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Příloha nařízení ministra vnitra a státní správy ze dne 1. června 2016 (položka 840) 
 
 

SEZNAM HRANIČNÍCH PŘECHODŮ, DRUH DOPRAVY POVOLENÉ NA TĚCHTO PŘECHODECH, DOBA JEJICH 
OTEVŘENÍ A ÚZEMNÍ ROZSAH HRANIČNÍCH PŘECHODŮ 

 
 
 
 

 
P. č. 

 
Hraniční přechod  

 
Druh dopravy Provozní 

doba  
Územní rozsah 

 název typ    
Úsek státní hranice s Českou republikou 

1.  Jaworzynka S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. I/6 ve směru obce Jaworzynka. 
Kontrola je prováděna na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. I/6. 

2. Jasnowice S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 943 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. I/13 ve vzdálenosti 50 m od osy 
státní hranice ve směru osady Jasnowice 
(náležející do obce Istebna). Kontrola je 
prováděna na krajské silnici č. 943 ve 
dvou jízdních pruzích. 

3. Stożek  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. I/29 ve směru osady W Dolinie 
(náležející do obce Wisła-Kopydło). 
Kontrola je prováděna na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. I/29. 

4 . Beskidek  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. I/38/1 ve směru osady 
Dorastuszek (náležející do obce Wisła-
Jawornik). Kontrola je prováděna na 
silnici v oblasti hraničního znaku č. 
I/38/1. 

5 . Leszna Górna  S  osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 2610S od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku I/61 ve vzdálenosti 50 
m od osy státní hranice ve směru obce 
Dzięgielów-Zamek. Kontrola je 
prováděna na okresní silnici č. 2610S ve 
dvou jízdních pruzích. 

 
  



 
 

P. č. 
 

Hraniční přechod  
 

Druh dopravy Provozní 
doba  

Územní rozsah 

 název typ    
6. Puńców  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice  
celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. I/67 ve směru obce Puńców. 
Kontrola probíhá na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. I/67.  
 
 
 

7. Cieszyn – Český 
Těšín  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Kontrola vozidel: ve směru vstupu a 
výstupu – Cieszyn Most Wolności: 
okresní silnice č. 2619S (ul. 3-go 
Maja) od místa průsečíku s osou státní 
hranice v oblasti hraničního znaku č. I/86 
ve vzdálenosti 40 m od osy státní hranice 
ve směru centrum města Cieszyn. 
Kontrola je prováděna na hraničním 
mostu ve dvou jízdních pruzích. Kontrola 
ve směru výstupu: Cieszyn Most 
Przyjaźni: okresní silnice č. 2624S (ul. 
Zamkowa) na úseku 50 m od osy státní 
hranice v oblasti hraničního znaku č. I/88. 
Kontrola je prováděna na hraničním 
mostu ve 
2 jízdních pruzích. Kontrola chodců: 
mosty ve městě Cieszyn. Kontrola je 
prováděna na chodnících podél okresních 
silnic č. 2619S a č. 2624S. 

8. Cieszyn – Český 
Těšín  

K osobní a nákladní  v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Město Cieszyn – železniční stanice PKP 
nástupiště č. 2 se 2 staničními kolejemi. 
Kontrola je prováděna na délce 100 m. 
Vzdálenost od státní hranice činí 1559 m. 
Traťové koleje protínají státní hranici v 
oblasti hraničního znaku č. I/89. 

9. Cieszyn – 
Chotěbuz  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Kontrola probíhá na rychlostní silnici 
č. S1 ve vzdálenosti přibližně 650 m od 
osy státní hranice ve směru obce Bielsko-
Biała na délce rychlostní silnice č. S1 
činící 600 m. Kontrola probíhá na silnici 
v obou směrech s využitím vyčleněných 
částí silnice a přilehlých parkovišť. 

10. Kaczyce Górne  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. I/111 ve směru obce Kaczyce 
Górne. Kontrola je prováděna na silnici v 
oblasti hraničního znaku č. I/111.  

 
  



 
 

P. č. 
 

Hraniční přechod  
 

Druh dopravy Provozní 
doba  

Územní rozsah 

 název typ    
11. Zebrzydowice – 

Petrovice u 
Karviné  

K osobní a nákladní v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Obec Zebrzydowice – nástupiště č. 2 se 2 
staničními kolejemi. Kontrola je 
prováděna na úseku dlouhém 100 m 
nebo na trase Zebrzydowice – Katovice – 
Zebrzydowice. Vzdálenost od státní 
hranice činí 4288 m, traťové koleje 
protínají státní hranici v oblasti 
hraničního znaku č. I/133. 

12. Marklowice 
Górne  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 2645S od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. I/134 ve vzdálenosti 
400 m od osy státní hranice ve směru 
obce Zebrzydowice. Kontrola je 
prováděna na okresní silnici č. 2645S ve 
dvou jízdních pruzích v oblasti 
autobusové smyčky. 

13. Gołkowice  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 5039S od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. I/156/1 ve 
vzdálenosti 150 m od osy hranice ve 
směru obce Gołkowice. Kontrola je 
prováděna na okresní silnici č. 5039S ve 
dvou jízdních pruzích. 

14. Łaziska  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. I/168/5 ve směru obce Łaziska. 
Kontrola je prováděna na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. I/168/5. 

15. Chałupki  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Ulice Bogumińska v Chałupkách od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku II/7/4 ve vzdálenosti 
200 m od osy státní hranice ve směru 
obce Chałupki. Kontrola je prováděna na 
ul. Bogumińska ve dvou jízdních pruzích. 

16. Nowe Chałupki  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 78 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/8/2 ve vzdálenosti 700 m od 
osy státní hranice ve směru obce 
Chałupki. Kontrola je prováděna na státní 
silnici č. 78 ve 4 jízdních pruzích včetně 
zpevněného dělicího pruhu. 

17. Chałupki – 
Bohumín  

K osobní a nákladní v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Obec Chałupki – nástupiště č. 2 se 2 
staničními kolejemi (kolej č. 1 a kolej č. 
2). Kontrola je prováděna na délce 400 m 
nebo na trase Chałupki – Katovice – 
Chałupki. Vzdálenost od státní hranice 
činí 1298 m, traťové koleje protínají 
hranici v oblasti hraničního znaku č. 
II/8/3. 

 
  



 
P. č. 

 
Hraniční přechod  

 
Druh dopravy Provozní 

doba  
Územní rozsah 

 název typ    
18. Chałupki – 

Šilhéřovice  
S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice  
celodenní 
provoz 

Obec Chałupki – ul. WOP na úseku 20 m 
od místa průsečíku s osou státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. II/12 ve 
směru na centra obce Chałupki. Kontrola 
je prováděna na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. II/12. 

19. Rudyszwałd  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Obec Rudyszwałd – ul. Graniczna na 
úseku 20 m od místa průsečíku s osou 
státní hranice v oblasti hraničního znaku 
č. II/13/10 ve směru centra obce 
Rudyszwałd. Kontrola je prováděna na 
silnici v oblasti hraničního znaku č. 
II/13/10. 

20. Tworków  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/19/13 ve směru obce 
Tworków. Kontrola je prováděna na 
silnici v oblasti hraničního znaku č. 
II/19/13. 

21. Owsiszcze S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 3511S od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. II/21/10 ve 
vzdálenosti 50 m od osy státní hranice ve 
směru obce Owsiszcze. Kontrola je 
prováděna na okresní silnici č. 3511S ve 
dvou jízdních pruzích. 

22. Bolesław  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/24/3 ve směru obce Bolesław. 
Kontrola je prováděna na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. II/24/3. 

23. Borucin  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/31 ve směru obce Borucin. 
Kontrola je prováděna na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. II/31. 

24. Krzanowice – 
Chuchelná  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 917 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/32 ve vzdálenosti 50 m od osy 
hranice ve směru obce Krzanowice. 
Kontrola je prováděna na krajské silnici č. 
917 ve dvou jízdních pruzích. 

 
  



P. č. 
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doba  
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25. Krzanowice – 

Strahovice  
S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice  
celodenní 
provoz 

Silnice od místa průsečíku s osou státní 
hranice v oblasti hraničního znaku č. II/34 
ve směru obce Krzanowice. Místo 
provádění kontroly: obec Krzanowice 
oblast křižovatky ulic: Cegielniana, 
Sudzicka a Kościelna. 

26. Pietraszyn  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 916 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/39 ve vzdálenosti 100 m od 
osy státní hranice ve směru obce 
Racibórz. Kontrola je prováděna na 
krajské silnici č. 916 ve dvou jízdních 
pruzích. 

27. Gródczanki  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/44/5 ve směru obce 
Gródczanki. Kontrola je prováděna na 
silnici v oblasti hraničního znaku č. 
II/44/5. 

28. Kietrz  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/47 ve směru města Kietrz. 
Kontrola je prováděna na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. II/47. 

29. Ściborzyce 
Wielkie – Rohov 

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/54/10 ve směru obce 
Ściborzyce Wielkie. Kontrola je 
prováděna na silnici v oblasti hraničního 
znaku č. II/54/10. 

30. Ściborzyce 
Wielkie – 
Hněvošice 

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/55/23 ve směru obce 
Ściborzyce Wielkie. Kontrola je 
prováděna na silnici v oblasti hraničního 
znaku č. II/55/23. 

31. Pilszcz S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 420 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/67/11 ve vzdálenosti 50 m od 
osy hranice ve směru obce Pilszcz. 
Kontrola je prováděna na krajské silnici č. 
420 ve dvou jízdních pruzích. 
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32. Wiechowice S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice  
celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 1201O od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. II/72 ve vzdálenosti 
20 m od osy státní hranice ve směru obce 
Wiechowice. Kontrola je prováděna na 
okresní silnici č. 1201O ve dvou jízdních 
pruzích. 

33. Branice  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 419 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/85/4 ve vzdálenosti 50 m od 
osy hranice ve směru obce Branice. 
Kontrola je prováděna na krajské silnici č. 
419 ve dvou jízdních pruzích. 

34. Pietrowice S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 38 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/93/17 ve vzdálenosti 110 m od 
osy státní hranice ve směru obce 
Pietrowice. Kontrola je prováděna na 
státní silnici č. 38 ve dvou jízdních pruzích 
v oblasti parkoviště. 

35. Chomiąża S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/96 ve směru obce Chomiąża. 
Kontrola je prováděna na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. II/96. 

36. Lenarcice S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/99/8 ve směru obce Lenarcice. 
Kontrola je prováděna na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. II/99/8. 

37. Gadzowice S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/114/6 ve směru obce 
Gadzowice. Kontrola je prováděna na 
silnici v oblasti hraničního znaku č. 
II/114/6. 

38. Pomorzowiczki  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/122/16 ve směru obce 
Pomorzowiczki. Kontrola je prováděna na 
silnici v oblasti hraničního znaku č. 
II/122/16. 
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39. Trzebina  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice  
celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 41 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/135 ve vzdálenosti 90 m od 
osy státní hranice ve směru města 
Trzebina. Kontrola je prováděna na státní 
silnici č. 41 ve 3 jízdních pruzích. 

40. Konradów  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 411 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/153 ve vzdálenosti 130 m od 
osy státní hranice ve směru města 
Głuchołazy. Kontrola je prováděna na 
krajské silnici č. 411 ve dvou jízdních 
pruzích. 

41. Głuchołazy – 
Mikulovice  

K osobní a nákladní 
 

v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Město Głuchołazy – nástupiště č. 2 se 2 
staničními kolejemi (č. 2 a 6). Kontrola je 
prováděna na délce 100 m. Vzdálenost 
od státní hranice činí 5650 m, traťové 
koleje protínají státní hranici v oblasti 
hraničního znaku č. II/160/4. 

42. Głuchołazy – 
Jindřichov ve 
Slezsku  

K osobní a nákladní 
 

v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Město Głuchołazy – nástupiště č. 2 se 2 
staničními kolejemi (č. 2 a 6). Kontrola je 
prováděna na délce 100 m. Vzdálenost 
od státní hranice činí 11 225 m, traťové 
koleje protínají státní hranici v oblasti 
hraničního znaku č. II/140/14.  

43. Głuchołazy – 
Mikulovice  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 40 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/160/17 ve vzdálenosti 500 m 
od osy státní hranice ve směru města 
Głuchołazy. Kontrola je prováděna ve 
dvou jízdních pruzích (v oblasti obecního 
parkoviště). 

44. Sławniowice S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/168 ve směru obce 
Sławniowice. Kontrola je prováděna na 
silnici v oblasti hraničního znaku č. II/168. 

45. Kałków  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/177/1 ve směru obce Kałków. 
Kontrola je prováděna na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. II/177/1. 

46. Dziewiętlice  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/186/1 ve směru obce 
Dziewiętlice. Kontrola je prováděna na 
silnici v oblasti hraničního znaku č. 
II/186/1. 
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47. Gorzyczki – 

Věřňovice  
S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice  
celodenní 
provoz 

Silnice od místa průsečíku s osou státní 
hranice v oblasti hraničního znaku č. 
I/170/2 ve směru obce Gorzyczki. Místo 
provádění kontroly: silnice vedoucí 
k hraničnímu znaku I/170/2 ve 
vzdálenosti 50 m od křižovatky z ul. 
Raciborska nebo dočasně silnicí z uzlu 
Gorzyczki. 

48. Paczków  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 382 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/192/3 ve vzdálenosti 90 m od 
osy státní hranice ve směru města 
Paczków. Kontrola je prováděna na 
krajské silnici č. 382 ve dvou jízdních 
pruzích. 

49. Złoty Stok  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Asfaltová silnice společnosti PGL Lasy 
Państwowe, na délce 20 m od hraničního 
znaku č. II/202, ve směru státní silnice č. 
46. Kontrola je prováděna ve směru 
vstupu v 1 jízdním pruhu a ve směru 
výstupu v 1 jízdním pruhu. 

50. Lutynia  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 3251D, na délce 50 m 
od místa průsečíku s osou státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. III/15, ve 
směru obce Lutynia. Kontrola je 
prováděna ve směru vstupu v 1 jízdním 
pruhu a ve směru výstupu v 1 jízdním 
pruhu. 

51. Nowa Morawa  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 3230D, na délce 50 m 
od místa průsečíku s osou státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. III/60, ve 
směru obce Nowa Morawa. Kontrola je 
prováděna ve směru vstupu v 1 jízdním 
pruhu a ve směru výstupu v 1 jízdním 
pruhu. 

52. Boboszów  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 33, na délce 100 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. III/87, ve 
směru obce Boboszów, včetně přilehlého 
parkoviště. Kontrola je prováděna ve 
směru vstupu v 1 jízdním pruhu a ve 
směru výstupu v 1 jízdním pruhu. 

53. Międzylesie – 
Lichkov  

K osobní a nákladní 
 

v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Město Międzylesie – železniční stanice 
včetně staničních kolejí a traťové koleje 
od 129,952 km do místa průsečíku s osou 
státní hranice v oblasti hraničního znaku 
č. III/89/1. 
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54. Niemojów  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice  
celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 3275D a její spojka s 
hraničním mostem na řece Divoká Orlice, 
na úseku 20 m od místa průsečíku s osou 
státní hranice v oblasti hraničního znaku 
č. III/102, směrem k obci Niemojów. 
Kontrola je prováděna ve směru vstupu v 
1 jízdním pruhu a ve směru výstupu v 1 
jízdním pruhu. 

55. Mostowice  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 389 a její spojka s 
hraničním mostem na řece Divoká Orlice, 
na úseku 100 m od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. III/113, směrem k obci 
Mostowice. Kontrola je prováděna ve 
směru vstupu v 1 jízdním pruhu a ve 
směru výstupu v 1 jízdním pruhu. 

56. Czermna  S chodci  celodenní 
provoz 

Město Kudowa-Zdrój – ul. Kościuszki na 
délce 10 m před osou státní hranice, v 
oblasti hraničního znaku č. III/157/4. 
 

57. Kudowa-Słone  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 8, na úseku 520 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. III/151, ve 
směru města Kudowa-Zdrój. Kontrola je 
prováděna ve směru vstupu v 1 jízdním 
pruhu a ve směru výstupu v 1 jízdním 
pruhu. 

58. Tłumaczów  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 385, na úseku 250 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. III/190, ve 
směru obce Tłumaczów. Kontrola je 
prováděna ve směru vstupu v 1 jízdním 
pruhu a ve směru výstupu v 1 jízdním 
pruhu. 

59. Golińsk  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 35, na úseku 100 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. III/224, ve 
směru obce Golińsk, včetně přilehlého 
parkoviště. Kontrola je prováděna ve 
směru vstupu v 1 jízdním pruhu a ve 
směru výstupu v 1 jízdním pruhu.  

60. Mieroszów – 
Meziměstí  

K nákladní 
 

v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Město Mieroszów – železniční stanice 
včetně staničních kolejí a traťové koleje 
od 28,033 km do místa průsečíku s osou 
státní hranice v oblasti hraničního znaku 
č. III/225/7. 
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61. Lubawka  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice  
celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 5, na délce 100 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. IV/1, ve 
směru města Lubawka. Kontrola je 
prováděna ve směru vstupu v 1 jízdním 
pruhu a ve směru výstupu v 1 jízdním 
pruhu. 

62. Lubawka – 
Královec  

K osobní a nákladní 
 

v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Město Lubawka – zastávka pro cestující 
včetně staničních kolejí a traťové koleje 
od 10,148 km do místa průsečíku s osou 
státní hranice v oblasti hraničního znaku 
č. III/265/7. 

63. Przełęcz Okraj  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Úsek krajské silnice č. 368 od 3,900 km 
do 4,000 km přiléhající k parkovišti 
náležejícímu Lesní správě Śnieżka v 
Kowarách, ve směru města Kowary. 
Kontrola je prováděna ve směru vstupu v 
1 jízdním pruhu a ve směru výstupu v 1 
jízdním pruhu. 

64. Jakuszyce  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Úsek státní silnice č. 3 od 493,800 km do 
494,300 km v obci Jakuszyce, přiléhající 
k parkovišti tvořícího vlastnictví Sdružení 
Bieg Piastów. Kontrola je prováděna ve 
směru vstupu v 1 jízdním pruhu a ve 
směru výstupu v 1 jízdním pruhu. 

65. Jakuszyce  K osobní  
 

v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Obec Jakuszyce – zastávka pro cestující 
včetně staničních kolejí a traťové koleje 
od 37,070 km do místa průsečíku s osou 
státní hranice v oblasti hraničního znaku 
č. IV/51/11. 

66. Czerniawa-Zdrój  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 361, na délce 150 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. IV/67, ve 
směru města Świeradów-Zdrój. Kontrola 
je prováděna ve směru vstupu v 1 jízdním 
pruhu a ve směru výstupu v 1 jízdním 
pruhu. 

67. Miłoszów S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 12367, na délce 100 m 
od místa průsečíku s osou státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. IV/80, ve 
směru obce Miłoszów. Kontrola je 
prováděna ve směru vstupu v 1 jízdním 
pruhu a ve směru výstupu v 1 jízdním 
pruhu. 

68. Zawidów  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 355 na úseku 100 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. IV/102/3 ve 
směru města Zgorzelec. 
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69. Zawidów – 

Frýdlant v 
Čechách  

K nákladní v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Železniční stanice Zawidów – oblast 
železniční stanice s přiléhajícími 
staničními kolejemi a nástupišti a traťové 
koleje od místa průsečíku s osou státní 
hranice v oblasti hraničního znaku č. 
IV/104/16 do železniční stanice Zawidów 
na 2,1 kilometru traťové koleje č. 344. 
Kontrola je prováděna na železniční 
stanici v Zawidowě. 

70. Bogatynia  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 352 na úseku 100 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. IV/126 ve 
směru města Bogatynia.  

71. Kopaczów – 
Oldřichov na 
Hranicích  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Krajská tranzitní silnice č. 332 mezi 
Spolkovou republikou Německo a Českou 
republikou na úseku 100 m od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku IV/144/10 ve směru 
obce Kopaczów a parcela bezprostředně 
přiléhající k silnici. Kontrola je prováděna 
na směru vstupu a směru výstupu na 
parcele přiléhající k tranzitní silnici. 

72. Porajów – 
Hrádek nad 
Nisou  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 2364D na úseku 100 m 
od místa průsečíku s osou státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. IV/146 ve 
směru obce Porajów. 

73. Jaworzynka-
Trójstyk  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/1/1. 

74. Istebna  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/16. 

75. Stożek – Wielki 
Stożek  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/26/3. 

76. Wielka 
Czantoria  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/43. 

77. Wielka 
Czantoria – 
Nýdek  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/44. 

78. Cisownica  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/49. 

79. Kaczyce Dolne  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. I/114 ve směru obce Kaczyce 
Dolne. Kontrola je prováděna na silnici v 
oblasti hraničního znaku č. I/114.  
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80. Jastrzębie-

Ruptawa  
S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice  
celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/143/8. 

81. Skrbeńsko  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. I/152 ve směru obce Skrbeńsko. 
Kontrola je prováděna na silnici v oblasti 
hraničního znaku č. I/152. 

82. Gorzyczki  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Dálnice A1 od místa průsečíku s osou 
státní hranice v oblasti hraničního znaku 
I/172/1 ve vzdálenosti 5673 m od osy 
státní hranice ve směru obce Gliwice a 
silniční uzel Gorzyce. Kontrola je 
prováděna na úseku 700 metrů dálnice 
A1 v kilometráži od 561+550 do 562+250 
a na přípojkách silničního uzlu Gorzyce. 

83. Dzierżkowice  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. II/74/2 ve směru obce 
Dzierżkowice. Kontrola je prováděna na 
silnici v oblasti hraničního znaku č. 
II/74/2. 

84. Boboluszki  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 1220O od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. II/81/8 ve vzdálenosti 
20 m od osy státní hranice ve směru obce 
Boboluszki. Kontrola je prováděna na 
okresní silnici č. 1220O ve dvou jízdních 
pruzích. 

85. Krzyżkowice  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 1615O od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. II/129 ve vzdálenosti 
20 m od osy státní hranice ve směru obce 
Krzyżkowice. Kontrola je prováděna na 
okresní silnici č. 1615O ve dvou jízdních 
pruzích. 

86. Jarnołtówek  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice  

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničních 
znaků č. II/151/2-II/151/3 ve směru obce 
Jarnołtówek. Kontrola je prováděna na 
silnici v oblasti hraničních znaků č. 
II/151/2 – II/151/3. 

87. Trakt Trzyniecki  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/80/5. 
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88. Cieszyn – Český 

Těšín 
„Sportovní 
lávka“  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Sportovní lávka v oblasti hraničního 
znaku č. I/85/1. Kontrola je prováděna 
při vstupu na hraniční most. 

89. Jarnołtówek 
(Biskupia Kopa) 
– Zlaté Hory 
(Biskupská 
kupa) 

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/146. 

90. Jarnołtówek 
(Biskupia Kopa 
– szczyt) – Zlaté 
Hory (Biskupská 
kupa – vrchol) 

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/147/1. 

91. Podlesie  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/157/8. 

92. Orłowiec − Bílá 
Voda (Růženec) 

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/7/19 – III/8. 

93. Lądek-Zdrój − 
Černý Kout 

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/23/6. 

94. Nowy Gierałtów 
− Uhelná  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/28/14. 

95. Bielice − 
Nýzerov  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/35. 

96. Bielice − 
Paprsek  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/47/7-III/47/8. 

97. Śnieżnik – 
Vrchol Král. 
Sněžníku  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/69/10. 

98. Jodłów – Horní 
Morava  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/79/19. 

99. Kamieńczyk – 
Mladkov 
Petrovičky  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/95. 

100. Zieleniec – 
Masarykowa 
chata  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/122. 

101. Duszniki-Zdrój – 
Olešnice v Orl. 
horách  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/127. 

102. Orlica – 
Vrchmezí  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/124/1. 

103. Kocioł – 
Olešnice v Orl. 
horách  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/132a/132b−133. 
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104. Brzozowie – 

Česká Čermná  
S chodci a cyklisté  celodenní 

provoz 
Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/146/11 – III/147. 

105. Pstrążna – 
Žďárky  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/164/26 – III/164/27. 

106. Ostra Góra – 
Machovská 
Lhota  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/174 – III/175. 

107. Pasterka – 
Machovský kříž  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/180 – ab. 

108. Radków – 
Božanov  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/185. 

109. Głuszyca Górna 
– Janovičky  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/207. 

110. Łomnica – 
Ruprechtický 
Špičák (vrchol)  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/215. 

111. Łomnica – 
Ruprechtický 
Špičák (vrchol)  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/215/11. 

112. Łączna – 
Zdoňov  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/234. 

113. Chełmsko 
Śląskie – Libná  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/241. 

114. Okrzeszyn – 
Petříkovice  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/250. 

115. Niedamirów – 
Žacléř  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/8. 

116. Niedamirów – 
Horní Albeřice  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/13 – IV/13/1. 

117. Sowia Przełęcz 
– Soví sedlo  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/24. 

118. Śląski Dom – 
Luční bouda  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/29. 

119. Równia pod 
Śnieżką – Luční 
bouda  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/31. 

120. Przesieka – 
Špindlerův Mlýn  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/36 – IV/36/6. 

121. Jagniątków – 
Petrova bouda  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/38. 
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122. Czarna Przełęcz 

– Martinova 
bouda  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/39/11 – IV/39/12. 

123. Szrenica – 
Vosecká bouda  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/49/a-b-c. 

124. Polana 
Jakuszycka – 
Harrachov  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/52. 

125. Orle – Jizerka  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/56. 

126. Stóg Izerski – 
Smrk  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/64. 

127. Świecie – 
Jindřichovice 
pod Smrkem 
 

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/74. 

128. Spytków – Ves  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/106/5. 

129. Lutogniewice – 
Andělka  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/111. 

130. Wigancice 
Żytawskie – 
Višňovská  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz 

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. IV/119. 

131. Pokrzywna – 
Jindřichov ve 
Slezsku  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničních 
znaků č. II/140/23-II/140/24 ve směru 
obce Pokrzywna. Místo provádění 
kontroly: silnice v oblasti hraničních 
znaků II/140/23 – II/140/24, možnost 
otáčení přímo na místě provádění 
kontrolních činností. 

132. Krasne Pole  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku II/98 ve směru obce Krasne Pole. 
Místo provádění kontroly: silnice v 
oblasti hraničního znaku II/98. 

133. Opawica  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti mezi 
hraničním znakem č. II/102/3 a II/102/2 
ve směru obce Opawica. Místo provádění 
kontroly: silnice v oblasti hraničních 
znaků II/102/3 – II/102/2. 

134. Pielgrzymów  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti mezi 
hraničním znakem č. II/106/7 a II/106/8 
ve směru obce Pielgrzymów. Místo 
provádění kontroly: silnice v oblasti 
hraničních znaků II/106/7 – II/106/8. 
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135. Równe  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice 
celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku II/110/8 ve směru obce Równe. 
Místo provádění kontroly: silnice v 
oblasti hraničního znaku II/110/8. 

136. Tarnkowa  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku II/117 ve směru obce Tarnkowa. 
Místo provádění kontroly: silnice v 
oblasti hraničního znaku II/117. 

137. Jarnołtów  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničních 
znaků č. II/171/1 – II/171/2 ve směru 
obce Jarnołtów. Místo provádění 
kontroly: silnice v oblasti hraničních 
znaků II/171/1 – II/171/2. 

138. Jasienica Górna  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničních 
znaků č. II/182/1 – II/182/2 ve směru 
obce Jasienica Górna. Místo provádění 
kontroly: silnice v oblasti hraničních 
znaků II/182/1 – II/182/2. 

139. Gościce  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničních 
znaků č. II/194/13 – II/194/14 ve směru 
obce Gościce. Kontrola je prováděna na 
silnici v oblasti hraničních znaků 
II/194/13 – II/194/14. 

140. Kamienica  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničních 
znaků č. II/199/1 – II/199/2 ve směru 
obce Kamienica. Místo provádění 
kontroly: silnice v oblasti hraničních 
znaků II/199/1 – II/199/2. 

141. Krzanowice – 
Rohov  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Silnice na úseku 20 m od místa průsečíku 
s osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku II/35/13 ve směru obce 
Krzanowice. Místo provádění kontroly: 
obec Krzanowice oblast křižovatky ulic: 
Cegielniana, Sudzicka a Kościelna. 

Úsek státní hranice se Spolkovou republikou Německo 
1. Porajów – Zittau  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice 
celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 2364D na úseku 100 m 
od místa průsečíku s osou státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. 5 ve směru 
obce Porajów. Kontrola je prováděna na 
okresní silnici č. 2364D. 
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2. Sieniawka  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice 
celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 354 na úseku 100 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. 9 ve směru 
obce Sieniawka a parcela č. 158/1 
bezprostředně přiléhající k silnici č. 354 
(správce parcely – město a obec 
Bogatynia). Kontrola je prováděna ve 
směru vstupu na silnici č. 354 a na 
parcele č. 158/1 a ve směru výstupu na 
krajské silnici č. 354. 

3. Sieniawka 
tranzit – Zittau  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Krajská tranzitní silnice č. 332, mezi 
Spolkovou republikou Německo a Českou 
republikou na úseku 75 m od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 10 ve směru obce 
Sieniawka a parcela bezprostředně 
přiléhající k tranzitní silnici. Kontrola je 
prováděna ve směru vstupu a ve směru 
výstupu na parcele přiléhající k tranzitní 
silnici. 

4. Krzewina 
Zgorzelecka  

S osobní (chodci) 08:00 – 
20:00 hod. 

V obci Krzewina hraniční most, na úseku 
30 m od místa průsečíku s osou státní 
hranice na úrovni hraničního znaku č. 71 
ve směru obce Krzewina Zgorzelecka. 
Kontrola je prováděna před hraničním 
mostem. 

5. Radomierzyce  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 352A na úseku 100 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. 96 ve směru 
obce Radomierzyce.  
 

6. Zgorzelec – 
Goerlitz  

K osobní a nákladní  v době 
otevření 
železniční 
stanice  

Provádění kontroly v osobních vlacích na 
vjedu do Polska a výjezdu z Polska na 
železniční stanici Zgorzelec Ujazd a 
Zgorzelec Miasto a během jízdy vlaku 
mezi stanicemi. Vzdálenost od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 120 do stanice činí 1 
km resp. 3 km. 
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7. Zgorzelec  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice 
celodenní 
provoz 

Obecní silnice na úseku 100 m od místa 
průsečíku s osou státní hranice ve směru 
města Zgorzelec a parcela č. 6/3 
bezprostředně přiléhající k silnici 
(správce parcely – Okresní úřad ve 
Zhořelci (Zgorzelec)). Kontrola je 
prováděna ve směrech vjezdu a výjezdu 
na obecní silnici a parcele č. 6/3. 

8. Zgorzelec (Most 
Staromiejski)  

S osobní (chodci) celodenní 
provoz 

Ve městě Zgorzelec – na úseku 50 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice na 
mostě Staromiejski ve směru obce 
Zgorzelec. Kontrola je prováděna před 
vstupem na hraniční most. 

9. Jędrzychowice  S  osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Dálnice A4 (mezinárodní silnice E-40) na 
úseku od místa průsečíku s osou státní 
hranice v oblasti hraničního znaku 142 po 
křižovatku se státní silnicí č. 94. 

10. Pieńsk  S osobní (chodci) celodenní 
provoz 

Ve městě Pieńsk – na úseku 30 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice na 
úrovni hraničního znaku č. 159 ve směru 
města Pieńsk. Kontrola je prováděna 
před vstupem na hraniční most. 

11. Węgliniec – 
Horka  

K  osobní a nákladní  v době 
otevření 
železniční 
stanice  

Železniční stanice Węgliniec – oblast 
železniční stanice s přiléhajícími 
staničními kolejemi a nástupišti od 26,1 
do 26,7 kilometru traťových kolejí č. 278. 
Kontrola je prováděna na železniční 
stanici Węgliniec. 

12. Przewóz – 
Podrosche  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 27 na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku 234 po křižovatku s 
krajskou silnicí č. 350. Kontrola je 
prováděna na úseku státní silnice č. 27. 

13. Łęknica – Bad 
Muskau  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Obecní silnice č. 101923 F – ul. 1 Maja 
v městě Łęknica na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku 291 po křižovatku s ulicí 
Hutnicza. Kontrola je prováděna na 
úseku obecní silnice č. 101923F – ul. 1 
Maja v městě Łęknica. 

14. Łęknica – 
Krauschwitz  

S osobní a nákladní celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 12 na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku 285 po kruhový objezd 
ve směru města Łęknica. Kontrola je 
prováděna na úseku státní silnice č. 12. 
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15. Łęknica (Park 

Mużakowski) – 
Bad Muskau 
„Dvojitý most“ 
 

S osobní (chodci a 
cyklisté)  

celodenní 
provoz  

„Dvojitý most“ v oblasti hraničního znaku 
č. 295. Kontrola je prováděna u vstupu 
na hraniční most. 

16. Łęknica (Park 
Mużakowski) – 
Bad Muskau 
„Anglický most“ 
 

S osobní (chodci a 
cyklisté)  

celodenní 
provoz  

„Anglický most“ v oblasti hraničního 
znaku č. 298. Kontrola je prováděna u 
vstupu na hraniční most. 

17. Siedlec – Zelz  S osobní (chodci a 
cyklisté)  

celodenní 
provoz  

Betonový most v oblasti hraničního 
znaku č. 322 podél obecní silnice č. 
006523F. Kontrola je prováděna u vstupu 
na hraniční most. 

18. Olszyna – Forst  S osobní a nákladní, (s 
vyloučením chodců) 
 

celodenní 
provoz 
 

Státní silnice č. 18 (mezinárodní E-36) na 
úseku od místa průsečíku s osou státní 
hranice v oblasti hraničního znaku 332 ve 
vzdálenosti 650 m ve směru města 
Vratislavi. 

19. Zasieki – Forst  S osobní, podle 
parametrů silnice  

celodenní 
provoz 
 

Krajská silnice č. 289 na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku 360 ve vzdálenosti 300 
m ve směru obce Zasieki včetně 
přilehlého parkoviště. Kontrola je 
prováděna ve směru vstupu a výstupu na 
přilehlém parkovišti v oblasti krajské 
silnice č. 289 na parcele č. 282/9. 

20. Zasieki – Forst  K osobní a nákladní  v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Železniční stanice Tuplice a Żary včetně 
staničních kolejí a traťový úsek od 353,4 
km traťových kolejí (město Żary) do místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 351. 

21. Gubinek – 
Guben  

S osobní a nákladní  celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 32, kontrola ve směru 
vstupu je prováděna na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 398 ve vzdálenosti 
470 m ve směru obce Gubinek, včetně k 
silnici přilehlých parcel č. 35/9, 35/16 a 
35/17. Kontrola ve směru vstupu je 
prováděna na úseku od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. 398 ve vzdálenosti 745 m ve 
směru obce Gubinek, včetně k silnici 
přilehlých parcel č. 25/5 a 25/8. 
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22. Gubin – Guben  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice 
 

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 138, kontrola ve směru 
vstupu je prováděna na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 407 ve vzdálenosti 
151 m ve směru města Gubin, na 
vyčleněné části jízdního pruhu. Kontrola 
ve směru výstupu je prováděna na úseku 
od místa průsečíku s osou státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. 407 ve 
vzdálenosti 111 m ve směru města 
Gubin, na vyčleněné části jízdního pruhu. 
Kontrola chodců je prováděna u vstupu 
na hraniční most v městě Gubin v oblasti 
hraničního znaku č. 407. 
 

23. Gubin – Guben 
(Wyspa 
Teatralna)  

S osobní (chodci)  celodenní 
provoz 

Most na ostrově Wyspa Teatralna v 
městě Gubin v oblasti hraničního znaku č. 
408. Kontrola je prováděna před 
vstupem na hraniční most. 

24. Gubin – Guben  K osobní a nákladní  v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Železniční stanice v městě Gubin včetně 
staničních kolejí a traťové koleje od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 413 do 2000 m 
traťových kolejí ve směru města Gubin, 
kontrola je prováděna na železniční trati 
č. 358. 

25. Miłów – 
Eisenhüttenstad
t  

R osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Říční přístav – bulvár Jana Pawła II v 
městě Krosno Odrzańskie.  

26. Świecko – 
Frankfurt  

S osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Státní silnice č. 2, kontrola je prováděna 
ve směru vstupu na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 481 ve vzdálenosti 
1800 m ve směru města Poznaň, včetně 
parcely č. 3/7. Kontrola je prováděna ve 
směru výstupu na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 481 ve vzdálenosti 
1800 m ve směru města Poznaň včetně 
parcely č. 3/6. 
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27. Słubice – 

Frankfurt nad 
Odrou  

S osobní, podle 
parametrů silnice  

celodenní 
provoz  

Státní silnice č. 29, kontrola je prováděna 
ve směru vstupu na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 490 na hraničním 
mostě ve vzdálenosti 200 m ve směru 
města Słubice (ul. 1-go Maja). Kontrola je 
prováděna ve směru výstupu na úseku 
200 m od místa průsečíku s osou státní 
hranice v oblasti hraničního znaku č. 490 
na hraničním mostě Słubice – Frankfurt 
nad Odrou po parcelu č. 672 (ul. Jedności 
Robotniczej). 

28. Kunowice – 
Frankfurt  

K osobní a nákladní  v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Železniční stanice v městě Świebodzin a 
osobní zastávka Słubice včetně staničních 
kolejí a úsek traťových kolejí č. 003 km 
osy stanice 475,925 (osobní zastávka 
Słubice) do 407,344 km traťových kolejí 
(stanice Świebodzin). 

29. Kostrzyn nad 
Odrą – Kietz  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 22, kontrola je prováděna 
ve směru vstupu na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 555 ve vzdálenosti 
600 m ve směru města Kostrzyn nad 
Odrą, včetně přilehlé parcely č. 75/5 a 
parcely č. 76/37. Kontrola je prováděna 
ve směru výstupu na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 555 ve vzdálenosti 
600 m ve směru města Kostrzyn nad 
Odrą, včetně přilehlé parcely č. 69/6. 

30. Kostrzyn – Kietz  K osobní a nákladní  v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Železniční stanice Kostrzyn nad Odrą 
včetně staničních kolejí a traťový úsek od 
339,2 kilometru traťových kolejí 
(stavědlo KOA1) do místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. 556. 

31. Gozdowice – 
Güstebieser 
Loose  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 
a převozu pro vozidla  

v období 
provozování 
převozu 
 

Přístav pro převoz vozidel v obci 
Gozdowice v oblasti hraničního znaku č. 
607 a obecní silnice vedoucí ke krajské 
silnici č. 126 včetně parkoviště pro 
vozidla ve vzdálenosti 50 m od nábřeží 
přístavu. 

32. Osinów Dolny – 
Hohenwutzen  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 124 na úseku 300 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. 633 ve směru 
obce Osinów Dolny.  
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33. Krajnik Dolny – 

Schwedt  
S osobní a nákladní  celodenní 

provoz 
Státní silnice č. 26 na úseku 400 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. 696 ve směru 
města Chojna. 

34. Widuchowa  R osobní a nákladní  celodenní 
provoz 

Říční přístav v obci Widuchowa. 

35. Gryfino  R osobní a nákladní  celodenní 
provoz 

Říční přístav v městě Gryfino (Odra 
Zachodnia). 

36. Gryfino – 
Mescherin  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 
 

celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 120 na úseku 250 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. 751 ve směru 
města Gryfino. 

37. Rosówek – 
Rosow  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 
 

celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 13 na úseku 200 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. 765 ve směru 
obce Kołbaskowo. 

38. Kołbaskowo – 
Pomellen  

S osobní a nákladní  celodenní 
provoz 

Dálnice A6. Kontrola je prováděna ve 
směru vstupu na úseku od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. 772 ve vzdálenosti 
1100 m ve směru obce Kołbaskowo 
včetně pomocného pruhu nacházejícího 
se na parcelách č.: 203/10, 203/3 a 
203/79, kontrola je prováděna ve směru 
výstupu na úseku od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. 772 ve vzdálenosti 1100 m ve 
směru obce Kołbaskowo. 

39. Štětín-
Gumieńce   

K osobní a nákladní  v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Železniční stanice Štětín-Gumieńce a 
vlakové nádraží Štětín Główny 
s nástupišti a staničními kolejemi, na 
nichž je prováděna hraniční kontrola, a 
rovněž traťové koleje č. 433 od 0,085 km 
do 3,161 km (výhybka č. 2) Štětín Główny 
– Štětín-Gumieńce. 

40. Lubieszyn – 
Linken  

S osobní a nákladní  celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 10 na úseku 200 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. 804 ve směru 
obce Lubieszyn a severní parkoviště 
(parcela č. 884/13) a jižní parkoviště 
(parcela č. 890/7). 
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41. Dobieszczyn  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice 
celodenní 
provoz 

Krajská silnice č. 115 na úseku 250 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. 864 ve směru 
obce Tanowo.  

42. Świnoujście – 
Garz  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Úsek státní silnice č. 93 (ul. 
Grunwaldzka), v délce 60 m, počínaje od 
mostu na státní hranici u hraničního 
znaku č. 898 – do vnitrozemí. 

43. Świnoujście – 
Ahlbeck  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Úsek okresní silnice č. 5723Z (ul. Wojska 
Polskiego), v délce 50 m, počínaje od osy 
státní hranice do vnitrozemí, včetně 
rozšíření silnice. Po pravé straně od 
hraničního znaku č. 921, po levé straně 
od osy státní hranice u hraničního znaku 
č. 920 podél náspu železniční tratě UBB. 

44. Świnoujście K osobní  v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Areál konečné stanice Usedomské 
přímořské železnice ve Svinoústí 
(Świnoujście) včetně staničních kolejí 
(křižovatka ul. Wojska Polskiego a ul. 11-
go Listopada).  

45. Buk-Blankensee  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Obecní silnice na úseku 200 m od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku 829 ve směru obce Buk. 
Kontrola je prováděna na vyčleněném 
úseku silnice ve vzdálenosti 100 m od osy 
státní hranice. 

46. Warnik  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Obecní silnice na úseku 200 m od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku 785 ve směru obce 
Warnik. Kontrola je prováděna na 
vyčleněném úseku silnice ve vzdálenosti 
100 m od osy státní hranice. 

47. Żytowań – 
Coschen  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Okresní silnice č. 1154F na úseku od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku 424 ve 
vzdálenosti přibližně 70 m na zpevněných 
sjezdech nacházejících se po obou 
stranách silnice ve směru obce Żytowań. 

48. Łęknica – Bad 
Muskau 
(železniční 
most)  

S osobní (chodci)  celodenní 
provoz 

Železniční most v oblasti hraničního 
znaku č. 289. Kontrola je prováděna u 
vstupu na hraniční most. 
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Úsek státní hranice s Litevskou republikou 

1. Ogrodniki  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 16 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. 066 na úseku 400 m od osy 
státní hranice. Kontrola probíhá při 
změněné organizaci silničního provozu 
na vyčleněném úseku silnice a 
v souběžných rozšířeních silnice. 

2. Budzisko  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 

Státní silnice č. 8 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. 140 na úseku 400 m od osy 
státní hranice. Kontrola probíhá při 
změněné organizaci silničního provozu 
na vyčleněném úseku silnice a 
v souběžných rozšířeních silnice. 

3. Trakiszki  K osobní a nákladní v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Železniční stanice PKP v obci Trakiszki – 2 
nástupiště se 4 staničními kolejemi ve 
vzdálenosti 4100 m od osy státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. 115 a trasa 
průjezdu osobního vlaku mezi 
železničními stanicemi PKP Trakiszki – 
Suwałki – Trakiszki. 

4. Berżniki  S osobní  celodenní 
provoz 

Obecní silnice Berżniki – státní hranice od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. 032 na úseku 
100 m od osy státní hranice. Provoz 
vozidel bez změny organizace silničního 
provozu, hraniční kontrola probíhá na 
vyčleněném úseku silnice. 

5. Sudawskie  S osobní  celodenní 
provoz 

Obecní silnice Wiżajny – Sudawskie – 
státní hranice od místa průsečíku s osou 
státní hranice v oblasti hraničního znaku 
č. 190 na úseku 65 m od osy státní 
hranice. Provoz vozidel bez změny 
organizace silničního provozu, hraniční 
kontrola probíhá na vyčleněném úseku 
silnice.  
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6. Trompole  S osobní  celodenní 

provoz 
Obecní silnice Trompole – státní hranice 
od místa průsečíku s osou státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. 127 na 
úseku 150 m od osy státní hranice. 
Provoz vozidel bez změny organizace 
silničního provozu, hraniční kontrola 
probíhá na vyčleněném úseku silnice. 

7. Krejwiany  S osobní  celodenní 
provoz 

Obecní silnice Krejwiany – státní hranice 
od místa průsečíku s osou státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. 117 na 
úseku 100 m od osy státní hranice. 
Provoz vozidel bez změny organizace 
silničního provozu, hraniční kontrola 
probíhá na vyčleněném úseku silnice. 
 

8. Burbiszki  S osobní  celodenní 
provoz 

Obecní silnice Burbiszki – státní hranice 
od místa průsečíku s osou státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. 085 na 
úseku 150 m od osy státní hranice. 
Provoz vozidel bez změny organizace 
silničního provozu, hraniční kontrola 
probíhá na vyčleněném úseku silnice. 

9. Podlaski  S osobní  celodenní 
provoz 

Obecní silnice Berżniki – státní hranice od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. 044 na úseku 
100 m od osy státní hranice. Provoz 
vozidel bez změny organizace silničního 
provozu, hraniční kontrola probíhá na 
vyčleněném úseku silnice. 

10. Poszeszupie  S osobní  celodenní 
provoz 

Obecní silnice Poszeszupie – státní 
hranice od místa průsečíku s osou státní 
hranice v oblasti hraničního znaku č. 159 
- 160 na úseku 100 m od osy státní 
hranice. Provoz vozidel bez změny 
organizace silničního provozu, hraniční 
kontrola probíhá na vyčleněném úseku 
silnice. 
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11. Grzybina  S osobní  celodenní 

provoz 
Obecní silnice Grzybina – státní hranice 
od místa průsečíku s osou státní hranice 
v oblasti hraničního znaku č. 210 - 211 na 
úseku 100 m od osy státní hranice. 
Provoz vozidel bez změny organizace 
silničního provozu, hraniční kontrola 
probíhá na vyčleněném úseku silnice. 

Úsek státní hranice se Slovenskou republikou 
1. Radoszyce  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice 
 

celodenní 
provoz 
 

Obec Radoszyce – kontrola je prováděna 
podél silnice Radoszyce – státní hranice – 
Palota na úseku státní hranice – 
parkoviště nacházející se 500 m od státní 
hranice. 
 

2. Łupków – 
Palota  

K osobní a nákladní  v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Místo Stary Łupków – 1 nástupiště se 4 
staničními kolejemi a traťové koleje od 
státní hranice. 
 

3. Barwinek  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 
 

celodenní 
provoz 
 

Státní silnice č. 19 od místa průsečíku s 
osou státní hranice v oblasti hraničního 
znaku č. I/155 na délce 200 m od osy 
státní hranice ve směru města Dukla (po 
čerpací stanici). Jízdní pruhy: ve směru 
vstupu – 3 jízdní pruhy, ve směru výstupu 
– 3 jízdní pruhy. 

4. Konieczna  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 
 

celodenní 
provoz 
 

Krajská silnice č. 977 na délce 100 m od 
osy státní hranice ve směru města 
Gorlice. Kontrola je prováděna na silnici i 
v rozšířeních silnice. 

5. Muszynka  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 
 

celodenní 
provoz 
 

Státní silnice č. 75 na délce 130 m od osy 
státní hranice ve směru obce Muszynka. 
Místo kontroly a změna organizace 
silničního provozu podle plánu 
organizace silničního provozu na dobu 
dočasného obnovení hraniční kontroly 
vypracovaného správcem silnice. 

6. Muszyna – 
Plaveč  

K osobní a nákladní  v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Město Muszyna – 1 nástupiště se 2 
staničními kolejemi. Kontrola je 
prováděna na délce 225 m. 

7. Leluchów  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 
 

Obecní silnice č. DP 1514K na délce 150 
m od osy státní hranice ve směru obce 
Leluchów. Kontrola je prováděna na 
silnici s využitím jednoho jízdního pruhu 
v obou směrech. 

8. Piwniczna  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 
 

Okresní silnice ve vzdálenosti 230 m od 
osy státní hranice ve směru města 
Piwniczna. Kontrola je prováděna na 
silnici s využitím parkoviště v obci 
Podolik. 
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9. Niedzica  S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice 
celodenní 
provoz 
 

Okresní silnice č. 1639K na délce 30 m od 
osy státní hranice ve směru obce 
Niedzica. Kontrola je prováděna na silnici 
s využitím parkoviště. 

10. Jurgów  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 
 

Státní silnice č. 49 na délce 160 m od osy 
státní hranice ve směru obce Jurgów. 
Kontrola je prováděna na silnici s 
využitím rozšíření silnice. 

11. Łysa Polana  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 
 

Krajská silnice č. 960 na délce 160 m od 
osy státní hranice ve směru obce 
Bukowina Tatrzańska. Kontrola je 
prováděna na silnici s využitím krajnice. 

12. Chochołów  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 
 

Krajská silnice č. 959 na délce 40 m od 
osy státní hranice ve směru obce 
Chochołów. Kontrola je prováděna na 
silnici s využitím parkoviště. 

13. Chyżne  S osobní a nákladní celodenní 
provoz 
 

Státní silnice č. 7 na délce 70 m od osy 
státní hranice ve směru obce Chyżne. 
Kontrola je prováděna na místě 
vyloučené ze silničního provozu mezi 
jízdními pruhy. 

14. Winiarczykówka  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 
 

Krajská silnice č. 962 na délce 50 m od 
osy státní hranice ve směru obce Lipnica 
Wielka. Kontrola je prováděna na silnici s 
využitím krajnice. 

15. Korbielów  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 
 

Krajská silnice č. 945 na délce 20 m od 
osy státní hranice ve směru obce 
Korbielów. Kontrola je prováděna na 
silnici s využitím parkoviště. 

16. Ujsoły  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 
 

Okresní silnice č. 1439S na délce 40 m od 
osy státní hranice ve směru obce Ujsoły. 
Kontrola je prováděna na silnici s 
využitím rozšíření silnice. 

17. Zwardoń – 
Skalité  

K osobní a nákladní v době 
otevření 
železniční 
stanice 

Obec Zwardoń – 2 nástupiště se 3 
staničními kolejemi ve vzdálenosti 500 m 
od státní hranice. Kontrola je prováděna 
ve vlaku s využitím nástupišť na délce 
300 m. 

18. Zwardoń − 
Skalité 
Platforma  

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 
 

Státní silnice č. S69 ve vzdálenosti 950 m 
od osy státní hranice ve směru obce 
Milówka s využitím rozšíření silnice po 
obou stranách silnice na délce 200 m.  
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doba  

Územní rozsah 

 název typ    
19. Zwardoń − 

Mýto 
S osobní a nákladní, 

podle parametrů silnice 
celodenní 
provoz 
 

Obecní silnice na délce 40 m od osy 
státní hranice ve směru obce Milówka. 
Kontrola je prováděna s využitím 
rozšíření silnice po obou stranách silnice 
na délce 200 m. 

20. Ożenna  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 
 

Krajská silnice č. 992 na úseku 40 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničních znaků č. I/197 a 
č. I/198. Kontrola je prováděna na silnici 
v oblasti hraničních znaků č. I/197 a 
č. I/198. 

21. Kacwin  S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz 
 

Silnice na úseku 1100 m od místa 
průsečíku s osou státní hranice v oblasti 
hraničního znaku č. II/140 a 500 m od 
místa průsečíku s osou státní hranice v 
oblasti hraničního znaku č. II/138/1-2. 
Kontrola je prováděna v oblasti 
křižovatky obecních silnic vedoucích 
k hraničním znakům č. II/138/1-2 a 
II/140. 

22. Roztoki G. S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/33. 

23. Balnica  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/52/2. 

24. Czeremcha  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/141. 

25. Wysowa-Zdrój − 
Regetovka  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/223. 

26. Blechnarka  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/230. 

27. Wysowa-Zdrój − 
Cigeľka  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. I/241/2a. 

28. Muszyna − 
Legnava  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/15/10. 

29. Wierchomla S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/45. 

30. Piwowarówka  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/57/2. 

31. Eliaszówka  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/62/6. 

32. Jaworki − 
Litmanová  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/71. 

33. Jaworki − 
Stráňany  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/76. 

34. Szlachtowa  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/83. 

35. Szczawnica − 
Lesnica  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/91. 

 
  



 
P. č. 

 
Hraniční přechod  

 
Druh dopravy Provozní 

doba  
Územní rozsah 

 název typ    
36. Szczawnica − 

Lesnica  
S chodci a cyklisté  celodenní 

provoz  
Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/94. 

37. Sromowce 
Niżne  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/105. 

38. Sromowce 
Wyżne  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/114/1. 

39. Łapszanka  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/160/6. 

40. Rysy  D pieszy  całodobowo  Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/210. 

41. Góra Magura  D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. II/267. 

42. Przywarówka  D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/75. 

43. Babia Góra  D chodci  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/81/2. 

44. Zawoja-Czatoża  D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/88/10. 

45. Przełęcz 
Jałowiecka − 
Gluchačky 

D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/93. 

46. Moczarki  D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/94. 

47. Pilsko  D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/109. 

48. Przełęcz 
Przysłop  

D chodci  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/151. 

49. Przegibek  D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/158/10-11. 

50. Rycerka  D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/163/7. 

51. Wielka Racza  D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/168. 

52. Kikula  D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/175. 

53. Bór D osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz  

Obecní silnice mezi hraničními znaky 
č. III/179/7 – III/180. 

54. Zwardoń − 
Skalité-Skalanka 

D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/182/5-183. 

55. Góra Gomółka  D chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/184. 
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Hraniční přechod  
 

Druh dopravy Provozní 
doba  

Územní rozsah 

 název typ    
56. Zwardoń – 

Skalité  
S chodci a cyklisté  celodenní 

provoz  
Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku III/184/13-14. 

57. Jaworzynka S chodci  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/198. 

58. Piwniczna-Zdrój 
– Mníšek nad 
Popradom 

S osobní a nákladní, 
podle parametrů silnice 

celodenní 
provoz  

Státní silnice č. 87 od místa průsečíku s 
osou hranice silničního mostu ve 
vzdálenosti 190 m ve směru obce 
Piwniczna-Zdrój. Místo provádění 
kontroly: státní silnice č. 87, příjezdová 
silnice k hraničnímu mostu na 
vyčleněném středovém jízdním pruhu 
v délce 75 m, možnost otáčení na 
kruhovém objezdu se čtyřmi připojenými 
komunikacemi spojujícím státní silnici 
č. 78, silnici č. 971, silnici ve směru 
Lomnice a příjezd k hraničnímu mostu. 

59. Żegiestów – 
Sulín  

S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku II/33/4-5. Místo provádění 
kontroly: při scházení z lávky. 

60. Chochołów III/1  S chodci a cyklisté  celodenní 
provoz  

Turistická trasa v oblasti hraničního 
znaku č. III/1. Místo provádění kontroly: 
turistická trasa v oblasti hraničního znaku 
III/1. 
 

Mořský úsek státní hranice  
1. Świnoujście  N osobní a nákladní  celodenní 

provoz  
Přístavní objekty přístavu v Svinoústí 
(Świnoujście) sloužící k pravidelnému 
trajektovému spojení. 

2. Kołobrzeg  N osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Přístavní nábřeží přístavu v Kołobrzegu 
sloužící k pravidelnému trajektovému 
spojení. 

3. Darłowo  N osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Přístavní nábřeží přístavu v Darłowě 
sloužící k pravidelnému trajektovému 
spojení. 

4. Ustka  N osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Přístavní nábřeží přístavu v Ustce sloužící 
k pravidelnému trajektovému spojení. 

5. Gdyně  N osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Přístavní objekty přístavu v Gdyni sloužící 
k pravidelnému trajektovému spojení. 

6. Gdaňsk-Port  N osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Přístavní objekty přístavu v Gdaňsku-Port 
sloužící k pravidelnému trajektovému 
spojení. 
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Hraniční přechod  
 

Druh dopravy Provozní 
doba  

Územní rozsah 

 název typ    
Letecké hraniční přechody  

1. Varšava-Okęcie  L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Varšava-Okęcie. 

2. Lodž-Lublinek  L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Lodž-Lublinek. 

3. Bydhošť  L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Bydhošť. 

4. Krakov-Balice  L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Krakov-Balice. 

5. Katovice-
Pyrzowice  

L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Katovice-Pyrzowice 

6. Gdaňsk-
Rębiechowo  

L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Gdaňsk-Rębiechowo 

7. Vratislav-
Strachowice  

L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Vratislav-Strachowice. 

8. Štětín-Goleniów  L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Štětín-Goleniów. 

9. Rzeszów-
Jasionka  

L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Rzeszów-Jasionka. 

10. Poznaň-Ławica  L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Poznaň-Ławica. 

11. Varšava-Modlin  L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Varšava-Modlin. 

12. Zielona Góra-
Babimost  

L osobní a nákladní  06:00 – 
22:00 hod. 

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Zielona Góra-Babimost. 
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Hraniční přechod  
 

Druh dopravy Provozní 
doba  

Územní rozsah 

 název typ    
13. Kielce-Masłów  L osobní a nákladní  06:00 – 

22:00 hod. 
Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Kielce-Masłów. 

14. Jelenia Góra  L osobní  07:00 – 
22:00 hod. 

Letiště klubu Aeroklub Jeleniogórski 
v Jelení Hoře (Jelenia Góra). 

15. Mielec  L osobní  07:00 – 
22:00 hod. 

Letiště PZL Mielec Cargo Sp. z o. o. 
v Mielcu. 

16. Mazury  L osobní  07:00 – 
22:00 hod. 

Infrastruktura letiště Mazury. 

17. Świdnik k. 
Lublina  

L osobní a nákladní  celodenní 
provoz  

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu v Świdniku k. Lublina. 

18. Przylep k. 
Zielonej Góry  

L osobní  06:00 – 
22:00 hod. 

Letiště Aeroklubu Ziemi Lubuskiej v 
Przylepě k. Zielonej Góry. 

19. Radom-Sadków  L osobní a nákladní  06:00 – 
24:00 hod. 

Územní působnost leteckého hraničního 
přechodu Radom-Sadków. 

 
Vysvětlivky 
S – silniční hraniční přechod 
Ž – železniční hraniční přechod 
Ř – říční hraniční přechod 
N – námořní hraniční přechod 
L – letecký hraniční přechod 
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