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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

14. října 2020 

Volby ve Vídni vyhráli sociální demokraté 

Již od konce druhé světové války řídí vídeňskou radnici sociální demokraté 

(SPÖ). Nyní je jasné, že ani letošní výsledek komunálních voleb na „rudé 

Vídni“ nic nezmění. Sociální demokraté v čele se současným starostou 

Michaelem Ludwigem získali 41,62 procent hlasů. Největší ztrátu utrpěla 

pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ). 

Zemské volby ve Vídni, které se v Rakousku konaly 11. října 2020, znají své vítěze 

i poražené. Dle prognóz získala nejvíce hlasů favorizovaná strana sociálních 

demokratů SPÖ v čele se starostou Michaelem Ludwigem. Dle aktuálních propočtů 

získala strana 41,62 procent hlasů a lze ji tedy označit za jasného vítěze letošních 

voleb. Významně posílila i lidovecká strana ÖVP rakouského kancléře Sebastiana 

Kurze, která hned po SPÖ získala druhý nejvyšší počet hlasů, a to 20,43 procent. 

Oproti minulým zemským volbám si tak polepšila o 6,44 procent. Třetí stranou 

s nejvyšším počtem hlasů se pak stala strana Zelených s 14,8 procenty hlasy, která 

v čele s předsedkyní Birgit Hebeinovou tvoří spolu se sociálními demokraty 

současnou koalici na vídeňské radnici. Kromě zmíněných se do vídeňského sněmu 

dostali se 7,47 procenty hlasů ještě liberálové ze strany NEOS. Naopak k jasným 

poraženým patří pravicově populistická strana FPÖ, která získala pouhých 7,11 

procent, což je oproti minulým volbám v roce 2015 o 18,66 procent méně. Značný 

neúspěch zažila i strana Team HC Strache, bývalého předsedy strany FPÖ Heinz-

Christian Strache, která letos kandidovala poprvé. Ve volbách ovšem získala jen 

3,27 procent hlasů, a proto do zemského sněmu, kde je nezbytné pětiprocentní 

minimum, neusedne.  

Vzhledem k pandemii koronaviru volilo až 40 procent Vídeňanů korespondenčně. 

Korespondenčně odevzdali vyjma starosty Ludwiga svůj hlas také všichni lídři 

kandidujících stran. 
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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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