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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

26. března 2021 

Vídeň o Velikonocích zpříšní 

protikoronavirová opatření 

V období od 1. do 6. dubna Vídeň znovu zpřísní protikoronavirová opatření. 

Děti se tak ze škol vrátí zpět na distanční výuku, obchody kromě potravin se 

uzavřou a situace se zkomplikuje i pro pendlery. Původně přitom rakouská 

metropole plánovala opatření koncem března rozvolnit a otevřít např. i 

restaurační zahrádky. Podle vídeňského starosty si na ně lidé budou muset 

ale zhruba osm až deset týdnů počkat.  

Vídeň i sousedící Dolní Rakousko a Burgundlansko se rozhodly o Velikonocích 

znovu zpřísnit protikoronavirová opatření. Cílem je snížit počet infikovaných a také 

odlehčit jednotkám intenzivní péče. Podle slov vídeňského starosty se britská 

mutace koronaviru šíří v odlišných věkových i společenských skupinách než jeho 

původní varianta. K nákaze tak dochází především ve školách, na pracovištích a při 

kontaktu rodin a přátel. Aby došlo k omezení šíření nákazy, rozhodla se Vídeň spolu 

s dalšími spolkovými zeměmi na východu země k znovuzavedení přísnějších 

protikoronavirových opatření. Nově tak budou v období od 1. do 6. dubna uzavřeny 

veškeré obchody s výjimkou obchodů s potravinami a lékáren. Zavřené budou 

muset zůstat např. i kadeřnictví, kosmetická studia a další služby, které vyžadují užší 

kontakt. Ani muzea či zoologické zahrady nebude možné navštívit. Děti se ze škol 

vrátí zpět na distanční výuku a zůstanou na ní i po Velikonocích. Od 12. dubna by 

pak děti měly postupovat při návratu do škol PCR testy. Vedle zmíněných opatření 

upravuje Vídeň i nošení FFP2 respirátorů. Ty je nutné nosit venku na místech 

s vyšším výskytem lidí a také ve vnitřních prostorách s výjimkou domácností. 

Zároveň by Vídeňané od 1. do 6. dubna měli omezovat svůj pohyb venku a zůstávat 

doma. Svůj domov tak budou moci opustit jen v případě výkonu práce, nákupu 

potravin či sportovního vyžití. Pendleři se pak neobejdou bez dvou testů týdně.  

 

Ještě před několika týdny přitom město od 27. března zvažovalo otevření 

restauračních zahrádek. Na rozvolnění si ovšem Vídeňané budou muset počkat. 

„Musíme to všichni společně ještě osm až deset týdnů vydržet, než dojde 

k proočkování většiny populace. Až pak se budeme moct zabývat otázkou, kdy se 

budeme moct vídat ve větším počtu lidí“, prohlásil k uvolnění vídeňský starosta 
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Ludwig. Po týdnu plánuje město společně s Ministerstvem zdravotnictví veškerá 

opatření vyhodnotit. 

 

Kontakt 

Ing. Markéta Spěváčková  
Karmelitská 25, 118 00 Praha 1  
spevackova@eurocommpr.cz   
+420 776 463 334  
www.eurocommpr.cz  
www.facebook.com/eurocommprpraha  
www.twitter.com/eurocommpr_prg    

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi 

Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře 

Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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