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Na slavný Big Mac si ve Vídni vyděláte za osmnáct 

minut. V Praze za zhruba tři čtvrtě hodiny 

Každý rok vydává vídeňská radnice statický přehled vývoje města. Ten je rozdělen do deseti 

kapitol a vedle podílu zeleně ve městě a demografických údajů obyvatel žijících ve Vídni 

porovnává i slavný Big Mac Index evropských metropolí. Podle něj si lidé na nejprodávanější 

sendvič společnosti McDonald‘s ve Vídni vydělají za osmnáct minut. V Praze to je 42 minut. 

 

Vídeň se každoročně objevuje na předních místech v žebříčcích hodnotících kvalitu života ve městech. 

Vysokou kvalitu i spokojenost zdejších obyvatel dokládá i statický přehled „Vídeň v číslech 2021“ (Wien 

in Zahlen 2021), který vídeňská radnice v září zveřejnila. Podle něj je 90 procent lidí žijících ve Vídni 

s kvalitou života ve městě spokojeno a 70 procent je dokonce spokojeno i s vedením města.  

Druhou největší menšinou jsou Němci 

Ve Vídni v současné době žije 1,9 miliónů obyvatel. Podle slov vídeňského starosty Michaela Ludwiga 

by Vídeň již za 6 let měla pokořit dvoumiliónovou hranici. To staví Vídeň před důležité úkoly a projekty, 

a to obzvláště v oblasti bydlení, dopravy a infrastruktury. Město roste především díky přistěhovalectví. 

Nejvíce lidí do Vídně za minulý rok přišlo namátkou ze Sýrie, Rumunska nebo Německa. Právě Němci 

(2,7 %) jsou hned po Srbech (4 %) také největší menšinou ve Vídni. Následují pak Turci (2,4 %), Poláci 

(2,3 %) a Rumuni (2,0 %). Podle statistického přehledu žilo ve Vídni k 1.1. 2021 178 národností.  

Zelené město s kulturním vyžitím 

Vídeň je zelené město plné parků, vodních ploch a míst, které vybízejí k odpočinku i vycházkám. 

Svědčí o tom i podíl zeleně, který ve Vídni dosahuje poloviny plochy města. Navíc mají zhruba dvě 

třetiny obyvatel zeleň v docházkové vzdálenosti kratší 250 metrů. Ani kulturně a volnočasově Vídeň 

nepokulhává. Kulturní město Vídeň proslulé svými galeriemi a divadly se může pyšnit vysokou 

návštěvností napříč svými kulturními domy.   

Na slavný Big Mac si vyděláte za 18 minut 

Do vídeňské statistické ročenky se dostal i slavný Big Mac Index, který vyměřuje čas strávený v práci, 

který je nutný k zakoupení nejprodávanějšího sendviče amerického řetězce. Ten je ve Vídni stejně 

jako v Berlíně vyměřen na 18 minut. V Paříži, Barceloně či Římě lidem bude stačit maximálně půl 

hodiny. Podobně jako v Praze, v Bratislavě a Budapešti se musí odpracovat od čtyřiceti minut až do 

celé hodiny.  
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Další informace 

Statistický přehled Vídeň v číslech ke stažení (v angličtině) 

 

Foto: © WienTourismus/Christian Stemper 

 

 

Kontakt 

Ing. Markéta Poláčková 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

polackova@eurocommpr.cz  

+420 776 463 334 

www.eurocommpr.cz  

www.facebook.com/eurocommprpraha  

www.twitter.com/eurocommpr_prg  

 

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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