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30. srpna 2021 

Vídeňský maraton dostal zelenou 

Sportovní fandové a milovníci běžeckých závodů se 11. a 12. září mohou těšit na vídeňský 

maraton. Oproti Praze dostal totiž Vienna City Marathon zelenou. Zúčastnit se ho může až 28 

tisíc běžců s negativním testem na koronavirus. 

 

Vídeň se druhý zářijový víkend chystá na největší sportovní událost v zemi. Oficiální schválení totiž 

získal vídeňský maraton. Ten bude zároveň jedním z největších světových maratonů, který se od 

začátku pandemie bude moct konat.  

 

Startovat zde bude až 28 tisíc běžců rozdělených do sedmi různých závodů. Ty se budou konat ve dvou 

dnech a nezbytností bude předložení negativního testu na koronavirus. Ten musí předložit i plně 

očkovaní běžci, kteří tvoří 93 procent všech běžců. Organizátoři maratonu také vsadili na speciální 

prevenční koncept, který byl vypracován společně s lékaři z lékařské univerzity MedUni Wien. Ten 

počítá např. se zajištěním dostatku místa při startu, v místech předávání štafety či občerstvení nebo s 

bezkontaktním předáním medailí. Centrální myšlenkou konceptu je také udržet účastníky neustále 

v pohybu a zabránit tak tvoření velkých hloučků. Účastníci závodu také získají k dispozici speciální 

nosní sprej, který má zvlhčit nosní sliznici a zabránit invazi nových virů, a dezinfekci na ruce.  

 

Radost z konání letošního maratonu ve Vídni neskrývají běžci i organizátoři. „Máme radost, že je cesta 

k běžeckému comebacku opět volná. Vždy jsme byli přesvědčeni, že je možné zorganizovat 

zodpovědný maraton i v době pandemie. To také budeme nyní moct udělat. Děkujeme všem 

zúčastněným, kteří nám při přípravách pomáhali“, řekl ke konání Vienna City Marathonu vedoucí 

relizačního týmu Gerhard Wehr. 
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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 jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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