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Vážení partneři, 

Od 28. února 2021 zahájilo Thajsko svůj plán 

zavádění očkování proti COVID-19 s použitím vakcín 

Sinovac a AstraZeneca. První fáze plánu očkování se 

zaměřuje na nejvíce a přísně kontrolované oblasti a 

na provincie, které jsou  ekonomicky důležité a mají 

karanténní zařízení pro ubytování cestujících ze 

zahraničí; jako je Phuket, Surat Thani, Chiang Mai a 

Chon Buri. Plán pomůže zemi obnovit důvěru v boji 

proti pandemii. V současné době byla nová vlna, 

která se objevila na konci prosince, účinně potlačena. 

Z případů hlášených v Thajsku se více než 97% 

uzdravilo a asi 2% jsou léčeni nebo jsou izolováni. 

Celkový počet úmrtí je přibližně 90 jedinců, což činí 

0,3%. Počet kontrolovaných oblastí byl snížen a 

opatření jsou odpovídajícím způsobem uvolněna. 

Pokrok v úplném znovuotevření Thajska jde vědomě 

kupředu, aby se udržela bezpečnost místních i 

návštěvníků. Bylo by nám vždy potěšením přivítat vás 

zpět do „Země úsměvů“ a samozřejmě do vašeho 

plážového ráje! 

S úctou, 

Kancelář TAT Praha 

 

 Leťte NONSTOP z Frankfurtu do Phuketu s 

Thai Airways 

 

Cestování z Evropy na Phuket se nyní obnovuje. 

Společnost Thai Airways nabízí pravidelné přímé 

lety z Frankfurtu na mezinárodní letiště Phuket 

každý měsíc od dubna 2021. 

Další informace najdete na thaiairways.de. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    Thajsko plánuje zjednodušení přijímání opatření 

Thajsko stále postupně zmírňuje omezení vstupu a krok za krokem 

uvolňuje kontrolovaná opatření. Světová zdravotnická organizace (WHO) 

ocenila Thajsko za úspěch v efektivním řízení situace COVID-19. Mnoho 

neočekávaných překážek a různé pandemické situace, které se vyskytly po 

celém světě, však prokázaly, že nemůžeme okamžitě opomenout všechna 

opatření řízená COVID-19.  
 

Centrum pro správu situace Covid-19 (CCSA) dne 19. března zveřejnilo 

plán postupného uvolnění kontrol COVID-19 pro zahraniční turisty, 

počínaje zkrácením období 

karantény od 1.dubna a 

rozšířením rozsahu volných a 

venkovních aktivit povolených 

pro osoby v karanténě. Cestující 

do Thajska již navíc při check-inu 

nemusí předložit certifikát Fit to 

Fly. Postačuje předložit PCR test 

s negativním výsledkem, vydaný 

nejdříve 70 hodin před odletem. 

Čtrnáctidenní karanténní období 

by zůstalo příchozím z oblastí, 

kde došlo k mutaci viru COVID-

19, což je celosvětově 

znepokojivé. Další podrobnosti 

budou brzy oficiálně oznámeny. 
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Nejnovější aktualizace z úřadu 

Thajského království, týkající se 

znovuotevření královských paláců a 

různých míst je nyní následující: 

Ayutthaya - palác Bang Pa-In 

Bangkok - Grand palace a chrám 

Smaragdového Buddhy 

- Sala Chalermkrung královské 

divadlo 

- Muzeum textilu královny Sirikit  

Chiang Mai - palác Bhubing 

Phetchaburi - Chang Hua Man Royal 

Project 

Muzeum umění Království v Ayutthayi 

se  znovu otevře od 22. března 2021. 

Další informace najdete na 

navštivte: 

www.royalgrandpalace.th/en/ 
 

 

 

 

 Bangkok Won 2020 Asian Townscape Awards  

 

Bangkokská metropolitní správa (BMA) získala cenu UN-Habitat za svůj projekt 

renovace Khlong Ong Ang, nejnovější pěší ulice hlavního města Thajska, 

zahájenou v listopadu 2020, čímž se Thajsko stalo jednou ze šesti zemí, které 

byly vybrány pro projekt zlepšování krajiny. 

Khlong Ong Ang se na pěší zónu se přemění každý pátek, sobotu a neděli od 

16:00 do 22:00.  Na obou stranách kanálu, od mostu Damrong Sathit po most 

Saphan Han, na vás kromě spousty jídla a různého zboží čeká   okouzlující 

pouliční umění, živá hudba, různá představení a možnost půjčit si kajak. 

Ceny Asian Townscape Awards 2020 jsou pořádané Regionálním úřadem OSN, 

ve spolupráci s Asijským městským výzkumným střediskem Fukuoka, Asijskou 

společností pro životní prostředí a Asijskou městskou designovou společností a 

jsou ceny určeny k ocenění měst, regionů různých projektů, které hrály 

významnou roli jako modelové příklady při přestavbě krajiny za účelem zlepšení 

životního prostředí, které naplňuje obyvatele Asie a činí je pak šťastnými. 

Ocenění Asian Townscape Awards 2020 získalo také dalších pět zemí: Japonsko, 

Jižní Korea, Čína, Nepál a Malajsie. 

 

 

 První pilotní projekt Villa 

Quarantine v Thajsku byl dokončen

  

 
 

 

První skupina 58 cestujících úspěšně 

dokončila první pilotní projekt „Villa 

Quarantine“ a od 8. března 2021 se 

nyní může vydat na měsíční prohlídku 

země. 

Projekt „Villa Quarantine“ na Sri 

Panwa Phuket byl schválen Centrem 

pro správu situací COVID-19 (CCSA) 

a je pilotním programem před 

rozšířením této iniciativy na větším 

území, což je předběžně naplánováno 

na duben až květen 2021. 

Po negativním výsledku testu 

COVID-19, který se uskutečnil 5. den 

pobytu, se hosté mohli zdarma 

účastnit pěti aktivit, včetně přístupu 

do restaurace a jídelen na oběd a 

večeři, tenisu, fitness centra, pláže a 

procházek v určených zónách, za 

dodržení podmínky udržování 

sociální odstupu a nošení roušek. 

Hotel byl rozdělen na karanténní 

oblast -„bublinu“ (červená zóna) a 

nekaranténní oblast (zelená zóna). 

Ministerstvo cestovního ruchu a 

sportu navrhlo zahájit tento druh 

karantény v pěti pilotních provinciích 

oblíbených mezinárodními 

návštěvníky - Phuket, Krabi, Surat 

Thani (Ko Samui, Ko Phangan a Ko 

Tao), Chiang Mai a Chon Buri 

(Pattaya) - kde by turisté mohli 

potenciálně strávit jeden až tři měsíce. 
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