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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

20. ledna 2023 

Vídeňské letiště loni odbavilo 23,7 milionů pasažérů 

Branami vídeňského letiště loni prošlo 23,7 milionu cestujících. Oproti roku 2021 počet pasažérů 

vzrostl o více jak dvojnásobek, stále však nedosáhl rekordních hodnot z roku 2019. Letos ve Vídni 

očekávají 26 až 27 milionů cestujících. Letiště navíc splatilo veškeré dluhy a od letošního ledna podle 

svých slov nově dosáhlo CO2 neutrálního provozu. 

 

Včera zveřejněná bilanční zpráva vídeňského letiště k roku 2022 se nese v pozitivním duchu. Provoz na letišti 

sice stále zaostává za rekordním předcovidovým rokem 2019, kdy ve Schwechatu prolomili třicetimilionovou 

hranici a odbavili 31,7 milionu cestujících. Loňský kalendářní rok však přinesl velmi výrazné oživení přepravní 

poptávky a počet pasažérů v meziročním srovnání narostl o 130 procent. Zatímco od ledna do prosince 2021 

letištěm prošlo 10,4 milionů cestujících, v uplynulém roce se počítadlo zastavilo na hranici 23,7 milionu. 

Celkem 17,8 milionu lokálních pasažérů doplnilo 5,8 milionu přestupujících. Trend růstu by navíc podle 

představenstva letiště měl pokračovat, do konce letošního roku ve Vídni očekávají mezi 26 a 27 miliony 

cestujících. 

 

Společnost Flughafen Wien AG se i díky pozitivnímu vývoji leteckého trhu poprvé po řadě desetiletí oddlužila, 

připravuje výplatu dividend a plánované investice bude moci financovat z vlastního cash-flow. Pro letošní rok 

předpokládají ve Vídni obrat kolem 830 milionů, EBITDA přes 325 milionů eur a zisk přesahující 150 milionů. 

Na investice vyčlenili 135 milionů eur. V polovině roku mají začít během covidu odložené stavební práce na 

rozšíření třetího terminálu o 70 000 m2 plochy jižním směrem. Zprovoznění je v plánu na rok 2027. 

 

Zástupci aerodromu se také označili za „zelené letiště“. Ve Schwechatu totiž letos splnili svůj cíl udržitelnosti 

původně stanovený na rok 2030: od ledna je prý provoz letiště CO2 neutrální. V následujících měsících chce 

letiště rozšířit solární elektrárny z 26 na 45 hektarů a koncem roku má vlastní produkce solární energie na 

vídeňském letišti pokrýt 40 procent místní spotřeby. 

 

Vídeňské letiště vlastní podíly i v letišti Malta a v Košicích. Ostrovní letiště loni odbavilo 5,9 milionu cestujících 

(+130 procent), východoslovenské letiště loni atakovalo 540 tisíc odbavených pasažérů (+224 procent). 

 

Fotografie 

Vídeňské letiště roku © Flughafen Wien AG 

Další fotografie na www.viennaairport.com/unternehmen/presse__news/bilder  
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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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