
Vizualizace karavanových stání a servisních bodů
Doplnění k brožuře STÁNÍ PRO KARAVANY



Klasické parkoviště - Pracha4ce



Servisní bod u dálnice – plně automatizované



Parkoviště se servisním bodem



Parkoviště se servisním bodem – Praha Letňany



Servisní bod v obci u průmyslové zóny– plně automa4zované



Servisní bod stání – jednoduché řešení



Servisní bod – jednoduché řešení



Servisní bod – jednoduché řešení



Servisní bod – komfortnější řešení - nerez



Vizualizace – plně vybavené stání



Vizualizace – plně vybavené stání



Zastávkové stání/turistické stání - Svitavy



Zastávkové stání/turis4cké stání - Svitavy



Zastávkové stání/turis4cké stání - Svitavy



Camper park – Velké Bílovice



Camper park – Velké Bílovice – servisní bod



Příklad spojení servisní bod a odpady



Co lze udělat do budoucna:
• na mapách distribuovaných krajem vyznačit místa vhodná pro 

parkování a nocování s obytným autem

• Při opravách komunikací, zejména parkovišť:
• zvážit možnost vyhradit dvě, tři místa pro obytná auta,
• zvážit možnost přivedení elektřiny (zásuvky 10-16A),
• zvážit možnost zřízení servisního místa na parkovišti - doplněk k 

budovanému zázemí pro běžné návštěvníky (veřejné WC).

• Výhody:
• Organizovanost a pořádek,
• přilákání návštěvníků - zejména i mimo typickou letní sezónu,
• zvýšení tržeb restaurací, prodejen, vyšší atraktivita daného místa.



Jak je to drahé:
• bez připojení na kanalizaci - žumpa a vývoz žumpy o velikos2 cca 10m3 jsou v 

cenách kolem 36.0000,-Kč bez DPH plus výkopové práce. Velikost je vždy 
zvolena vzhledem k možnostem odvozu (6 až 8m3)

• s připojením na kanalizaci – zde je třeba zvážit, zda je možné zde vypouštět i 
chemické WC

Platby:
• V případě parkoviště či jednoduchého stání - cena za stání maximálně dvojnásobek 

ceny za osobní automobil,
• platba za servis - automaty (ideálně na mince, bankovky a karty), případně zdarma či 

za dobrovolný příspěvek.

Vybavevení
• jednoduchý nerez sloupek od AZP Brno CLK 03 - cca 34.000 Kč,
• Lepší technologie – Prostellplatz - sloupek pro vodu a odpadní vodu, vhodný pro 

provoz za nízkých teplot od cca 100.000 Kč,
• vozovková výpusť/odpadní šachta: v nerezovém provedení od cca 60.000 Kč.



Provozní náklady
Město Svitavy:
• 6 míst, vše zdarma, 
• město platí asi 20.000,-Kč za elektřinu, 
• 10.000,-Kč za vodu (mají vyjednaný paušál, nepočítá se jim stočné) 
• 30.000,-Kč údržba a úklid, 
• celkem cca 60.000 Kč ročně. 

• V roce 2021 se zájem o stání na tomto karavanové stání v porovnání s 
předchozími lety ztrojnásobil. Náklady tento zvýšený zájem již odráží 
(bývaly zhruba poloviční).


