
63 % Zvelebení českých chat a chalup se nejčastěji týká těchto oblastí: 

Nejčastější vybavení na českých chalupách/ chatách:

V posledních letech si na chalupu nebo chatu pořídilo něco nového a hodnotného až 75 % chalupářů. Nejčastěji to nějak souviselo s horkými léty posledních let.

Jaké přírodní živly škodí chatám 
a chalupám nejvíc? 

Svoji chatu či chalupu mají pojištěny
dvě třetiny chalupářů (67 %), zpravidla
jde o pojištění stavby a domácnosti. 

Jaké zabezpečení mají chaty a chalupy?

Co české chalupáře nejvíc straší?

chalupářů má zkušenosti s poškozením
chalupy či chaty. Nejčastěji je způsobené
přírodními živly (33 %) a zloději 
(23 %). S poškozením od zvířat či 
hmyzu má zkušenosti téměř 
pětina z nich (19 %). 8 % se dokonce 
setkalo s vandalismem.

Většina chalupářů, tzn. celých 84 %
nejčastěji investuje do chaty nebo chalupy
částku do 100 000 Kč. Pouze 2 % 
zvažují investici přesahující
500 000 Kč.

ČESI, JEJICH CHALUPY 
A BLÍŽÍCÍ SE ZIMA

chalupářů letos 
investovalo do zvelebení

své chalupy/chaty.

63 %

57 %57 %

zahradní nábytekzahradní techniku

pracovní nářadí

vybavení pro
odpočinek a relax
(např. bazén, gril,
vířivka, trampolína)

vnitřní vybavení
(např. nábytek, elektronika, 
spotřebiče)

zahradní
architekturu
(např. pergola, terasa,
zahradní domek, altán, skleník)

85 %

76 %

55 % 55 %

70 %

85 %

27 %Střechy nebo střešní krytiny

33 %Nádoby na zachytávání vody

59 %Vichřice (a její následky)
22 %Živelní události

55 %Klasický zámek na dveřích

25 %Bezpečnostní dveře

19 %Nemáme chalupu
speciálně zabezpečenou

16 %Mříže na oknech

12 %Kamery

11 %Pohybová čidla

6 %Kouřová čidla

2 %Pult centrální ochrany

1 %Vodovodní čidla

21 %Zloději a vandalové

19 %Nic

14 %Nedostatek vody (sucho)

13 %Nedostatek peněz
na údržbu (chrátrání)

6 %(stav komína,
stav elektrických
rozvodů apod.)

4 %Požár

31 %Povodně a záplavy

27 %Krupobití

11 %Mráz

10 %Tíha sněhu

6 %Úder blesku

5 %Požár

22 %Stínící technika na zahradě
(pergoly, slunečníky, apod.)

21 %Bazén

19 %Zahradní sprcha

18 %Výsadba nových stromů

12 %Větráky

6 %
Stínící technika
v domě
(žaluzie apod.)

5 %Klimatizace

26 %Zahradního a vnitřního nábytku

25 %Zahradní techniky

22 %Fasády

22 %Spotřebičů

21 %Nádrže na dešťovou vodu

21 %Kamen, kotle nebo krbu

20 %Oken a dveří

Nebezpečné
technické
závady

Čeští chalupáři jsou lidé veskrze opatrní, a tak vypínají obvykle to, 
co by mohlo v jejich nepřítomnosti napáchat nechtěné škody. 
Než z chalupy odjedou, nejčastěji vypnou:

51 %Elektřinu

36 %Vodu

29 %Vodu jen před zimou

15 %Plyn

14 %Elektřinou jen
před zimou

3 %Plyn jen
před zimou

18 %Vše zůstává zapnuté

Co nejčastěji mají Češi na svých chatách a chalupách?


