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Ze světa

O
dbavovací halou terminá-
lu dvě pražského letiště
Václava Havla se rozléhá
ve tři v noci překvapivě
hlučný shon. Lidé s kufry

pospíchají do fronty, která se táhne
daleko za šest registračních přepá-
žek, jež odbavují naráz hned dva
ranní lety na řecký ostrov Korfu.
Přestože je noc, cestující jsou oči-
vidně vesele naladění a zdá se, že
ani čekání v dlouhém „hadovi“ ni-
komu příliš nevadí. S rouškou na
bradě a plechovkou piva v ruce se
někteří nalaďují na ještě více pozi-
tivní notu. V konverzaci občas za-
slechnu slovo „korona“. Výraz ale
vzduchem poletuje jako něco vzdá-
leného, o čem se mluví už jen jako-
by v žertu. Lidé se viditelně více
než kdy dříve těší na dlouho očeká-
vanou dovolenou v zahraničí, která
letos není samozřejmostí.
Bezpečnostní kontrolou projdu

víceméně rychle a bez obtíží. Tady
už mají roušky všichni vzorně
i přes nos, po naskenování letenek
totiž na nás čekala na rozdíl od ob-
vyklého postupu rychlá pasová
kontrola.
Řecké ostrovy se cizincům otevře-

ly na začátku července. Náš let na
Korfu je tak jedním z prvních, leta-
dlo je nakonec zaplněno zhruba ze
dvou třetin. Hygienická pravidla na
palubě nejsou nijak zvlášť přísná –
asi dvě hodiny trvající cestu nicmé-
ně absolvujeme se zakrytými ústy

a nosem, palubní personál se navíc
ozbrojil i ochrannými umělohmot-
nými štíty a rukavicemi. Od roušky
si můžu během letu na chvíli od-
dechnout, jen když se posilňuju ku-
řecím řízkem a sklenkou vody.

Testování na letišti
Snad poslední chvíle napětí před pl-
nohodnotným začátkem volna
čeká cestující hned po výstupu z le-
tadla. „Připravte si QR kódy,“ upo-
zorňuje nás přísně vyhlížející pra-
covnice řecké letištní ostrahy.
Vstup na území Řecka je pro cizin-
ce podmíněn vyplněním elektronic-
kého formuláře, dostupného na
vládním webu. Vyplnit se musí nej-
později 48 hodin před odletem. Ces-

tující jsou povinni uvést vedle plá-
nového místa pobytu a případných
přesunů kontakt na sebe v Řecku
a na blízkou osobu v Česku. Do ně-
kolika hodin by na svůj e-mail měli
obdržet automaticky přidělený QR
kód, který případně může podstat-
ně změnit průběh pobytu v zemi.
Určí totiž, kdo z cestujících půjde

na namátkový test na koronavirus
přímo v letištní hale. „O tom, kdo
půjde k testování, rozhoduje algo-
ritmus. V případě, že si systém
‚myslí‘, že by se určitá osoba statis-
ticky z nějakého důvodu mohla ně-
kde nakazit, pošle ji pro jistotu na
testování,“ vysvětlil mi později po-
stup místostarosta města Korfu
Panayiotis Varouchas, který má

mimo jiné na starost i cestovní ruch
na ostrově.
Z našeho letu poslala letištní obslu-

ha za modrou plentu, která je jasně
vidět už u vstupu do budovy, zhru-
ba třetinu cestujících. Celý proces
ale trvá jen několik minut. Bezpeč-
nostní pracovníci si pečlivě zapisují
osobní údaje všech testovaných
osob. Za plentou je pak vidět, jak
zdravotníci provádějí výtěry z úst.
„Žádné konkrétní instrukcemi neda-
li. Udělali výtěr a poslali mě pryč,“
říká mi starší pán, který už vedle mě
čeká u pásu na zavazadlo. Podle
jeho ženy se výsledky mají dozvědět
prostřednictvím SMS zprávy.
České velvyslanectví přitom cesto-

vatele varuje, že řecká policie může
v případě pozitivního výsledku po-
slat cizince do karantény. Strávit ji
ale mají při bezproblémovém prů-
běhu infekce v hotelovém pokoji.
Pro tyto účely vyčleňují jednotliví
hoteliéři část svých pokojů, někte-
ré hotely pak přes léto fungují vý-
hradně pro případné ubytování pa-
cientů s covidem-19.

Štíty, odstupy a pokuty
Bezpečnostní nařízení postihnou
cestovatele téměř při všech aktivi-

tách po celém ostrově. Hotely
mimo jiné letos omezují nutný
kontakt s hosty, v pokojích se tak
například uklízí jen jednou za ně-
kolik dní. Před ubytováním čeká
turisty v mnohých zařízeních i po-
vinná dezinfekce zavazadel s po-
mocí ozonu. Ten se používá mimo
jiné třeba i k čištění plážových le-
hátek, které personál provádí ně-
kolikrát denně.
Roušky jsou povinností přede-

vším v dopravních prostředcích či
při návštěvě místních památek.
V hotelech, restauracích a obcho-
dech se sice doporučují, ale praktic-
ky všudemi řekli, že je na mně, zda
ji budu nosit. A pohoršené pohledy
se tam nekonaly.
Za co jsem ovšem dostala napo-

menutí, bylo nedodržování až
dvoumetrových bezpečnostních ro-
zestupů. Ty jsou ve všech vnitřních
prostorech jasně vyznačeny. Fron-
ta na obědy i večeře, které náš ho-
tel poskytuje formou bufetu, se tak
kvůli sociálnímu distancu táhne až
k venkovní zahrádce. Klasické švéd-
ské stoly navíc tentokrát obstarává
obsluha restaurace.

Pro personál, ať už v hotelech
či městských podnicích, jsou
naopak bezpečnostní poky-
ny velmi striktní. Všichni
mají gumové rukavice,
obličej si chrání plasto-
vým štítem.
„Omlouvám se, man-

žel mi ještě nesehnal štít.
Otevřeli jsme včera,“ vítá

nás majitelka místní taver-
ny. Z černé látkové roušky je

viditelně nešťastná, nosit ji ale
musí. Na rozdíl od turistů pro po-
skytovatele služeb je zakrývaní obli-
čeje totiž povinné, při porušení na-
řízení jim hrozí pokuta ve výši až
150 eur (v přepočtu asi 4 000 ko-
run).

Léto bez návalů turistů
Na Korfu, kde žije 130 tisíc lidí, se
za celou dobu pandemie vyskytlo
celkem pět případů koronaviru, je-
den z nich byl smrtelný. V součas-
nosti tu neevidují zdravotníci jedi-
ného nakaženého. Karanténa byla
nicméně v předešlých měsících na
ostrově stejně jako ve zbytku země
velmi přísná. Na ulici se nesmělo vy-
cházet bez vyplnění speciální žá-
dosti na vládnímwebu. Lidémuseli
udat důvod, proč chtějí opustit svůj
domov a v jakém časovém rozmezí.
Na ulici se směli pohybovat jen s ná-
sledně vystavenýmpovolením a do-
kladem totožnosti pod pohrůžkou
pokuty 50 eur.
Drtivá většina místních obyvatel

vnímá nynější rozvolnění pozitiv-
ně a turisty vítá spíše s nadšením
než se strachem. Spletité uličky
tamních měst, oblíbené památky
i zdejší v minulosti často až přepl-
něné pláže totiž letos zejí ne-
zvyklou prázdnotou. Korfu je při-
tom z 90procent závislé na cestov-
ním ruchu. Jen v první polovině
loňského roku přicestovalo na
místní mezinárodní letiště půl mi-
lionu cizinců. Nejoblíbenější je ost-
rovmezi občany Británie, dále Ně-
mecka a Česka.
Letošní turistická sezona, která

obvykle trvá od dubna do října, ale
kvůli zdravotnické krizi přišla už
o dva měsíce a nedostatek cestova-
telů si vybírá svou daň. Podle odha-
dů šéfa Asociace hotelů na Korfu
Babise Vulgarise se turistům v létě
neotevře zhruba polovina hotelů.
Celková návštěvnost bymohla kles-
nout o čtvrtinu až polovinu, odha-
dují místní činitelé.
Mezi Čechy je letní dovolená

v Řecku podle zástupců cestovních
agentur i letos populární, velký zá-
jem hlásí podle ČTK Invia, Exim
Tours i Alexandria. Přes agenturu
Invia, která prodává zájezdy od ně-
kolika stovek cestovních kanceláří
působících v Čechách, odcestovalo
do Řecka jen za první týden otevře-
ných hranic 1 700 lidí, řekla MF
DNES mluvčí společnosti Andrea
Řezníčková. Rozdíl oproti stejné-
mu období loni v létě je ale podle ní
markantní – tehdy vyslala agentura
do země 7 300 lidí.
Podle řeckých úřadů důvody

k obavám z cesty na ostrov nejsou
opodstatněné. „Bezpečnostní ome-
zení jsou tu pro vás, ne kvůli vám,“
říká místostarosta Varouchas.

Nechte to plavat
Kdy je dobré nic neřešit?

už v pondělí v časopise Ona Dnes

Jelizaveta Nestercova
zvláštní zpravodajka
MF DNES na Korfu

Korfu
v čase (po)
koronaviru

Prázdné plážeHotely na Korfu davy turistů letos nečekají,
polovina z nich zůstane zavřená. Foto: J. Nestercova

Poloprázdné pláže, dezinfekce kufrů i namátkové
testování. Takové je léto na řeckém ostrově.

Dovolená ve stínu pandemie Zesíle-
né kontroly na letištích, povinné roze-
stupy a roušky na všech památkách
i ve veřejné dopravě. Ale také polo-
prázdné a někdy i téměř prázdné re-
staurace a pláže. To je letošní dovole-
ná na Korfu (nahoře). Oproti loňské-
mu roku (dole) ihned patrný rozdíl.
Foto: J. Nestercová a Shutterstock
(2x dole)


