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Karavaning v ČR a Evropě

• Komunita majitelů obytných vozidel rychle roste – meziroční nárůst v 
ČR cca 20% (47 300 registrovaných nových vozidel v roce 2018)
• V Německu je v provozu celkem 533 000 obytných automobilů a karavanů, 

každý rok přibývá cca 47 000 registrací nových vozidel a tempo stále zrychluje.

• Nárůst hlásí i ostatní evropské země jako je Itálie, Francie, Rakousko, 
Skandinávie.

• V celé Evropě je aktuálně cca 7 000 oficiálních stání pro obytná auta a 
karavany.
• Česká republika má těchto stání cca 12!



Karavanové stání - stellplatz

• V Evropě je vnímáno jako místo pro rychlou údržbu obytného vozidla a pro 
rychlé přenocování. 
• Nenahrazuje ani neohrožuje jiné ubytovací kapacity jako jsou kempy, hotely a 

podobně!

• V plné sezóně pomáhá nejen obsazeným kempům, ale láká více turistů do 
dané lokality, kteří by ji jinak nenavštívili.

• Podílí se na ekonomickém růstu dané lokality s lepší možností chránit 
přírodu před nevhodným parkováním či vypouštěním odpadu/WC do 
krajiny z důvodu nedostupnosti vhodného zázemí.

• Je možné jej vybudovat na téměř jakémkoli zajímavém místě – vždy si 
najde svou klientelu.



Karavanové stání - stellplatz







Přínos pro cestovní ruch – data

• Karavanisté nejen ze západní Evropy mají nezanedbatelný zájem navštěvovat 
Českou republiku, 
• odrazuje je však nedostatečná infrastruktura  - není dostatek karavanových stání v 

turisticky zajímavých lokalitách.

• Jen v Německu, Rakousku a Slovinsku minulý rok utratili cestovatelé 
s obytnými vozy za služby spojené s možností stání 12,6 miliard eur.

• Počet přenocování na STPL byl v Evropě již před deseti lety cca 11,7 milionů 
nocí, dnes se jedná odhadem o více než dvojnásobek.

• Podle posledních průzkumů jsou majitelé obytných vozidel a karavanů 
ekonomicky nejzajímavější skupinou v cestovním ruchu – utratí v průměru 
1 300 Kč na osobu a den, což je více než turisté ubytovaní v kempech či 
hotelech. 



Přínos pro cestovní ruch – proč podporovat 
výstavbu

• Česká republika je tranzitní země – je třeba využít této příležitosti a 
dát důvod zahraničním karavanistům zde strávit minimálně dvě noci.

• Pozitivní vliv na propagaci kraje v zahraničí – vnímá moderní trend 
cestování a podporuje jej.

• Nižší provozní náklady oproti rekonstrukci kempu či vybudování 
statických staveb v méně atraktivních lokalitách.

• Cestovatelé v obytných vozech patří mezi aktivní turisty, kteří v dané 
lokalitě vyhledávají kulturní, přírodní a sportovní vyžití. Lze jim 
nabídnout široké spektrum služeb a možností typických pro každou 
lokalitu.



Propagace a podpora

• Pozitivní přínos i pro Czech Tourism – další oblast pozitivní propagace 
ČR v zahraničí.

• Karavanistické aplikace – ČR nebude jen „černou dírou na mapě“ –
osobní reference a doporučení od karavanistů.

• Asociace kempování a karavaningu – propagace směrem k českým 
karavanistům, pomoc s řešením legislativy.



Kontakt

Asociace kempování a karavaningu, z.s.

Klára Hájek Velinská

info@akkcr.cz, tel: 602 619 265
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