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15. června 2020 

Ve Vídni jezdí senioři k lékaři v taxi. Platí 

jim ho město. 

V boji proti šíření koronavirové nákazy přijala Vídeň řadu opatření. Aby 

ochránila i tu nejzranitelnější skupinu seniorů, vydala vídeňská radnice již 

v březnu speciální poukázky na využití taxislužeb. Ty měly seniorům zajistit co 

nejbezpečnější mobilitu a snadnou návštěvu lékaře.  O poukaz, který má 

hodnotu 50 euro, si každý senior mohl zažádat do konce května. Celkem tuto 

službu využilo již 108 500 seniorů. Platné jsou poukazy až do října. V rámci 

hrozby koronavirové nákazy patří Vídeň nyní mezi nejbezpečnější destinace 

v Evropě.  

 

Ve Vídni žije podle údajů vídeňské radnice zhruba 300 tisíc seniorů starších 65 let. 

Aby je město, jako nejzranitelnější skupinu ochránilo, vydalo speciální poukazy na 

využití taxislužby v hodnotě 50 eur. Každý senior, který o takový poukaz měl zájem, 

si o něj mohl do konce května zažádat a obdržel jej přímo domů do své poštovní 

schránky. Využít ho senioři mohli např. na cestu k lékaři. Podle vídeňského starosty 

Michaela Ludwiga touto iniciativou město ale nepomohlo pouze starším osobám. 

„Na jedné straně zajistíme, aby se starší generace doopravila k nezbytným 

návštěvám taxíkem, a minimalizujeme riziko nákazy, které by ji jinak hrozilo např. 

v městské hromadné dopravě, na druhé straně ale podpoříme i provozovatele 

taxislužeb, kteří zažívají nelehké časy,“ okomentoval iniciativu v březnu vídeňský 

starosta Michael Ludwig.  

 

Zatím poukazy využilo 108 500 seniorů. Jejich hodnota byla vyčíslena na 1,5 milionů 

eur. Do oběhu město ale vydalo poukazy v hodnotě 5,5 miliónů eur. Využít je senioři 

mohou až do konce října.  

 

Vedle speciálních poukazů na využití taxislužeb vydala Vídeň i speciální 

gastropoukazy pro všechny vídeňské domácnosti.  

 

 

 

 

 

http://www.eurocommpr.cz/
https://www.eurocommpr.at/cz/Newsroom/Tiskove-zpravy/Viden-podpori-gastronomii-rozdavat-bude-domacnostem-poukazky-do-restauraci
https://www.eurocommpr.at/cz/Newsroom/Tiskove-zpravy/Viden-podpori-gastronomii-rozdavat-bude-domacnostem-poukazky-do-restauraci
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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 devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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