
 

 

 

Tisková zpráva z oblasti cestovního ruchu 

Hosté vybrali 25 nejlepších českých a slovenských rekreačních areálů 

 

Již sedmý ročník ankety KEMP ROKU 2011 ukázal, že ti, co se vydali cestou zvyšování kvality 

služeb, o hosty nouzi nemají. A to i přes nepřízeň počasí, která ovlivnila letošní kempovací 

sezónu. Některé rekreační areály se navíc v žebříčku nejlépe hodnocených zařízení objevují 

opakovaně, pro ostatní tak mohou být inspirací, jak zvrátit negativní trend úbytku hostů v 

českých kempech. 

 

Před několika málo dny skončil další ročník ankety o nejlepší české a slovenské kempy a rekreační střediska, 

kterou každoročně pořádá společnost  FTonline s.r.o., jednička v propagaci kempování v Česku a na 

Slovensku. Od června do srpna se o titul KEMP ROKU 2011 ucházely stovky rekreačních areálů z České a 

Slovenské republiky.  Do bojů o ceněný titul posílali svůj oblíbený kemp sami jeho hosté prostřednictvím 

portálů www.dokempu.cz, www.rekreacni-strediska.cz a www.iDNES.cz. “Hlasovalo se však také přímo ve 

137 zapojených rekreačních areálech, kterými prošlo v průběhu soutěže na 415 000 návštěvníků,“ uvedl 

Jaroslav Skalka, marketingový ředitel FTonline. Další tisíce lidí mohli hlasovat na internetu. Jen stránky 

Dokempu.cz zaznamenaly po dobu 3 měsíců, kdy soutěž trvala, celkem 640 450 návštěv,” informuje Skalka. 

Jedná se tedy o výjimečný a nejrozsáhlejší projekt na hodnocení kvality služeb v domácím cestovním ruchu.  

Prostřednictvím internetu se známkovalo prostředí ubytovacího zařízení, personál, služby, sportovní zázemí, 

sociální zařízení, ceny a celkový dojem. Hosté mohli navíc svůj oblíbený areál nominovat na titul KEMP 

ROKU. Alespoň jednu nominaci získalo 470 kempů a 121 rekreačních středisek. Do hodnocení 

a nominace se aktivně zapojilo 6.341 hlasujících, kteří zaslali 7.935 platných hlasů.  

 



Žebříček TOP 25 českých a slovenských rekreačních areálů za rok 2011 

 

1. místo  Autocamp Sedmihorky   liberecký kraj  

2. místo ATC KOMORNÍK STRMILOV  jihočeský kraj 

3. místo Autocamp OASA Staňkov  jihočeský kraj 

4. místo Autokemp Merkur Pasohlávky   jihomoravský kraj 

5. místo  CAMP DOLCE     královéhradecký kraj    

6. místo Autocamping Rozkoš    královéhradecký kraj 

7. místo  Nižné Kamence    Slovensko 

8. místo Camping Vranovská pláž   jihomoravský kraj 

9. místo Autocamp Kokořín    středočeský kraj 

10. místo Eurocamp Holiday Park Liščí Farma  královéhradecký kraj 

11. místo Kemp Branná, Vltava ř.Km 298   jihočeský kraj 

12. místo Autokemp Frenštát p.R.   moravskoslezský kraj 

13. místo  Autokemp Budišov nad Budišovkou  moravskoslezský kraj 

14. místo Autokemp Kamencové jezero   ústecký kraj 

15. místo Autokemp Sykovec    kraj Vysočina 

16. místo Autokempink Strážnice    jihomoravský kraj 

17. místo  Autocamping Výr    jihomoravský kraj 

18. místo ATC ANNIN     plzeňský kraj 

19. místo Autocamp a pension Zákoutí   královéhradecký kraj  

20. místo Camping GORALSKÝ DVOR   Slovensko 

21. místo Rekreační areál Kemp Dešná   zlínský kraj  

22. místo  Autokemp Hamr na Jezeře   liberecký kraj 

23. místo Rekreační areál - Autocamp Podroužek  jihočeský kraj 

24. místo Camping Country   jihomoravský kraj 

25. místo Pod Černým lesem    pardubický kraj 

 

Ti, kdo se do hodnocení kempů a rekreačních středisek zapojili, mohli získat množství atraktivních cen.  „Ve 

třech měsíčních kolech se losovalo 75  cen v hodnotě 250.000 korun. Hlasující mohli vyhrát kajaky od firmy 

Gumotex, stany a spací pytle Hannah, batohy, tašky a kempingové vybavení značky Ferrino, mapový software 

SmartMaps Home nebo sportovní oblečení od Alpine Pro a Humi Outdoor,“ informuje  Skalka. Úspěšná 

zařízení se po celý následující rok marketingově zviditelní mezi ostatní konkurencí a zároveň si mezi sebou 

rozdělí atraktivní ceny v hodnotě 250.000 Kč od partnerů ankety, kterými byly Pivovary Staropramen,  sport-

sky.cz, AZP Brno, John Deere a ETA. 

Co oceňují hosté? 

Oblíbené jsou klidné, příjemné, bezpečné a hlavně perfektně čisté kempy v krásné přírodě nabízející kvalitní 

možnosti  koupání a podmínky pro cykloturistiku, příp. rybolov. Klidové zóny pro nerušený spánek ocení 

hosté i v areálech, kam se jezdí spíše za zábavou a nočním životem. Hlavními parametry, podle kterých se 



kempy rozdělují na více či méně úspěšné, jsou vedle udržovaného a vybaveného areálu zejména ochota a 

profesionalita personálu, široká nabídka stravování a dalších služeb, kvalita sociálního zařízení a možnosti 

sportovního a kulturního vyžití. Do kempů se dnes jezdí hlavně za zážitky a zábavou, rekreační areály se staly 

centry volnočasových aktivit a doslova se předhánějí s nabídkami bohatého programu. Nudit se tak na 

mnoha místech nebudete ani při nepříznivém počasí. Častými hosty jsou rodiny s dětmi, a tak boom v 

posledních letech zaznamenávají typické rodinné kempy s množstvím animačních programů pro děti. 

„Komfortně vybavené bungalovy s televizí a satelitem, baby room, bazény s tobogánem, internet, taneční 

zábavy, divadelní představení, letní kina, koncerty, minizoo ... to všechno je dnes poměrně obvyklé. Co byste 

v kempech ale nečekali? Například Autocamp Sedmihorky nabízí procházky po hruboskalských vyhlídkách s 

průvodcem a  broušení polodrahokamů, které si na výletech sami najdete. Odvezete si tak netradiční 

vzpomínku, třeba vlastní achát. Camping Vranovská pláž pro letošní sezonu připravil řízené ochutnávky vína, 

grilování přímo na pláži, ale i cvičení aerobicu nebo zumby. V Holiday parku Liščí Farma můžete nocovat v 

mongolské jurtě nebo indiánském teepee s vnitřním ohništěm a třeba Resort & Camp Dešná nabízí restauraci 

a luxusní ubytování ve stylu prastaré východní filozofie FENG SHUI. V ATC KOMORNÍK STRMILOV čekají 

na malé návštěvníky dětské čtyřkolky s profesionálním okruhem. A v kempu si můžete užít i wellness služby, 

vč. whirlpoolu, parní sauny, masáží nebo solné jeskyně - stačí zajet do Rekreačního střediska Baldovec. 

Přímo v areálu kempu Nižné Kamence můžete chytat pstruhy. A pokračovat by se dalo ještě dlouho. Kdo si v 

dnešní době stále představuje kemp jako místo levného ubytování bez velkých nároků na kvalitu, má nyní 

příležitost navštívit ty opravdu nejlepší a přesvědčit se, že realita je dnes někde jinde,“ uzavírá Skalka.           

Pohled úspěšných kempů a rekreačních středisek 

Velmi si vážíme třetího místa a je to asi maximum, kterého rodinný kempíček mezi bohatými obry může 

dosáhnout. Začínali jsme z nuly na louce plné pampelišek a snažíme se většinu prací si dělat sami v rámci 

rodiny. Tím míním od stavby až po návrh pohlednic či WIFI pro areál neb online web kameru. Od počátku 

dbáme na ekologii a jako první a zatím asi jediný kemp v ČR jsme v roce 2006 obdrželi ekoznačku Evropské 

unie. Proč se lidé k nám 20 let vracejí? Asi proto, že se snažíme nabídnout komplexní servis od jídla a nápojů 

přes více druhů ubytování, páteční živou hudbu s tanečky, unikátní dětské hřiště s lanovkou a dřevěnými 

sochami, soc. budovu, kde je vždy papír a teplá voda a kde se často uklízí, přes půjčování kempinkových a 

sportovních potřeb, jízdních kol a prodej rybářských povolenek. Nemůžeme, ač bychom rádi chtěli, vyhovět 

všem, nejsme dokonalí a nejsme hotel, jsme jen kemp v krásné přírodě s příznivými cenami. Děkujeme všem, 

kteří u nás tráví dovolenou a kteří nám poslali hlas. Díky i Vám za vzornou spolupráci, protože děláte 

mnohem víc než musíte a přeji hezký den. - Jiří Soukup, Autocamp OASA Staňkov 

Našim krédom je vždy "spokojný zákazník". Nikdy na prvé miesto nekladieme zisk a financie, ale spokojnosť 

a dobrý pocit zákazníka. Samozrejme aj financie sú dôležité, ale keď je zákazník spokojný tak sa vráti a 

doporučí nás aj iným, čo je najlepšia reklama a potom prídu aj financie a očakávaný zisk. Ktorý sa snažíme 

spätne investovať do zariadenia, aby hosť našiel každý rok niečo nové a videl, že aj on prispel svojím 

poplatkom k vylepšeniu zariadenia. Čistota a poriadok sú samozrejmosťou, lebo prvý dojem pri pohľade na 

zariadenie je veľmi dôležitý. - Cyril Matejov, Campingu Belá - Nižné Kamence 

Holiday Park Liščí Farma je jedinečný rekreační areál v Krkonoších, nabízející hned několik typů ubytování, 

které svým charakterem uspokojí širokou klientelu. A to jak náročné hosty ubytováním v hotelu, tak i ostatní, 

kteří u nás mohou přenocovat v chatkách, vybavených stanech, popřípadě si vyzkoušet pravé indiánské léto 

v Tee-Pee. Areál je svým zaměřením ideálním místem pro rodiny s dětmi. Rodiče se o své děti téměř nemusí 

starat, děti se zabaví sami – mají k dispozici velké dětské hřiště, vestavěné trampolíny, minigolf, venkovní 



bazén s brouzdalištěm a venkovní i vnitřní dětské koutky, skákací hrad a další atrakce. Profesionální tým 

připravuje speciální dětské programy se soutěžemi, rozvíjením dětské fantazie a zábavou. Rodiče pak mohou 

odpočívat a uživat si dovolenou v klidném a příjemném prostředí areálu, využít vnitřní restaurace, nebo 

venkovního posezení a oprostit se tak od starostí všedního života. - Barbora Halíková, Eurocamp Holiday 

Park Liščí Farma  

Proč byl  náš areál úspěšný? Jde o kombinaci několika faktorů: Specifická geografická poloha (i přes stálé 

nepříznivé předpovědi počasí z pohledu celé ČR se u nás počasí většinou výrazně lišilo oproti  předpovědím), 

Rozloha a velikost kempu (různé možnosti ubytování, široká škála sportovních aktivit pro všechny cílové 

skupiny), Nové vedení kempu (změna přístupu k práci a zajištění služeb pro naše hosty a návštěvníky), 

Investicemi do rozvoje kempu (nová dětská hřiště, nové chatky, zpevněné komunikace,  péče o zeleň), Bohatý 

kulturní a zábavní program (letní kino vše v ceně pobytu), Přijatelné a srovnatelné ceny s jinými podobnými 

zařízeními. - Marcela Čáslavová, Autokemp Merkur Pasohlávky 

 

Tým společnosti FTonline s.r.o. se již sedmým rokem věnuje internetové propagaci aktivit spojených s 

volným časem (především cestováním, ubytováním a sportovně rekreačními aktivitami v přírodě). 

Skupinu FTonline (Free Time Online) tvoří portály Dokempu.cz, Dopenzionu.cz, Dohotelu.cz, Rekreacni-

strediska.cz, Katalog-ubytovani.cz, Rekreace-bezlepku.cz, Golfova-hriste.cz, Ceske-hospudky.cz a Hrady.cz, 

s užitečnými tipy pro golfisty, turisty, cyklisty, automobilisty, karavanisty, motorkáře, mladé páry, rodiny 

s dětmi i firemní zákazníky. Informace zde během roku hledá 2,6 milionu lidí (4,3 milionu návštěv). V 

posledních třech letech se společnost věnuje také vzdělávání provozovatelů v marketingu ubytování a 

rovněž hodnocení kvality ubytovacích zařízení, na čemž s ní spolupracuje  mj. 60.000 registrovaných  

návštěvníků jejích stránek, čtenáři řady časopisů i příslušné oborové asociace. FTonline je členem Svazu 

obchodu a cestovního ruchu, úzce spolupracuje s Asociací hotelů a restaurací, Českou golfovou federací, 

agenturou CzechTourism a je co-marketingovým partnerem Google. 

 

__________________________________________________________________________ 

Ing. Jaroslav Skalka,  ředitel pro prodej a marketing 

e-mail: kontakt@ftonline.cz, tel.: 775 367 929, ICQ: 401978404, Skype: jarekftonline 

 

 

 

 


