ubytovanými na recepci (cca 10,- €/os/noc). Stejné ubytování jako v roce 2015. Bez stravy. 
 
 

http://www.vpas.sk/
http://www.hostelstar.sk/


 

Odjezd: 11. 6. v 6:00 transport busem od hostelu (cca 30 min) na loď 
 
Osobní přístav Bratislava je situovaný na volném toku Dunaje v blízkosti historického centra 
města v úseku ř. km 1870,00 a 1867,00. Přístav rozhodující mírou ovlyvňuje výkony osobní 
lodní dopravy v SR. Slouží zejména kajutovým osobním plavidlům hotelového typu a 
plavidlům místní vyhlídkové plavby. 
 
Bratislava – Štúrovo/Esztergom(Ostřihom) a zpět www.lod.sk/ponuka-plavieb/mimoriadne-
plavby/bratislava-sturovo-ostrihom plavba na mimořádné lince rychlolodí s kapacitou 112 
míst. Časy plavby: odplutí Bratislava 7:00, doplutí Štúrovo 10:15, odplutí Štúrovo 16:00, 
doplutí Bratislava 19:45. Nalodění nejpozději 15 min před časem vyplutí!. Bratislava – 
Čunovo – kompa Vojka – Gabčíkovo – Medveďov – Komárno – Patince – Štúrovo a zpět. 
Trasa 2x 150 km. Platba 35,- € bude vybírána v autobuse v pátek. 

   

 
Štúrovo (do roku 1948 Parkan, maď. Párkány) je město s jedenáctitisíci obyvateli na 
nejjižnější hranici Slovenska s Maďarskem na Dunaji. Na protějším břehu se nachází 
maďarské město Esztergom. Novodobá historie je úzce spjata s moderním areálem 
termálního koupaliště Vadaš, které se rozléhá na ploše 35 hektarů. Kromě plaveckého 
bazénu 50x21 m (voda 27 °C) a otevřeného bazénu Laguna o ploše 3.800 m² s umělým 
vlnobitím, jsou návštěvníkům k dispozici i další čtyři nekryté bazény s teplotou 30 °C  - 
perličkový bazén (36 °C). Denní vstupenka 7,50 €. 
 
Ezstergom (česky Ostřihom, německy Gran, latinsky Strigonium) je město s 30 000 
obyvateli. Je velice důležitým článkem maďarských dějin. V historii byla Ostřihom i hlavním 
městem Uherského království. První osídlení pochází z keltských dob, později ho osídlili 
během Stěhování národů Slované. Město bylo prvním maďarským hlavním městem mezi 10. 
a 13. stoletím; před tím než ho král Béla IV. přestěhoval do Visegrádu (a později do Budína). 
Přesto zde zůstali katoličtí představitelé země. Dnes zde stojí Keresztény Múzeum, muzeum 

http://www.lod.sk/ponuka-plavieb/mimoriadne-plavby/bratislava-sturovo-ostrihom
http://www.lod.sk/ponuka-plavieb/mimoriadne-plavby/bratislava-sturovo-ostrihom


 

s největší ekleziologickou (teologickou) sbírkou v celém Maďarsku. Také bazilika svatého 
Štěpána, postavená v roce 1822, je největším křesťanským chrámem v zemi. Během turecké 
okupace, která postihla celé tehdejší Uhersko a dnešní jižní Slovensko odsud musel 
uprchnout arcibiskup a přesídlit do Trnavy. V roce 1895 pak byl přemostěn Dunaj mostem 
Marie Valérie. Most byl roku 1944 zničen ustupující německou armádou, po válce však nebyl 
obnoven kvůli napjatým vztahům mezi Slováky a Maďary. Celých 57 let byl zničený most 
symbolem napětí mezi formálně spřátelenými zeměmi, když dopravu přes Dunaj zajišťoval 
provizorní přívoz. Most byl obnoven až v roce 2001 díky EU. 

 
Návrat busem na hostel Star. 
 
 
Odjezd: 12. 6. v 8:30 od hostelu po dálnicích do Hodonína 
 
Hodonín (něm. Göding) je okresní město v Jihomoravském kraji na řece Moravě 50 km 
jihovýchodně od Brna, kde žije přes 25 tisíc obyvatel. Rodiště T. G. Masaryka.  

           
Dvouhodinová plavba s lodí Konstancie u přístaviště u jezu proti proudu Moravy a zpět. 
www.pristavisteujezu.cz Trasa Hodonín – Skalica-Perunská lůka – Rohatec - ústí Baťova 
kanálu resp. Radějovky. Platba 135,- bude vybírána v autobuse v neděli. Po plavbě oběd 
v restauraci Srub, která je v blízkosti místa doplutí. Pak na dálnice a domů. Plánovaný konec 
akce v 18 hod.  
 

 
více v autobuse nebo na mobilu 606 690 014. makl 

http://www.pristavisteujezu.cz/

