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Čeští pendleři, kteří pracují v Bavorsku, musí minimálně jednou týdně předložit 
negativní test na koronavirus. 
Od 23. Října 2020 platí nová vstupní karánténní vyhláška pro pendlery. 
 
Pro pendlery z rizikových oblastí a také tedy z pohraničí v Čechách a Rakousku byla Svobodným státem 
Bavorsko zavedena testovací povinnost. Jednou týdně musí tito pendleři přijíždějicí z rizikových oblastí 
doložit negativní výsledek testu na koronavirus. 
 
Tato nařízení platí pro všechny osoby, které pravidelně nejméně jednou týdně cestují do Bavorska, 
z pracovních nebo obchodních důvodů nebo za účelem vzdělávání ve školách. 
 
Aby bylo pravidelné dokládání výsledků testů od pendlerů, co nejméně komplikované a pokud možno bez 
větších výdajů jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, stanoví Okresní úřad Freyung-Grafenau, že bude 
muset být tento výsledek v našem okrese předložen nynějšímu zaměstnavateli, potažmo škole nebo vysoké 
škole. 
Dle odhadu okresního rady Sebastiana Grubera mají místní společnosti samy největší přehled o svých 
zaměstnancích z rizikových oblastí. To stejné má platit pro školy a vysoké školy.  
 
V každém případě je  od 23. října 2020 pendlerům příjezd umožněn a první předložení výsledku testu je 
vyžadováno do sedmi dnů  při následujícím přejezdu hranice. Dále jsou pendleři také povinni při projevu 
příznaků  odpovídajících onemocnění Covid-19 informovat neprodleně zaměstnavatele (popřípadě školy). 
 
Pro odpovídající testy může být využito testovacích míst v domovské zemi pokud jsou sepsány v německém 
či anglickém jazyce a pokud jsou provedeny na základě molekulárně-biologického testování. 
 
Dále jsou v okrese Freyung-Grafenau k dispozici další dvě testovací centra: 

- Testovací centrum na Volksfestplatz ve Freyungu na adrese: Zuppingerstrasse 27, 94078 Freyung. 
Zde je nutné si předem rezervovat termín. Upřednostňostnována je on-line rezervace na webové 
adrese www.ims-rettungsdienst.de/freyung-grafenau. Je také možná telefonická rezervace na 
telefonním čísle 08551/57-430 vždy Po, Stř, Pá 08:00-16:00; Út, Čt 10:00 – 18:00 hodin. 

- Testovací centrum Philippsreut se nachází na místě bývalé celnice v takzvané Schaltergebäude 5. Zde 
se mohou pendleři i občané okresu nechat testovat od pondělí do pátku v době od 10 do 18 hodin 
bez předchozí rezervace.  
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Kdo se chce nechat otestovat nebo musí být otestován, přijde do testovacích center s nezbytnými dokumenty 
(OP/pas, kartička zdravotní pojišťovny a u pendlerů potvrzení od zaměstnavatele) a s ochranou úst a nosu, 
prokáže svou totožnost a bude na místě odpovídajícím způsobem poučen. 
 
Další informace k průběhu testování v testovacím centru naleznete brzy také na domovské stránce okresu na 
internetové adrese www.freyung-grafenau.de/corona-virus.de. 
 
 
S přátelským pozdravem 
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