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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

15. ledna 2019 

Plošný zákaz konzumace jídla ve 

vídeňském metru vstupuje v platnost 

Po úspěšné pilotní fázi zákazu konzumace jídla ve vídeňské lince metra U6 

vstupuje v platnost celoplošný zákaz ve všech linkách. V průzkumech 

veřejného mínění podpořily toto opatření dvě třetiny dotázaných.  

 

Zpříjemnění společného cestování a ohleduplnost ke spolucestujícím ve veřejných 

prostředcích se dopravní podnik města Vídně Wiener Linien rozhodl řešit rozšířením 

celoplošného zákazu konzumace jídla na všech linkách vídeňského metra, který 

vstupuje v platnost 15. ledna 2019. Se zákazem stravování se cestující mohli setkat 

již ve zkušebním režimu od 1. září 2018 na lince U6. Cílem tohoto nařízení, které 

v mnoha městech po celém světě včetně Prahy platí již delší dobu, je omezit zápach 

a snížit náklady na úklid dopravních prostředků a stanic metra.  

 

Zákaz konzumace jídla na lince U6 byl cestujícími v prvních čtyřech měsících přijat 

pozitivně. Od září do konce roku 2018 bylo na nařízení celkem upozorněno pouze                                  

88 pasažérů, což je při počtu 250 000 cestujících za den zanedbatelné číslo. 

Pozitivní dopad má nařízení i na snižující se objem odpadu ve stanicích metra linky 

U6. „Každé euro, které při úklidu ušetříme, můžeme investovat jinam, což bude mít 

pozitivní přínos pro cestující“, uvedla ředitelka Wiener Linien Alexandra Reinagl. 

 

Zákaz podle přání cestujících 

Na zápach jídla a znečištění dopravních prostředků si v minulosti stěžovala řada 

cestujících a proto dopravní podnik Wiener Linien provedl v létě 2018 průzkum 

veřejného mínění týkající se zákazu konzumace jídla. Výsledek byl zcela 

jednoznačný – drtivá většina z více než 50 000 dotázaných se vyslovila pro obecný 

zákaz stravování,  dvě třetiny pak pro celoplošný zákaz na všech linkách vídeňského 

metra, který právě nyní vstupuje v platnost. Zaměstnanci Wiener Linien budou 

kontrolovat, zda je opatření cestujícími dodržováno, udělování pokut však není 

prozatím v plánu.  
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