
TURISTICKÉ INFORMACE

HRANIČNÍ PŘECHODY KAMBODŽI

Kambodža-Thajsko

Aranyaprathet - Poipet - nejoblíbenější přechod používaný pro cesty na Angkor a také 
místo nejrůznějších drobných podvodů s vízy.

Hat Lek - Ko Kong - přechod pro cesty mezi Bangkokem, Ko Changem a Sihanukvillem, 
vzhledem k různým podvodům ze strany kambodžských imigračních úřadů je vhodné mít 
kambodžská víza předem. 

Chong Jom - O Smach - přechod pro cesty mezi Surinem a kambodžským Anlong 
Vengem, odkud můžete pokračovat dále do Angkoru, z thajské strany jezdí nahranice denně 
několik autobusů, z kambodžské musíte pokračovat společným taxíkem.

Chong Sa Ngam - Anlong Veng - přechod pro cesty do Anlong Vengu, na thajské straně je 
těžší sehnat dopravu.

Ban Pakard - Phsa Prum - přechod pro cestu do kambodžského Pailinu ,odkud můžete 
pokračovat dále do Battambangu, na thajské straně jezdí minibusy do hodinu vzdáleného 
Chanthaburi.

Ban Laem - Daun Lem - málo používaný přechod na cesty do kambodžského Pailinu a 
thajského Chanthaburi.

Kambodža-Laos

Dom Kralor - Veun Kham - jediný přechod mezi Kambodžou a Laosem, pravidla 
přechodu nejsou stálá, zejména pokud jde o vstup z laoské strany. Autobusy jezdí z 
Phnompenhu do Stung Trengu, odkud si musíte pronajmout dopravu na hranice. Pokud 
cestujete z Laosu a koupíte si lístek v některém z guesthousů, bude na vás na kambodžská 
straně někdo čekat, jinak je shánění transportu obtížnější. 

Kambodža-Vietnam

Bavet - Moc Bai - první pro cizince otevřený přechod, kterým projíždějí denní autobusy 
mezi Saigonem a Phnompenhem, nejpohodlnější z kambodžsko vietnamských přechodů, 
cesta trvá asi šest hodin.

Kaam Samnor - Ving Xuong - oblíbený říční přechod spojující vietnamský Chu Doc s 
Phnompenhem.



Phnom Den - Tinh Bien - přechod ležící asi deset kilometrů jižně od vietnamského Chau 
Docu.

Prek Chak - Xa Xia - přechod nacházející se dvacet minut od kambodžského Kepu.

Trapeang Phlong – Xa Mat – nedávno otevřený přechod spojující kambodžský Kampong 
Cham a vietnamskou provincii Tay Ninh.

Le Thanh - O Yadao - odlehlé spojení mezi Ban Lungem v severovýchodní Kambodži a 
vietnamským Pleiku, z vietnamské strany jezdí autobusy z Pleiku do Duc Co, odkud musíte 
na hranici na motorce, na kambodžské straně si musíte pronajmout dopravu na cestu do Ban
Lungu. 

HRANIČNÍ PŘECHODY LAOS

Laos-Thajsko

Nong Khai – Vientiane – nejoblíbenější přechod mezi Thajskem a Laosem, Vientiane leží  
asi dvacet kilometrů od hranice, ale do laoského hlavního města vede pravidelná doprava, 
nebo si můžete na hranici pronajmout tuk tuk.

Chiang Khong - Huay Xai - oblíbený přechod pro plavby do Luang Prabangu, pokud 
překročíte ráno máte dostatek času nalodit se na pomalejší loď, která pluje do Luang 
Prabangu dva dny , nebo rychlejší, ale rizikovější, speed boat.Laoské imigrační úřady někdy
odmítají přijímat dolary a těží z nevýhodného kurzu a odpoledne nebo o víkendu žádají 
dolarový příplatek.

Chong Mek - Vang Tao – hraniční přechod pro cesty do jižního Laosu. Z thajské strany se 
vydáte z Ubon Ratchthani autobusem, jedoucím asi hodinu a půl do po pohraničního Chong 
Meku. Z laoského Vang Tao odjíždějí pravidelné songthaewy do asi hodinu vzdáleného 
Pakse.

Mukdahan – Savannakhet -  cizinci musí na této hranici použít most přes Mekong, na 
laoské straně dojedete tuk tukem do Savannakhetu.

Nakhon Phanom - Tha Khaek - z nábřeží v Nakhon Phanomu odjíždějí přívozy přes 
Mekong do Tha Khaeku.

Bueng Kan – Paksan - loďí přes Mekong odjíždí teprve ve chvíli kdy je plná, na laoské 
straně se nevydávají visa on arrival.

Laos-Kambodža

Dom Kralor - Veun Kham - jediný přechod mezi Kambodžou a Laosem, na hranici se 
nevydávají laoská visa on arrival.



Laos-Vietnam

Dansavanh - Lao Bao - první přechod otevřený pro cizince , pohodlná laternativa pro cesty
mezi Hue a Savanakhatem, kudy jezdí denní autobusy.

Sop Hun -Tay Trang- třikrát týdně jezdí autobusy z laoského Muang Khua do 
vietnamského Diem Bien Phu, lístky na autobus se kupují až na místě, na hranicích se 
nevydávají vietnamská víza, laoská je možné získat.

Na Maew  - Nam Xoi - hraniční přechod nedaleko Sam Neua s autobusy jezdícími do 
Thanh Hoa.

Nam Can - Nam Khan - přechod pro cestu mezi laoským Phonsavanem a vietnamským 
Vinhem, odkud čtyřikrát týdně jezdí autobusy do Phonsavanu, na hranici lze získat laoská 
visa on arrival.

Nam Phao - Cau Treo – nejobvyklejší přechod mezi laoským Lak Xao a vietnamským 
Vinhem,poté co dojedete autobusem na hranice a překročíte ji, musíte si najít spojení na 
druhé straně.

Bo Y - Ngoc Hoi - přechod pro cesty mezi Attapeu a vietnamským Kontumem.

Laos-Čína

Boten – Mengla - jediný přechod do Číny otevřený pro turisty se nachází 55 kilometrů od 
laoského města Muang Sing 

MYANMAR (prezidentská republika)

BEZPEČNOST 3/5
president: Tchin Tjo (háček nad druhým T)
hl.Město: NEIPYIJTO
měna: myanmarský kyat (MMK)
jazyk: Barmština
náboženství: 89% buddhusmus, 5% křestanství, 4% islám
mezinárodní letiště: Yangon

VÍZUM: 50 USD
Před cestou do země je nutné si zařídit elektronické turistické vízum, platné na 28 dní. Po 
potvrzující zprávě máte na vstup do země 90 dní. Vízum do pasu dostanete na letišti a platí 
pouze na jeden vstup. Pas musí být platný ještě minimálně 6 měsíců. Informace, které 
hraniční přechody lze použít ke vstupu do země, získáte na stránkách myanmarského 
ministerstva. 

VÍZA
zdroj-Zirhamia:

https://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTourists.aspx
https://evisa.moip.gov.mm/NoticetoTourists.aspx


Pro vycestování do Myanmaru (dříve Barma) potřebují občané České republiky vízum. 
Možností, jak získat vízum do Myanmaru je několik. My nabízíme možnost zprostředkovat 
turistické nebo obchodní elektronické vízum (dále e-vízum), které je možné použít jen při 
vstupu přes vybraná mezinárodní letiště v Myanmaru a vybrané pozemní hranice.

Pokud se chystáte do Myanmaru vstoupit po zemi přes jiné, než vybrané přechody (výčet 
níže), nemůžete využít naše e-víza, ale musíte zvolit klasická víza. Myanmar nemá v České 
republice zastoupení a nejbližší ambasádu naleznete v Berlíně (Thielallee 19, 14195 Berlin 
– Dahlem, emb.my.berlin@t-online.de, po-pá 9,30-16,30) anebo můžete navštít tu v 
thajském Bangkoku (132 Sathorn Nua Road, Bangkok 10500, mebkk@asianet.co.th, po-pá 
8,30-12,00 a 14,00-14:30)

Rychlá fakta o e-vízech do Myanmaru
•na základě elektronického víza (dále e-vízum) dostanete při vstupu do země klasické 
vízum do pasu
•je možné využít jen při vstupu přes mezinárodní letiště v Rangúnu, Mandalay či Nay 
Pyi Taw
•či přes pozemní přechody s Thajskem: Tachileik, Myawaddy nebo Kawthaung
•e-vízum platí 90 dní od vydání, po uplynutí této doby bude vstup do země zamítnut
•turistické vízum platí 28 dní a není možné pobyt prodloužit
•obchodní vízum platí 70 dní a s ministerským doporučovacím dopisem je možné pobyt
prodloužit
•e-vízum je jednovstupové, pokud do Myanmaru budete vstupovat víckrát, potřebujete 
dvě víza
•potřebujete platný pas s dobou minimálně 6 měsíců před jeho vypršením platnosti
•vyřízení trvá max. 5 pracovních dní
•letištní poplatek po příletu do Rangúnu činí 10 USD (platí se zvlášť)

HRANIČNÍ PRĚCHODY S THAJSKEM:

Mandalay – mezinárodní letiště

Nay Pyi Taw– mezinárodní letiště

Yangon– mezinárodní letiště

Tachilek– hranice s Thajskem

Myawaddy – hranice s Thajskem

Kawthoung– hranice s Thajskem

DOKUMENTY, které budete potřebovat:
scan pasu
vyplněný a podepsaný formulář
podepsané prohlášení
foto 4,8cm x 3,8cm (nascanovat), max. 2MB ve formátu JPG

POZOR na hranicích s Thajskem, Čínou a Laosem. 
Přicestovat můžete jak s dolary, tak s eury. Kurzy jsou pro obě měny výhodné. Jen si dejte 

mailto:mebkk@asianet.co.th
mailto:emb.my.berlin@t-online.de


pozor, aby vámi přivezené dolary a eura byly jako ze škatulky: nové, nepřehnuté a svěže 
vypadající. 

THAJSKO (království)

BEZPEČNOST 4/5
král:
hl.město: Bangkok
měna: bath (THB)
jazyk: thajština
náboženství: 94% buddhismus, 4% islán, křestanství
mez.letoště: Bangkok-Suvarnabhumi, U-Tapao Rayong Pattaya, Chiang Mai

VÍZUM
V případě přechodu pozemní hranice je povolená doba pouze 15 dnů.

V době vstupu je nutné prokázat se pasem, který je platný minimálně dalších 6 měsíců. 
Nemožnost cestovat s tzv. rychlopasy.

Jednovstupové vízum (800 Kč) je po dobu 3 měsíců od vydání platné na 60 dní s možností 
prodloužení o 30 dní za 1900 THB (1380 Kč).

Vícevstupové vízum (4000 Kč) nabízí možnost vstoupit do země během 6 měsíců od vydání
vícekrát. Délka každého pobytu je 60 dnů s možností prodloužení o 30 dní za 1900 THB 
(1380 Kč).

POZOR na cestu do provincií Yala, Pattani a Narathiwat. Hrozba trestu smrti za držení 
drog. Hrozba vězení za urážku krále. Vysoké riziko dopravních nehod. 

THAJSKÁ NEKLIDNÁ HRANICE

SUNGAI KOLOK
Thajská strana hranice je obsypána zařízeními zaměřenými především na malajskou 
klientelu. Pro Sungai Kolok představuje pašování a prostituce dva nejhlavnější zdroje 
příjmů. Thajské úřady se však obávají, že přes prostupnou hraniční čáru na jejich území 
přichází také podpora pro separatistické muslimské skupiny.

LAOS (lidově demokratická republika)

BEZPEČNOST 4/5
president: Bunnhang Voračith
hl.město: Vientiane
měna: laoský kip (LAK)
jazyk: laoština(ůřední), francoužština, angličtina
náboženství: 60%  buddhismus, 1,5% křastanství, 40% animisté a jiní
mez.letiště: Luang Prabang, Wattay, Savannakhet, Pakse

VÍZUM: 30 USD



Vízum lze získat na mezinárodních letištích a na vybraných pozemních přechodech. Stojí 30
USD a je na 2 měsíce. Potřebujete pas, který má alespoň 2 volné stránky a platnost 
minimálně 3 měsíce po skončení víza.

Vízum získáte i na laoské ambasádě v Bangkoku. Pro podrobnější informace o laoské 
ambasádě a hraničních přechodech navštivte stránky Ministerstva zahraničí.

Poplatek při odletu 10 USD je většinou zahrnutý v ceně letenky.

POZOR: Necestujte v noci. Pozor na nevybuchlou munici a miny v provinciích Hua Phan, 
Xieng Khuang, Sekong a Attapeu – pohybujte se po vyšlapaných cestách. 

KAMBODŽA (království)

BEZPEČNOST 3/5

král: Norodom Sihamoni

hl.město: Phnompenh

měna: riel (KHR)

jazyk: khmerština(úřední), vzdelanější obyv.francoužština, angličtina

náboženství: 90% buddhisti, 2% muslimové, křestan

mez.letiště: Siem Reap-Angkor, Phnom Penh, Sihanoukvile

VÍZUM: 30 USD

Vízum na místě na 30 dnů za 30 USD lze získat na mezinárodních letištích v Phnompenhu, 
Siem Reapu a Sihanoukville a na všech mezinárodních hraničních přechodech s Thajskem, 
Vietnamem a Laosem. K získání víza jsou potřeba dvě fotografie s rozměry 4x6 cm.

E-vízum se dá získat na 30 dnů za 37 USD. E-vízum lze použít ke vstupu na všech 
mezinárodních letištích a na pozemních přechodech Poipet, Bavet a Cham Yeam.

POZOR na nevybuchlé miny mimo cesty.

Jen pro představu … volání z ČR do Kambodži stojí asi 65Kč /min a přijetí hovoru 
tady by nás z Čech stálo asi 55Kč/min. Se zdejším operátorem máme volání do Čech za 
0,35$ / min, což je asi 6Kč. O místních sazbách snad už ani nemá cenu mluvit :-D To je pro 
dnešěk snad už všechno – bylo to vyčerpávající pojednání ….

VIETNAM (vietnamská socialistická republika)

BEZPEČNOST 4/5

president: Trần Đại Quang 

hl.město: Hanoj

měna: vietnamský dong (VND)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_%C4%90%E1%BA%A1i_Quang
https://www.evisa.gov.kh/?lang=CZe
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/laos/cestovani/visa.html


jazyk: vietnamština (úřední), angličtina, franc., čínština, khmerština, malajština

náboženství: 9,3% buddhismus, 6,7 katolíci, 1,5 Hoa Hao, 1,1% Cao Dai, 0,5 protestanti,    
0                     0,1% muslimové, 80,8 bez vyznání

mez.letiště: Can Tho, Phú Quoc, Tan Son Nhat Quốc

VÍZUM: 230Kč + 50USD

Vízum získáte po příletu pouze na letišti v Hanoji, Dananagu a Saigonu. Předpokladem je 
mít v pořádku schvalovací dopis, který vystavuje imigrační úřad v Hanoji. Lze zajistit přes 
internet. Je to levnější varianta než zajištění přes velvyslanectví v Praze. Cena za 1 měsíc a 
jeden vstup je 230 Kč + 25 USD. Více informací na blogu Vietnamista.

Pokud vstupujete pozemní cestou do země pozemní cestou nemůžete využít schvalovací 
dopis, je nutné si zařídit vízum na ambasádě v Praze za 2500 Kč.

Od února 2017 probíhá zkušební provoz elektronického víza. Jedná se o jednovstupové 
vízum na 30 dní za 25 USD. Vyřízení víza trvá 5 dnů. Hotely a policie o něm zatím příliš 
neví, může to způsobit výrazné komplikace. V současné době se doporučuje využít cestu 
přes schvalovací dopis. Evízum je zatím poměrně riskantní.

Výhodou oproti schvalovacímu dopisu je možnost, že díky elektronickému vízu do země 
můžete vstoupit i přes některé pozemní hraniční přechody, přístavy a další letiště.

FILIPÍNY (unitární presidentská republika)

BEZPEČNOST 3/5

president: Rodrigo Duterte

hl.město: Manila

měna: filipínské peso (PHP)

jazyk: filipínština, angličtina(úřední), španělština, aranština

náboženství: 83% římští katolíci, 10% ostatní křestané, 5% muslimové

mez.letiště: Philippine airlines-Laoag Airport, Cagayan North, Clark, Ninoy Aquino,            
B                  Bicol, Kalibo, Iloilo, Bacolod-Silay, Mactan-Cebu, Puerto Princesa

VÍZUM 

Za účelem turistiky do 30 dnů bez víza. Pro vstup do země je potřeba i zpáteční letenka 
nebo letenka do další destinace. V opačném případě nejsou cestovatelé do země vpuštěni. 

POZOR probíhá zde protidrogová válka – v žádném případě nepřicházejte s drogami do 
styku. Necestovat do jihozápadní části země.

https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/en_US/home
http://www.vietnamista.cz/visa-do-vietnamu/


INDONÉSIE (Indonéská republika)

BEZPEČNOST 3/5

president: Joko Widodo

hl.město: Jakarta

měna: indonéská rupie (IDR)

jazyk: indonéština (uřední), angličtina, nizozemština, javánština

náboženství: 87% muslimové, 5% protestanti, 3,5% římští katolíci, 2% hunduisté, 1,5%    
buddhisté, 1% jiní...(1998)

mez.letiště: Sukarno-Hatta, Ahmad Yani, Adisucipto, Juanda, Ngurah Rai, Lombok, 

                    Sultan Hasanuddin

VÍZUM

Vstup bez víza do 30 dnů je možný na pěti mezinárodních letištích například: Soekarno 
Hatta – Jakarta, Ngurah Rai – Bali nebo v devíti mezinárodních přístavech. Doba pobytu 
nesmí přesáhnout 30 dnů od vstupu do země. Podmínky k vstupu jsou vypsané na stránkách 
mzv.

Vízum do 60 dnů je možné získat na výše uvedených letištích a přístavech. V případě 
nutnosti délky pobytu více než 60 dnů, je nutné o vízum žádat na velvyslanectví v Praze.

Překročení povolených dní pobytu se trestá 20 USD za den. V případě většího překročení 
hrozí až vězení nebo vyhoštění ze země.

POZOR Hrozba výbuchu sopky Agung na Bali, pečlivě sledujte aktuální situaci. 
Přechovávání drog je trestáno smrtí. Informace o bezpečnosti v jednotlivých provinciích 
doporučujeme zkontrolovat na následujícím odkazu (mzv).

NOVÁ KALODONIE (zámořské území Francie)

NEZPEČNOST 4/5

vysoký komisař: Thierry Lataste

hl.město: Nouméa

měna: CFP frank (XPF)

jazyk: francouzština (úřední)

náboženství: 

mez.letiště: La Tontouta

VÍZUM:

Občané EU, Švýcarska a Kanady nepotřebují vízum, pouze platný cestovní pas. 



FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE 

BEZPEČNOST 4/5

president: Édouard Fritch

hl.město: Papeete

měna: CFP frank (XPF)

jazyk: francousština (úřední), tahiština

náboženství:

mez.letiště: Faaa

VÍZUM:

Cestovní pas platný ještě šest měsíců po návratu je povinný. (Většina leteckých společností 
však nabízí spojení západním směrem a pro mezipřistání v Kalifornii budete potřebovat 
americké vízum).

Státní příslušníci zemí evropské unie mohou pobývat bez víza 3 měsíce.

INFO:

Ostrov Tahiti je nejosídlenější a nachází se na něm hlavní město Papeete s mezinárodním 
letištěm Fa'a'ā International Airport, které je jediným mezinárodním letištěm ve 
Francouzské Polynésii.

HAVAJ (stát USA)

BEZPEČNOST 4/5

guvernér: David Ige

hl.město: Honolulu

měna:

jazyk: angličtina, havajština

náboženství:

mez.letiště: Honolulu, Kahului, Hilo, Kona

VÍZUM: jako pro USA

POZOR: Ve městech je vyšší kriminalita než v Evropě. Po setmění nechoďte do 
neznámých čtvrtí. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_leti%C5%A1t%C4%9B_Fa'a'%C4%81&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_leti%C5%A1t%C4%9B_Fa'a'%C4%81&action=edit&redlink=1
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