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Vážení partneři, 

ve většině Thajských provincií postupně došlo  díky 

zlepšení situace k uvolněním různých opatření, což  

posunulo zemi v podstatě zpět do normálního chodu. 

Důležité je i to, že Thajsko bylo uvedeno na seznamu 

nejbezpečnějších zemí k vycestování mimo oblast EU / 

Schengenu, co se týká rizika  nákazy Covid-19. 

 

Pro pobyt do 45 dnů, platí pro turisty z České republiky, 

Slovenska, Maďarska, Polska a Ukrajiny bezvízový 

styk. Pro delší pobyty (maximálně na 90 dnů nebo 270 

dnů) je nutné zažádat o Turistické vízum  (TR) nebo 

STV vízum.  

 

Právě nyní je ten pravý čas, naplánovat si výměnu vašeho „home office“ za „beach office” v Úžasném Thajsku. 

Srdečně Vaše, 

TAT Prague office kancelář 

 

Thajsko dále uvolňuje kontrolní opatření proti COVID-19 

 

 

Vláda Thajského království oznámila uvolnění uvolnění 

kontrolních omezení proti COVID-19 v dalších  provinciích. 

S účinností od 22. února 2021 vláda upravila klasifikaci dříve 

pěti oblastí na aktuálně čtyři oblasti v souladu se zlepšením 

situace COVID-19 v zemi. Dohled (zelené)  oblasti se nyní 

zvyšuje z 35 na 54 provincií, oblasti s vysokým dohledem 

(žluté) se snižují ze 17 na 14 provincií a kontrolované 

(oranžové) oblasti z 20 na 8 provincií, zatímco Samut Sakhon 

zůstává maximálně kontrolovaným (tmavě červená). TAT 

průběžně poskytuje informace o situaci s COVID-19 v 

oblasti cestovního ruchu v Thajsku na webových stránkách  

www.tatnews.org, na Facebooku  (tatnews.org); a na  

Twitteru (Tatnews_Org). 

                      

Užitečné odkazy, potřebné k plánování cesty do Thajska 

Žádost o vstupní certifikát  (COE) : 

https://coethailand.mfa.go.th 

Povinné zdravotní pojištění, zahrnující ošetření  COVID-19 

http://covid19.tgia.org 

Rezervace karanténních hotelů : https://asq.locanation.com 

http://www.tatnews.org/
https://coethailand.mfa.go.th/
http://covid19.tgia.org/
https://asq.locanation.com/
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Přeprava v Bangkoku udržuje bdělost v kontrolních  

opatřeních COVID-19 

Společnost Bangkok Airways 

obnovila  vnitrostátní lety do Tratu 

a Sukhothaie 

Od 1.2. 2021 jsou opět obnovené lety na 

trase Bangkok – Trat a Bangkok – 

Sukhothai, provozované společností 

Bangkok Airways. 

 Společnost operuje z letiště Suvarnabhumi. 

Tyto dvě obnovené destinace tak doplnily    

nabídky plně provozovaných letů, společně 

s lety na Koh Samui, Phuket, Krabi, 

Lampang a Chiang Mai. 

Nicméně lety na trase Phuket- Hat Yai, 

Phuket- U-Tapao a Phuket- Samui zůstávají 

dočasně pozastaveny do 27.3.2021. 

Letecká společnost také oznámila dočasnou 

změnu otvírací doby, která platí ode      

dneška do 27.3.2021, na těchto třech 

letištích: 

Samui Airport 09.00 – 19.30  

Sukhothai Airport 06.00 – 20.00  

Trat Airport: 08:00 – 17.00  

Kromě toho zůstávají salónky pro cestující 

a servisní kiosky letecké společnosti na 

všech dostupných letištích a její prodejní 

kancelář na ulici Vibhavadi Rangsit Road 

(ústředí) dočasně uzavřeny do 28. února 

2021. 

Bangkok Airwasy můžete kontaktovat 

následovně: 

Call Centrum 1771 a +662 270 6699 

(08.00 - 20.00); Email: 

Reservation@bangkokair.com, a   Live 

Chat na  https://bit.ly/PGLiveChatEN 

Cestující, kterých se týkají dočasné změny 

letů a pozastavení provozu, si mohou 

letenky změnit bez jakýchkoli poplatků za 

změnu. Cestující, kteří si rezervovali 

letenky přímo prostřednictvím společnosti 

Bangkok Airways, se mohou obrátit na 

leteckou společnost prostřednictvím výše 

uvedených kontaktů. Cestujícím, kteří si 

rezervovali letenky prostřednictvím 

cestovních kanceláří, se doporučuje, aby 

pro další opatření kontaktovali přímo své 

agenty. 

Přehled preventivních  a 

kontrolních opatření proti 

COVID-19, používaných 

poskytovateli dopravy, 

obsluhujících  větší 

metropolitní oblast 

Bangkoku, včetně BTS 

Skytrain, MRT Subway a 

Airport Rail Link, říčních 

trajektů a poskytovatelů 

služeb  turistických 

autokarů. 

 Pro zdraví a bezpečnost všech je zavedena kontrola teploty a cestující jsou povinni 

dodržovat pravidla dostatečného odstupu, nosit po celou dobu obličejovou roušku 

a před vstupem do jízdního prostředku a jeho opuštění si musí umýt ruce 

(dezinfekční prostředek je na každé stanici). Cestujícím, kteří nemají obličejovou 

roušku, nebude umožněno kupovat jízdenky nebo projít automatizovanými 

branami do vlaků. Totéž platí pro všechny cestující, kteří odmítnou nebo se vyhnou 

kontrole teploty.  

Dosud v loňském roce ani v roce 2021 nebyla uplatněna opatření, která by 

omezovala počet lidí cestujících ve vlaku a regulace cestujících na nástupištích 

stanic v odstupňovaném počtu. To by se však mohlo kdykoli změnit, a pokud se 

tato opatření použijí, mělo by to obvykle za následek delší dobu cestování. Pokud 

to situace vyžaduje, mohou být během dopravní špičky přidány další vlaky. 

Ti, kdo používají spojení Airport Rail až na letiště Suvarnabhumi,se mohou setkat 

s QR kodem. Jedná se o jeden z devíti QR bodů, které byly nainstalovány na letišti, 

pro naskenování aplikace ke sledování kontaktů „Thai Chana“ a instalace aplikace 

pro sledování “ Mor Chana“ a pro jejich společné použití.  

Vedle rostoucích železničních sítí v Bangkoku měla první elektrická trajektová 

doprava v zemi premiéru koncem roku 2020. Společnost MINE Smart Ferries, 

vyráběná a provozovaná thajskou společností Energy Absolute, začala v prosinci 

provozovat flotilu ekologických elektrických trajektů podél 23 -kilometrové trasy 

na řece Chao Phraya. Všechny kajuty jsou klimatizované a mají vlastní dezinfekční 

systém. Stejně jako ve vlacích se od cestujících vyžaduje, aby dodržovali 

preventivní opatření a sociální distancování, používali roušky a myli si ruce. 

 
 

Bangkok se umístil na 13. místě mezi nejzdravějšími městy         

po celém světě 

Podle nedávné studie „Health 

Lifestyles Cities Report“ britských 

zdravotnických úřadů byl Bangkok 

jmenován 13. nejzdravějším městem 

na světě. Výzkumem 44 velkých měst 

po celém světě byla data poměřována  

10 různými způsoby: sluneční světlo, 

štěstí, průměrná pracovní doba, 

venkovní aktivity, ceny pitné vody, 

úroveň obezity, průměrná délka 

života, kvalita vzduchu a vody a počet restaurací. Tato skóre byla hodnocena a 

města s nejvyšším hodnocením byla následně vyhodnocena jako nejzdravější města 

světa.                                
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