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13. ledna 2021 

Nejčastější jména vídeňských novorozenců 2021 

Vídeňští statistici zveřejnili přehled nejčastějších křestních jmen dětí narozených v rakouském 

hlavním městě v uplynulém roce. Nejoblíbenější jsou Emilia a Leon. Nebo Sara a Matteo. Závisí 

na úhlu pohledu. 

 

Statistiku křestních jmen novorozeňat vede Vídeň ve dvou podobách. Některé ze jmen se totiž mírně 

liší ve způsobu psaní, jejich výslovnost však zůstává stejná (například Hannah a Hanna). První řadu 

proto tvoří jména podle přesného způsobu zápisu, druhou zase jména sloučená podle výslovnosti. 

 

V prvním případě se mezi děvčaty vedení ujala Emilia (112), po které následuje Mia (95), Lea (90), Lena 

(87) a Sophie (86). U chlapců se v čele ocitl Leon (128) a na dalších místech David (112), Maximilian 

(111), Noah (100) a o páté místo se dělí Paul a Elias (oba 95). 

 

S přihlédnutím k zápisu podle výslovnosti se pořadí poměrně zamíchalo. Nejčastějším dívčím jménem 

podle této metodiky se stala Sophia, kterých se ve Vídni v uplynulém roce narodilo 161, tedy necelá dvě 

procenta ze všech narozených děvčat. Následuje Sara (134), Hannah (129), Emilia (128) a první pětku 

uzavírá Lea (102). Mezi chlapci zvítězil Matteo (149 a 1,5 procent), za ním se umístili Leon (129), Luka 

(121), David (118) a Maximilian (116). 

 

Pracovníci vídeňské samosprávy při tvorbě statistiky vycházeli z dat registru obyvatel počátkem 

letošního ledna, prozatím se proto jedná o předběžné údaje. Finální, očištěná data rakouského 

statistického úřadu Statistik Austria budou zveřejněny až kolem června. 
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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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