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Změny v podmínkách cestování
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V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 23. 04. 2020 o ukončení platnosti opatření
omezujícího možnost vycestování z území ČR upozorňujeme občany ČR na následující
změny v možnostech vycestování z ČR

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:
V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR
MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných
případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou
v současné době aplikována většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v
následné dopravě v místě. Další podrobnosti o změnách na webu MZV ČR a MV ČR.
2. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:
Na základě usnesení vlády PL platí do odvolání zákaz mezinárodního vlakového a leteckého
spojení a prozatím do 3. května 2020 zákaz překročení hranic PL.
Výjimky z tohoto pravidla jsou následující:
· cizinci, kteří jsou manžely nebo dětmi polských občanů
· držitelé karty Poláka
· diplomaté
· osoby s trvalým nebo dočasným pobytem
· osoby s pracovním oprávněním na území Polska (v praxi se dotýká pouze osob v PL
pracujících a žijících, neboť pro tuto kategorii osob byla zrušena výjimka ze 14-denní
karantény)
· udělení individuální výjimky vojvodou
· řidiči dopravních prostředků převážejících zboží (na tyto osoby se nevztahují pravidla o
karanténě)
Fungující hraniční přechody s CZ:
•
•

Pěší:
o Cieszyn – Český Těšín
Osoby a zboží:
o Cieszyn – Chotěbuz
o Gorzyczki
o Nowe Chałupki
o Trzebina

o
o
•

Kudowa – Słone
Jakuszyce

Zboží:
o
o
o
o
o
o
o
o

Zebrzydowice – Petrovice u Karviné
Chałupki – Bohumín
Głuchołazy – Jindřichov ve Slesku
Głuchołazy – Mikulovice
Międzylesie – Lichkov
Mieroszów – Mezimĕstí
Lubawka – Královec
Zawidów – Frýdlant v Čechach

Tranzit
V současné době je pozemní i letecký tranzit zakázán. Výjimky jsou udělovány výjimečně,
zejména z humanitárních důvodů.
3. DOPRAVA:
V současnosti nebyla dosud obnovena pravidelná letecká a jiná doprava do/z ČR.
Hromadná doprava finguje v omezené míře, taktéž letecké/ vlakové a autobusové spojení
mezi jednotlivými regiony.
4. OPATŘENÍ:
Všechny osoby, jež do Polska vstoupí od neděle 15. 3. 2020, musí nastoupit dvoutýdenní
domácí karanténu pod hrozbou postihu v případě jejího nedodržení. Vláda zároveň rozhodla o
zákazu vstupu všech cizinců na území Polska a o přerušení mezinárodní letecké a kolejové
dopravy. Státní hranice Polska bude možné překročit pouze na k tomu účelu stanovených
hraničních přechodech.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:
Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území
Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl a www.gis.pl.

6. MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19
Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální
místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod
následujícím odkazem.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

