
Testovací místa na covid-19 na hranici s ČR  
 
 
Zemský okres Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

 Testovací místo Schirnding 
Egerstraße 65, Schirnding, bývalá budova policie a parkoviště naproti  

 
Otevírací doba: 
Pondělí - pátek : 06:00  -  19:00 hod.  
Sobota, neděle a svátky: 08:00  -  16:00 hod.  

 

 Testovací místo Selb 
Hofer Straße 10, 95100 Selb 

 
Otevírací doba: 
Pondělí - pátek : 08:00 - 16:00 hod.  
Sobota: 09:00  -  17:00 hod.  
Neděle: 08:00  -  16:00 hod.  

 
 
Více informací naleznete na: 
https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-
coronavirus-sars-cov-2/infos-zu-den-teststellen-und-weiteren-testmoeglichkeiten 
 
 

Zemský okres Tirschenreuth 
 
Testovací místo Waldsassen (PCR-Testy a rychlostesty pro pendlery) 
Stegwiesenstraße – parkoviště nemocnice   
 
Otevírací doba: 
Pondělí - pátek: 06:00  -  18:00 hod.   
Neděle: 14:00  -  17:00 hod.  a v neděli 7.2: 13:00  -  17:00 Hod.  
 
 
Více informací naleznete na: 
https://www.kreis-tir.de/fachbereiche/gesundheitsamt/informationen-zum-corona-
virus/mobile-teststation/ 
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Zemský okres Neustadt a. d. Waldnaab 
 

 Testovací místo Waidhaus  
Frankenreuth 28, 92726 Waidhaus 

 
Otevírací doba: 
Pondělí  -  neděle: 05:00  -  12:00 hod.  

 
 

 Testovací místo Weiden (jen pro zaměstnance z oblasti Neustadt an der 
Waldnaab a Weiden i.d.OPf.) 
Conrad-Röntgen-Straße 19 (dálnice A93, výjezd Weiden-Nord) 

 
Otevírací doba: 
Pondělí - pátek: 08:00  -  18:00 Hod.  

 
 
Více informací naleznete na: 
https://www.neustadt.de/wirtschaft-kreisentwicklung/wirtschaftsfoerderung/corona-
unternehmensinfo/ 
 
 
Zemský okres Schwandorf 
 
Pro zjednodušení testů pro společnosti ze zemského okresu Schwandorf, které 
zaměstnávají pendlery, mohou nyní společnosti s nejméně čtyřmi přeshraničními 
dojíždějícími pracovníky kontaktovat přímo laboratoř Kneissler v Burglengenfeldu. K 
tomu je nutné, aby společnosti zaslaly e-mail s kontaktními údaji (jméno, datum 
narození, telefon, adresa) pendlerů, kteří mají být otestováni, na email: 
Grenzpendler@labor-kneissler.de. 

  
Společnosti v Zemském okresu Schwandorf s maximálně třemi pendlery, kteří každý 
den dojíždějí přes hranice, mohou nadále registrovat své zaměstnance k testování ve 
Schwandorfu v testovacím centru na již známém webu https://corona.labor-
kneissler.de/: 
 
Testovací místo Sepp-Simon-Stadtion 
Schwimmbadstraße 4, 92421 Schwandorf 
 
Otevírací doba: 
Dle domluvy: 09431/471-922 
 
 
Bližší informace: 
https://www.landkreis-schwandorf.de/Familie-Soziales-Gesundheit/Coronavirus/ 
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Zemský okres Cham 
 
Testovací centrum na hraničním přechodu Furth im Wald 
Böhmerstraße 70, 93437 Furth im Wald 
 
Testovací centrum na hraničním přechodu Waldmünchen 
Höll 23, 93449 Waldmünchen 
 
Otevírací doba: 
Pondělí - pátek: 05:00  -  08:00 hod.  a 13:00  -  18:00 hod.  
Neděle: 18:00  -  21:00 hod.   
 
 
Bližší informace: 
https://www.landkreis-cham.de/aktuelles-nachrichten/testzentren/ 
 
 
Zemský okres Regen 
 

 Testovací místo Regen - Tierzuchthalle 
Badstraße 2, 94209 Regen 

 
Otevírací doba: 
Pondělí, úterý a čtvrtek, pátek: 8:00 hod.   -  16:00 hod.  
Středa: 10:00 hod.   -  18:00 hod.  

 

 Testovací místo Viechtach - Jugendzentrum 
Bahnhofstr. 26, 94234 Viechtach 

 
Otevírací doba: 
Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00  -  16:00 hod.  
Pondělí, Středa: 10:00  -  18:00 hod.   

 

 Testovací místo Bayerisch Eisenstein - Arberlandhalle 
Arberlandstr. 1, 94252 Bay. Eisenstein 

 
Otevírací doba: 

Pondělí, středa: 5:00 hod.   -  11:30 hod.  a 13:00 hod.   -  15:00 hod. 
 

Bližší informace: 
https://www.landkreis-regen.de/sars-cov-2-teststation-fuer-den-landkreis/ 
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Zemský okres Freyung-Grafenau 
Testovací místo Philippsreut (PCR-Testy a rychlotesty pro pendlery a občany 
zemského okresu) 
Philippsreut, bývalá celní správa v tzv. Schaltergebäude 5. 
 
Otevírací doba: 
Pondělí - pátek: 06:00 hod.   -  17:30 hod.   
Sobota - neděle: 10:00 hod.   -  17:30 hod. 
 
 
Bližší informace: 
https://www.freyung-grafenau.de/gesundheit-und-
soziales/gesundheitswesen/hygiene/infektionsschutz/corona-testzentrum/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změny jsou vyhrazeny, stav k 1.2.2021  
Bližší informace a změny naleznete na uvedených webových stránkách. 
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