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Babyboom se ve Vídni zatím nekoná. 

Mortalita loni ale vzrostla.  

Zatímco ve Španělsku, Itálii, Spojených státech amerických či Francii 

porodnost od počátku pandemie výrazně klesla, ve Vídni koronavirus 

rodičovské plánování zřejmě neovlivnil. Ačkoliv se sice mnohými očekávaný 

babyboom ani ve Vídni nedostavil, pohybují se vídeňská data od počátku 

pandemie v mezích očekávaného trendu. Naopak počet úmrtí očekávání 

statistiků předčila. I tak ale došlo v loňském roce ve Vídni k nárůstu počtu 

obyvatel.  

Loňské lockdowny na počátku roku babyboomy nevyvolaly, a to ani v Evropě ani 

v USA. V některých zemích jako Španělsku, Francii či Itálii lze vypozorovat dokonce 

opačný trend, kdy počet dětí počatých na jaře 2020 klesl. Ve Vídni jarní lockdown 

podle dostupných dat vídeňské radnice rodičovské plánování nijak neovlivnil a 

neodchyluje se od dlouhodobého trendu. Statistici však upozorňují, že data, která 

mají k dispozici, jsou předběžná a vztahují se tak pouze k dětem počatých do konce 

května 2020. Nevylučují proto, že se ještě nějakých odchylek dočkají.  

 

Naopak úmrtnost ve Vídni loni vzrostla a byla o 10 procent, než statistici 

předpokládali. Do jaké míry úmrtnost ovlivnila současná pandemie koronaviru, je 

součástí vídeňské statistické studie. První úmrtí vztažené k nákaze koronavirem 

zaznamenalo Rakousko v polovině března 2020. K významnějším odchylkám 

v počtu zemřelých osob pak podle statistiků došlo začátkem dubna a v polovině října 

loňského roku. V Rakousku tak prý zemřelo zhruba o 8 400 lidí více, než statistické 

modely předpokládaly.  

 

I tak se počet obyvatel ve Vídni zvýšil, a to o deset tisíc. Oproti předešlým rokům je 

nárůst ovšem spíše podprůměrný. Ještě v roce 2019 byl totiž o necelé čtyři tisíce 

vyšší.  

 

Vídeň nyní čítá 1,92 miliónů obyvatel, což z Vídně dělá páté největší město 

Evropské unie. Podle statistických propočtů by Vídeň měla dvoumiliónovou hranici 

dosáhnout v roce 2027. Za nárůstem počtu obyvatel prý stojí především migrace.  
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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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