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TAT NEWSLETTER 
 

Zdravíme Vás z pražské kanceláře TAT! 

 

Je nám potěšením představit Vám první 

vydání TAT Newsletteru, vydaném naší 

kanceláří TAT Prague Office. 

V našem newsletteru bychom Vás chtěli 

informovat zejména o novinkách v 

oblasti cestovního ruchu v Thajsku, o 

různých aktualitách, nadcházejících 

událostech a také přinášet inspiraci pro 

další cesty do Thajska. Doufáme, že 

všechny tyto informace Vám budou 

přínosné a nápomocné.  

Na závěr bychom Vám všem chtěli 

poděkovat za Vaše přátelství a podporu 

Thajska, které si velice vážíme. 

 

Se srdečným pozdravem, 

TAT Prague Office 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Thajský pozdrav “Thai Wai”   

je    jedním    z doporučených        

alternativních druhů 

pozdravů v s ohledem na 

zabránění šíření koronaviru. 
 

 

 

 

 

 

AMAZING THAILAND 

SAFETY AND HEALTH 

ADMINISTRATION: SHA 

CERTIFICATION 

 

Kontrola Thajských   bezpečnostních    

a zdravotních   předpisů    (certifikace 

SHA) 

   

Tento projekt vznikl díky spolupráci 

společnosti          TAT      společně 

s thajským Ministerstvem cestovního 

ruchu a sportu, Ministerstvem 

veřejného zdraví a dalšími 

souvisejícími partnery z veřejného a 

soukromého sektoru, aby zvýšili 

úroveň cestovního ruchu v zemi a 

připravili thajské turistické subjekty na 

návrat cestovního ruchu po epidemii 

virusu Covid-19. 

 

Jedná   se   o   metodiku   hodnocení pro  

zařízení a služby cestovního ruchu, které 

mohou získat certifikát „SHA Amazing 

Thailand“ a bude se  soustředit na  pět 

klíčových oblastí. 

1. Zařízení    a služby   musí       přísně 

dodržovat kontrolní pokyny související 

se situací s COVID-19, vydané 

Ministerstvem pro kontrolu nemocí a 

Ministerstvem veřejného zdraví. 

2. Dodržování bezpečnosti turistických 

atrakcí a zařízení 

3. Dodržování hygieny v zařízeních a 

službách cestovního ruchu; jako jsou 

ubytovací zařízení,  obchody se 

suvenýry, restaurace a zařízení pro 

“home stay”. 

4. Pohodlí, čistota a bezpečnost mezi 

komunitami a turistickými atrakcemi, 

jakož i bezpečnostní a zdravotní 

standardy dopravy, včetně osobních 

automobilů, veřejných autobusů a 

leteckých společností. 

5. Důvěra v personál cestovního ruchu v 

turistických zařízeních a důvěra v 

protokol o bezpečnosti a zabezpečení 

turistů. 
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ZNOVUOTEVŘENÍ HISTORICKÝCH PAMÁTEK, 

ARCHEOLOGICKÝCH PARKŮ A MUZEÍ  

THAJSKO PRODLOUŽILO 

ZÁKAZ MEZINÁRODNÍCH 

PŘÍLETŮ DO 30.6.2020 

 

Thajský úřad pro civilní letectví 

(CAAT) oznámil prodloužení platnosti 

dočasného zákazu všech 

mezinárodních příletů do Thajska do 

30. června 2020.  

 

Zákaz se nevztahuje na státní nebo 

vojenská letadla, nouzové přistání, 

technické přistání bez vylodění, 

humanitární pomoc, lékařské a 

záchranné lety, repatriace a nákladní 

lety. Cestující na palubě výše 

uvedeného letadla budou podléhat 

opatřením podle zákona o přenosných 

nemocech, jako je 14denní státní 

karanténa a předpisy podle nařízení o 

mimořádných událostech o stavu 

nouze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

TAT s potěšením oznamuje, že 

Vzdělávací středisko pod záštitou 

Katedry výtvarných umění bylo opět 

otevřeno 22. května 2020, což jsou také 

první vlaštovky   připomínající návrat 

k „novému normálu.“ 

 

Se Vzdělávacím střediskem se dne 22.5. 

2020 otevřela muzea, archeologické a  

historické parky, knihovny a archivy 

oddělení výtvarného umění - včetně 

archivů Prem Tinsulanonda a síně slávy 

Excelence Banharn Silpa-archa, i když  s 

přísnými opatřeními a pravidly  pro 

kontrolu nemocí, včetně pravidla mytí 

rukou, nošení roušek a dodržování  

sociálního distancování. 
 

 

 

I KDYŽ THAJSKO 

PRODLOUŽILO ZÁKAZ 

MEZINÁRODNÍCH 

PŘÍLETŮ DO 30.6.2020, 

ŽIVOT SE ZDE POMALU 

VRACÍ K NORMÁLU 
 

Královská thajská vláda schválila 

druhou fázi pro uvolnění omezení, která 

začala od 17. května 2020, například: 

uvolnění opatření a obnovení provozu 

pro další podniky a činnosti, jako jsou 

restaurace, řetězce rychlého 

občerstvení, food courty, kavárny, 

nákupní, obchodní a komunitní centra 

mohou mít otevřeno do 20,00 hod., 

salony krásy, kadeřnictví, fitness centra 

mimo nákupní střediska, vnitřní 

sportovní komplexy mohou provozovat 

badminton, takraw, stolní tenis, squash, 

gymnastiku, šerm. Znovu se otevírají 

všechny veřejné bazény, botanické 

zahrady, muzea, vzdělávací centra, 

historická místa, veřejné knihovny a 

umělecké galerie. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obnovení vnitrostátních letů 

Během období 1. 5. – 31. 5. 2020  obnoví 

své vnitrostátní letecké spojení 4 letecké 

společnosti – Nok Air, Thai AirAsia, Thai 

Lion Air and Thai Vietjet Air. Budou 

provozovat lety mezi letišti Buri Ram, 

Khon Kaen, Krabi, Lampang, Nakhon 

Phanom, Nakhon Si Thammarat, 

Phitsanulok, Roi Et, Sakon     Nakhon, 

Surat Thani, Tak’s Mae Sot, Trang,   Ubon 

Ratchathani, and Udon Thani. 

 

Vnitrostátní vlaková spojení jsou 

obnovena, za dodržování hygienických 

opatření. Zaměstnanci Státní železnice 

musí používat obličejovou roušku, gumové 

rukavice a obličejový štít. Na všech 

vlakových stanicích se měří teplota 

cestujících. Na každé stanici a ve vlacích 

jsou také dezinfekční prostředky k čištění 

rukou. 

 

I vnitrostátní autobusové linky obnovily 

od 18.5. 2020  provoz na svých linkách v 

Severních, Severo-východních a 

Východních provinciích.  
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