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8. prosince 2021 

Vánoční trhy ano, restaurace ne. Od pondělí se 

Vídeň částečně otevře pro očkované 

Od pondělí 13. prosince 2021 se ve Vídni otevřou obchody, služby, kulturní instituce a dokonce 

i vánoční trhy. Navštívit je budou moct pouze očkovaní. Pro neočkované rakouský lockdown 

bude platit nadále. Restaurace v rakouské hlavní metropoli otevřou o týden později, tedy 20. 

prosince 2021. 

 

Vídeň se v pondělí po třech týdnech probudí z celostátního lockdownu. Nově otevřené obchody a služby 

budou moct navštívit ovšem jen očkovaní nebo ti, kteří koronavirus prodělali během posledních šesti 

měsíců. Pro neočkované osoby bude i nadále platit uzávěra. Vedle obchodů a služeb se na 

znovuotevření mohou těšit i kulturní instituce a vánoční trhy. Na nich budou moct otevřít i gastronomické 

stánky, které ovšem budou smět nabízet pouze zabalený sortiment určený ke konzumaci s sebou. 

Restaurace, kavárny a hotely naopak zůstávají ve Vídni prozatím zavřené. Otevřít se budou moct o 

týden později, tedy 20. prosince. Ve třech spolkových zemích (Voralrbersku, Burgenlandsku a Tyrolsku) 

se restaurace otevřou už nyní v pondělí. Zavřít musí ale nejpozději v 23 hodin. 

 

Ve spolupráci se sousedními spolkovými zeměmi se Vídeň chce domluvit na společných krocích, které 

vedou ke znovuotevření jendotlivých segmentů tak, jak tomu bylo při velikonočním lockdownu ve 

východní části Rakouska. Nejnižší incidenci, tedy potvrzených případů onemocnění koronavirem za 

posledních sedm dní na 100 000 obyvatel má v Rakousku nyní právě Vídeň, která po celý čas pandemie 

prosazuje přísná opatření a sází na očkování, testování a nošení respirátorů. Jejich nošení bude i 

nadále povinné ve všech vnitřních prostorách. Starosta Michael Ludwig po dnešním jednání rakouské 

spolkové vlády s hejtmany prohlásil, že vítá shodu ohledně dalšího postupu napříč politickým spektrem. 

 

Podle epidemiologů dosáhla čtvrtá vlna koronaviru už svého vrcholu. V dalších dnech se očekává, že 

nových případů bude ubývat. Vytížení jednotek intenzivní péče ale kvůli koronavirovým pacientům i tak 

přetrvává. S koronavirem je hospitalizováno celkem 3 035 pacientů, přičemž 658 se nachází na 

jednotkách intenzivní péče.  

 

Foto: Vídeňský starosta Michael Ludwig, (c) C.Jobst/PID 
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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. 

http://www.eurocommpr.at

