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Rekordní počet pasažérů na letišti Vídeň 

Letiště Vídeň zaznamenává nárůst: v roce 2018 skupina Flughafen Wien 

eviduje 34,4 milionů (+11,3 %) pasažérů, na vídeňském letišti byla poprvé 

překročena hranice 27 milionů (+10,8 %). Prognóza na rok 2019 předpovídá ve 

Vídni návýšení až o 10% na zhruba 30 milionů cestujících.  

 

„S více než 27 miliony cestujících byl rok 2018 opět pro Vídeň rekordní. K nárůstu 

přispěly především letecké společnosti Australian Airlines, Laudamotion a skupina 

easyJet. Celkově došlo ke značnému rozšíření nabídky nízkonákladových letů, 

zejména díky otevření nových poboček společností Wizz Air, Laudamotion a LEVEL. 

K tomu byl navíc navýšen počet dálkových letů,“ vysvětluje člena představenstva 

společnosti Flughafen Wien Julian Jäger.  

V přesných číslech letiště ve Vídni zaznamenalo v roce 2018 celkem 27 037 292 

pasažérů, což je o 10,8 % cestujících více než v předchozím roce. Pozitivně se na 

těchto výsledcích odrazila dálková spojení, nově vzniklá spojení a navýšení počtu 

leteckých spojů. Rovněž vzrostl počet přestupních letů (+3,7 %) a počet místních 

pasažérů (+13,6 %). Stejně tak se navýšil počet odletů a příletů o 7,3 % a míra 

obsazení sedadel se zvýšila o 1,3 % na 76 %. Rovněž objem nákladní dopravy se 

v roce 2018 vyvíjel pozitivně a vrostl o 2,6 % na 295 427 tun.  

 

V součtu se zahraničními pobočkami Malta Airport a letištěm v Košicích tak vídeňské 

letiště poprvé dosáhlo dvojmístného čísla v nárůstu počtu cestujících. Všechna tři 

letiště obsloužila 34,4 milionů pasažérů, což je oproti minulému roku navýšení o +11, 

3 %. 

 

2019: 30 milionů pasažérů ve Vídni 

„Velmi optimisticky se proto díváme na rok 2019, ve kterém očekáváme ve Vídni 

další nárůst cestujících o zhruba 10 % na přibližně 30 milionů pasažérů. Domníváme 

se, že k dalšímu navýšení dojde díky rozvoji v oblasti nízkonákladových letů, 

schválenému přesídlení společnosti Australian Airlines do Vídně a dalšímu nárůstu 

dálkových letů, zejména u společností AUA, Air Canada a ANA“, doplnil Jäger.  

 

Podle člena představenstva společnosti Flughafen Wien Dr. Günthera Ofnera se 

v roce 2019 očekává nárůst zisku nejméně o 10 % na 165 milionů eur, investice ve 

výši 240 milionu eur a především navýšení počtu pracovních míst na vídeňském 
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letišti na zhruba 25 000, a to zejména díky růstu stávajících a nově vznikajících 

podniků. Do roku 2028 jsou plánovány investice ve výši 2,5 miliardy eur a k tomu 

výstavba třetí dráhy.  
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