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Vídeň hlásí úbytek přenocování o dvě 

třetiny, letiště pokles o 70 procent 

Od začátku roku do září se počet přenocování ve Vídni v meziročním srovnání 

propadl o dvě třetiny (67,8 %). Pokles za měsíc září činil dokonce tři čtvrtiny 

(75,1 %). Počet českých turistů klesl od ledna o necelých 60 procent. Vyplývá 

to ze statistik za první tři čtvrtletí roku 2020, které zveřejnila vídeňská turistická 

centrála. S ještě vyšším propadem se potýká vídeňské letiště. 

 

Vídeňský turismus pokračuje vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v propadu. 

Za září vykázala místní ubytovací zařízení pouze 376 000 přenocování, což je v 

porovnání s předchozím rokem propad o 75,1 procent. Od začátku roku ve Vídni 

napočítali dohromady 4,1 milionu přenocování, což značí pokles o 67,8 procent 

oproti roku 2019. Čistý obrat od ledna do srpna se propadl o 70 procent a dosáhl 

188.6 milionů eur. 

 

Cesty do Vídně omezili návštěvníci ze všech zemí. Hranici 100 000 přenocování 

zahraničních hostů v září těsně překonali pouze turisté z Německa, 101 000 

přenocování ale značí propad o 67 procent. Počet návštěvníků z dalších velkých 

trhů nebo zemí silně postižených koronavirem jako jsou USA, Velká Británie nebo 

Španělsko klesl o více jak 90 procent. Průměrné vytížení hotelů se propadlo na 18,4 

procent a bylo o 63,8 procent nižší než před rokem. 

 

Propad se týká i turistů z Česka. Ze statistik Wien Tourismu vyplývá, že za první tři 

čtvrtletí se ve Vídni ubytovalo 30 050 občanů ČR, z toho 4 008 v září. Celkem se za 

první tři kvartály jedná o propad o 59,6 procent. Čeští turisté ve Vídni letos zatím 

strávili 55 988 nocí, z toho v září 7 722. Propad od ledna do září dosáhl 57,4 

procenta. 

 

Výrazný propad zaznamenalo i vídeňské letiště. Branami Vienna International 

Airport prošlo v září 562 247 cestujících, tedy o 81,1 procent méně než loni. Od ledna 

do konce září ve Schwechatu odbavili 7 026 879 pasažérů, propad oproti rekordnímu 

roku 2019 dosáhl 70,7 procent. 

 

Foto: Liduprázdný zámecký park Schönbrunn © WienTourismus/Paul Bauer 
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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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