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Vážení karavanisté a cestovatelé,

 Dostal se Vám do rukou první tištěný 
přehled karavanových stání v České re-
publice. Připravili jsme jej pro Vás pod 
hlavičkou Asociace kempování a  kara-
vaningu, neziskové organizace, která 
si klade za cíl zlepšovat podmínky pro 
karavaning v Česku, šířit osvětu, propo-
jovat firmy i uživatele, bojovat za jejich 
potřeby a  snažit se o  moderní, zodpo-
vědný a dlouhodobý rozvoj karavanin-
gu u nás.

 Věříme, že se tato brožura bude kaž-
dým rokem rozrůstat a stane se pro Vás 
vítaným a užitečným pomocníkem.

Šťastnou cestu!

Jan Bordovský,
Předseda AKK ČR

Partneři:

Vysvětlivky symbolů
Legend / Zeichenerklarüng

Vhodné pro obytné automobily
Motorhomes permitted / Wohnmobile erlaubt

Vhodné pro soupravy s karavanem
Cars with caravans permitted / Caravan-Gespanne erlaubt

Bezbariérové
Disabled access / Behindertengerecht

Domácí zvířata povolena
Dogs permitted / Hunde erlaubt

Celoroční provoz
Opened year-round / Ganzjährig geöffnet

Pitná voda
Fresh water / Frischwasser

WC
Sanitary facility / Sanitäreinrichtungen

Sprchy
Showers / Duschen

Výlevka na odpadní vodu
Grey water disposal / Grauwasserentsorgung

Výlevky na chemickou toaletu
Chemical toilet disposal / Entsorgung von Chemietoiletten

Přípojka elektřiny (230 V)
Electricity / Stromanschluss

Restaurace v blízkosti stání
Restaurant nearby / Restaurant in der Nähe

Prodejna potravin v blízkosti stání
Grocery nearby / Lebensmittelgeschäft in der Nähe

Dětské hřiště v blízkosti stání
Children´s playground nearby / Einrichtungen für Kinder

Wi-Fi k dispozici
WLAN available / verfügbar

Možnost platby kartou
Credit card accepted / Zahlung per Kreditkarte
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KaraVanoVá 
stání V Čr

1. Rozhledna Vrbice
2. Stellplatz Sněžník
3. Resort Radslavice
4.  Karavan Štramberk

5. Family park Olešná
6. Zoopark Zelčín
7. Stellplatz Landek Park
8. Svitavy



	 Adresa: Vrbice (směr Suchá Rybná)
	 Telefon: +420 721 640 484
	E-mail: vrbice@seznam.cz
	GPS: 50.0922764N, 16.2469136E

	 Adresa: 405 02 Jílové, Sněžník
	 Telefon: +420 602 487 293, +420 602 129 648
	E-mail: info@stpl-sneznik.cz
	GPS: 50°47‘47.3“N, 14°05‘03.3“E

Povrch stání: travnatý
Cena za noc: 100 Kč/noc za jeden obytný vůz včetně přípojky 

elektřiny
Informace o stání: Klidné místo u 29 metrů vysoké dřevěné 

rozhledny nad malou obcí Vrbice poblíž Kostelce nad Orlicí. 
Z rozhledny kruhový rozhled na Kunětickou horu, Pardubicko, 
Hradecko, Krkonoše, Orlické hory, Kralický Sněžník a další.

Zajímavosti v okolí: V obci renovovaný lesopark, hrad Potštejn 
(7 km), zámek Kostelec nad Orlicí (6 km), bohatá síť pěších 
a cyklistických tras v podhůří Orlických hor.

Povrch stání: štěrk/asfalt
Cena za noc: Prvních 5 hodin 125 Kč (5 €), každá další započatá 

hodina 15 Kč (0.60 €). Platby v korunách (bankovky i mince) 
a v eurech (pouze mince).

Další poplatky: Pitná voda 3 Kč (0.10 €)/10 litrů, Elektřina 15 Kč 
(0.60 €)/1 kWh

Informace o stání: Plně automatický celoročně otevřený stellplatz 
s veškerým zázemím včetně toalet pod Děčínským Sněžníkem.

Zajímavosti v okolí: Velmi klidné místo v obci na největší české 
stolové hoře Děčínský Sněžník s 33 metrů vysokou rozhlednou. 
Tiské stěny a skalní město, Děčín 15 km, pevnost Königstein 
20 km, cyklostezky a běžkařské trasy.

 CEloRoČně 
www.vrbice.info

 CEloRoČně 
www.stpl-sneznik.cz

rozhledna Vrbice

stellplatz sněžníK

Počet míst:               = 3 |               = 0 | max. délka 9 metrů

Počet míst:               = 14 |               = 14
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	 Adresa: Sportovní 360, 751 11 Radslavice 
	 Telefon: +420 775 380 361, +420 775 380 362
	E-mail: info@resort-radslavice.cz
	GPS: 49.480408 N, 17.518284 E

	 Adresa: Tamovice 408, 742 66 Štramberk
	 Telefon: +420 603 867 382
	E-mail: info@camp-stramberk.cz
	GPS: 49.5941567 N, 18.0923392 E

Povrch stání: zhutněný travnatý povrch
Cena za noc: 450 Kč / 24 hodin
Informace o stání: Zastavte se na své cestě na chvíli a načerpejte 

síly! Můžete se těšit na klidné místo s veškerou vybaveností 
a komfortem v okrese Přerov.

Zajímavosti v okolí: V blízkosti vede hlavní dálková cyklostezka 
Moravy „Jantarová cyklostezka“, kterou křižují další zajímavé 
cyklostezky, ať už místní, nebo dálkové. Hrad Helfštýn, ZOO 
Lešná a Olomouc, zámek Přerov, Kroměříž, Tovačov, Olomouc, 
Lipník n/B., Hostýnské a Oderské vrchy, koupání Chropyně, Osek 
n/B., Lipník, Přerov, Hranice.

Povrch stání: travnatý
Cena za noc: 300 Kč/24 hod. za obytný vůz/karavan včetně služeb
Další poplatky: Servis karavanu bez parkování 150 Kč, rekr. popla-

tek obci 15 Kč/dospělá osoba/den
Informace o stání: Nově vybudované stání pro karavany a obytná 

auta uprostřed krásné přírody Moravskoslezských Beskyd, kou-
sek od malebného historického městečka Štramberk. V sezóně 
malý obchůdek s nápoji, kávou a drobným občerstvením.

Zajímavosti v okolí: Historické městečko Štramberk s vyhlídkovou 
věží Štramberská Trúba (3 km), jeskyně Šipka s nálezy nean-
drtálského člověka (3 km), muzeum Tatra v Kopřivnici (6 km), 
množství cyklotras.

 CEloRoČně, 24 hoDIn 
https://resort-radslavice.cz

 CEloRoČně 
www.pruvodcestramberk.cz

resort radslaVice

KaraVan ŠTRAMBERK

Počet míst:               = 6 |               = 6 | max. délka 10 metrů

Počet míst:               = 20 |               = 20 | max. délka 10 metrů
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	 Adresa: Zelčín 1, 276 01 Hořín
	 Telefon: +420 724 391 316
	E-mail: lubos.tesar@zelland.cz
	GPS: 50.3265764 N, 14.4361681 E

 CEloRoČně / zimní provoz na zavolání 
www.zooparkzelcin.cz 

zooparK zelČín
Počet míst:               = 8 |               = 8 | max. délka 15 metrů

Povrch stání: tráva
Cena za noc: 300 Kč (obytný vůz + posádka)
Další poplatky: elektřina 70 Kč
Informace o stání: V blízkém sousedství Zooparku a zvířat, 

cyklotrasy v okolí, půjčovna raftů na Vltavu, kontaktní minizoo, 
velké hřiště a trampolíny, jízdy na koních, venkovní koncerty.

Zajímavosti v okolí: Množství cyklotras na výlety v okolí, zámky 
Mělník, Veltrusy, Nelahozeves, hora Říp, Kokořínské skály.
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	 Adresa: Bahno-Rovňa 1347, 738 01 Frýdek - Místek
	 Telefon: +420 605 387 864
	E-mail: info@olesna.com
	GPS: 49.6510794 N, 18.3206631 E

Povrch stání: zatravňovací dlaždice
Cena za noc a další poplatky: Cena se v průběhu roku mění, 

aktuální info na www.olesna.com
Informace o stání: Areál se nachází u rekreační přehrady 

Olešná u Frýdku -Místku v podhůří Beskyd. V místě restaurace 
s celodenním provozem, dětské hřiště a krytý dětský koutek, 
půjčovna bruslí a elektrokol, krytý a venkovní Aquapark.

Zajímavosti v okolí: Přehrada vhodná ke koupání a vodním 
sportům, vynikající pro milovníky rybolovu. Kolem břehu 4,5 km 
dlouhá in -line stezka, v okolí množství kvalitních cyklostezek 
a turistických tras. Hrad Hukvaldy (17 km), Lysá hora (20 km), 
Svět techniky Ostrava (22 km), Štramberk (28 km).

 CEloRoČně | od 8 do 22 hodin 
www.olesna.com

faMily parK oleŠná
Počet míst:               = 20 |               = 20 | max. délka 7 metrů
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	 Adresa: U Stadionu 17, 568 02 Svitavy
	 Telefon: +420 739 303 790
	E-mail: stadion@svitavy.cz
	GPS: 49.7512906N, 16.4656039E

 CEloRoČně 
www.svitavy.cz

sVitaVy
Počet míst:               = 6 |               = 6
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	 Adresa: Pod Landekem č. 64, 725 29 Ostrava – Petřkovice
	 Telefon: +420 702 206 683
	E-mail: sport@landekpark.cz
	GPS: 49.8661611N, 18.2622444E

Povrch stání: štěrk
Cena za noc: Obytný automobil/karavan 150 Kč, Dospělý 80 Kč, 

Dítě (6-15 let) 50 Kč
Další poplatky: Pitná voda 3 Kč/10 litrů, elektřina 15 Kč/kWh, likvi-

dace chemické toalety 10 Kč, záloha na bezkontaktní kartu 50 Kč
Informace o stání: Stellplatz Landek Park je součástí nově vybudo-

vaného campu na úpatí národní přírodní památky vrchu Landek, 
v prostředí plném zeleně cca 5 km od centra Ostravy.

Zajímavosti v okolí: přímo v areálu Hornické muzeum (fárání do 
dolu, expozice báňského záchranářství, expozice těžké důlní 
techniky); v okolí Dolní oblast Vítkovice (8 km), ZOO Ostrava (8 km),

 Muzeum čs. opevnění (10 km), Hlučínské jezero (9 km).

 CEloRoČně (sezóna kempu květen – září) 
www.dolnivitkovice.cz/landek-park

stellplatz landeK parK
Počet míst:               = 8 |               = 8 | max. délka 8 metrů
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Povrch stání: asfalt
Cena za noc: parkování je zdarma
Další poplatky: služby na místě (elektřina, voda, výlevka) jsou 

zdarma
Informace o stání: Celoroční stání pro karavany na odděleném 

parkovišti v blízkosti svitavského stadionu v klidné části města. 
 V areálu je restaurace a mnoho aktivit (in-line, dětská hřiště, 

tenis, fotbal apod.).
Zajímavosti v okolí: Městská památková zóna Svitavy, 
 park Patriotů (0,3 km), Vodárenský les (1 km), rybník Rosnička 
 a přírodní areál Brand (3 km), zámek Litomyšl (20 km), 
 CHKO Žďárské vrchy (25 km) a hustá síť cyklostezek.



 1. PoKoRA, PořáDEK A RESPEKT jSou ZáKlADEM CESToVání
  Cestuji, abych poznával cizí zvyklosti, nikoli, abych šířil ty své. Respektuji místní pravidla. 
  Jsem ohleduplný k okolní přírodě, obyvatelům i k vybavení kempu.

 2. KEMPujI TAM, KDE jE To DoVolEno
  Pokud si nejsem jist, zeptám se. Informuji o svých úmyslech (mám psa, rozdělám oheň, budu hlučný…). 
  Nastuduji si pravidla a zvyklosti dané země.

 3. Po MéM KEMPoVání nIC nEZůSTAnE
  Místo, na kterém kempuji, po sobě zanechávám minimálně ve stejném, ne -li lepším stavu. 
  Nezanechávám po sobě odpadky, psí exkrementy, vylitou toaletu apod.

 4. nEKRADu A nEnIČíM
  Co není moje, ponechám na původním místě. Se zařízením kempu zacházím ohleduplně.

 5. Po PříjEZDu PoZDRAVíM SouSEDy
  Pozdrav s úsměvem je víc než peníze v obálce. Nestydím se používat slova „děkuji“ a „prosím“.

 6. RESPEKTujI SouKRoMí DRuhého
  Nenarušuji komfortní zónu ostatních. Nechodím zkratkou přes parcelu sousedů, respektuji právo 
  na soukromí a intimitu ostatních.

 7. nERušíM noČní KlID
  Pokud se chci v noci bavit, ujistím se, že to sousedům nevadí. Respektuji místní zvyklosti ohledně nočního klidu. 
  Pokud na místo přijíždím v noci, chovám se tak, abych nevzbudil ostatní. Zbytné věci nechám na ráno.

 8. DěTI A PSI nA BEZPEČnéM MíSTě
  Pokud mám s sebou děti nebo čtyřnohé společníky, vybírám pro jejich hraní a pohyb vhodný a bezpečný 
  prostor, kde nebudou rušit ostatní kempaře.

 9. nEoBTěžujI ohněM
  Pokud griluji či zakládám oheň, ujistím se, že je to na daném místě bezpečné a povolené, a že to mému okolí 
  nevadí. Neobtěžuji sousedy kouřem. V případě nouze mám oheň čím uhasit. Při odjezdu se přesvědčím, 
  že je ohniště uhašeno.

 10. DřEVo BERu S RoZMySlEM
  Pokud se rozhodnu využít dřeva v okolí k táboráku, využiji jen takové množství, které je nezbytné. 
  Myslím i na budoucí kempaře a nikdy nekácím živé stromy!

 11. nEnECháVáM BěžET MoToR nA MíSTě
  Pokud startuji vozidlo, tak jen proto, že odjíždím. Nespouštím v kempu motor kvůli dobíjení baterie či zahřívání. 
  Neobtěžuji sousedy hlukem a spalinami z motoru či elektrocentrály.

 12. V KEMPu jEZDíM PoMAlu A oPATRně
 13. VíM, KAM S oDPADní VoDou A WC
  Pokud je v místě toaleta, vždy ji udržuji v čistotě a nevylévám do ní věci, které tam nepatří. Důsledně hlídám, 
  kam vylévám chemickou toaletu. Odpadní vodu a splašky nikdy nevylévám pod karavan nebo na místo, 
  které není k tomu určené.

 14. nEDěláM oSTATníM, Co SáM nEMáM RáD
 15. V PříPADě nouZE VžDy PoMůžu oSTATníM KARAVAnISTůM ČI KEMPAřůM.

Jedním z cílů Asociace kempování a karavaninku je vytvoření 
a šíření tzv. Etického kodexu kempaře. Budeme -li jako komunita ctít 
určitá pravidla, pomůžeme udržet svobodu volného kempování.

eticKÝ KodeX
KeMpaŘe




