
 

ČERVEN 2015  

Nové webové stránky 
Ode dnešního dne Vás přivítají nové webové stránky ostravského letiště. Najdete zde 

všechny potřebné informace k vašemu pohodlnějšímu cestování. Věříme, že přispějí k 

lepší informovanosti a ke zkvalitnění služeb poskytovaných cestujícím.  

Vaše náměty a připomínky uvítáme na adrese marketing@airport-ostrava.cz 

 

Novinky pro letní sezónu 
Letní sezóna už klepe na dveře i na ostravském 

letišti. Pro ty, co ještě nemají jasno ve výběru 

dovolené, máme několik tipů – novinkou v 

provozu jsou lety na Severní Kypr, v nabídce 

jsou nově řecké ostrovy Folegandros a Milos. 

Zaletět si můžete také na dovolenou do Albánie 

(cílové letiště Podgorica). Přehled všech 

destinací s odletem z Ostravy najdete zde. 

Zájemci o individuální cestování si mohou 

zakoupit samostatné letenky do Řecka, Španělska, Bulharska, Turecka a Itálie na 

přepážce Prodeje letenek v odletové hale nebo přes webové stránky. 

 

Vlakem až před odletovou halu 
V dubnu letošního roku byl zahájen pravidelný 

provoz osobní železniční dopravy na letiště 

Leoše Janáčka Ostrava, přesněji po nové trati 

na nový přestupní terminál Mošnov, Ostrava 

Airport.  

Železniční spojení na ostravské letiště je 

zajišťováno denně deseti páry osobních vlaků, v 

neděli pak o jeden méně.  Aktuálně je jízdní 

doba vlaků mezi letištním terminálem a 

železniční stanicí Ostrava-Svinov (26 km) 22  
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minut a dalších 5 km na ostravské hlavní nádraží vlak urazí za zhruba 7 minut. Podle 

současného tarifu Českých drah zaplatí cestující za jednosměrnou cestu mezi letištěm a  

centrem Ostravy (hlavní nádraží) maximálně 51,- Kč, např. s kartou IN 25 jen 38,- Kč.  

Jízdní řád vlaku 

Ryanair rozšíří počet letů z Ostravy 
Od října 2015 plánuje letecká společnost 

Ryanair zvýšit počet letů z Ostravy do Londýna 

na čtyři týdně. Ke stávajícím letům v úterý, 

čtvrtek a sobotu nově přibude od 25. října ještě 

neděle. Rezervace letenek je už aktuálně 

možná na stránkách letecké společnosti 

www.ryanair.com  

 

Soutěž pro cestující 
I v letošním roce jsme pro cestující připravili soutěž o zajímavé ceny. Zúčastnit se 

můžete, pokud před svým odletem nebo po příletu vyplníte Dotazník spokojenosti se 

službami. Dotazníky najdete v odletovém a v příletovém terminálu, na přepážce 

Informací a v odletových gatech. Vyplněním dotazníku se zapojíte do losování, které 

bude probíhat každý měsíc až do října. Vyhrát můžete vyhlídkový let nebo poukaz na 

prodloužený víkend v resortu Ondrášův dvůr. 

Váš názor nás zajímá! 

  

80. let na lince Ostrava – Praha 
1. června oslavila společnost České aerolinie 

spolu s Letištěm Leoše Janáčka Ostrava a 

cestujícími 80. výročí operování na lince 

Ostrava – Praha.  

První komerční let na lince z Prahy do Ostravy 

vypravily tehdejší Československé státní 

aerolinie 1. června 1935 letounem typu Avia 

Fokker F-VIIb-3m. Za 80 let nepřetržitého 

fungování linky na ní společnost přepravila 

téměř 5 milionů cestujících. Linka je významná i 

z pohledu přepravy zboží či pošty. Za uplynulých 15 let fungování na ní letouny Českých 

aerolinií přepravily téměř 1 milion kilogramů zásilek na téměř 15 tisících zpátečních letů 

s téměř 9 miliony nalétaných kilometrů, což představuje zhruba 224-násobek rovníku 

Země. 

V současnosti nabízejí České aerolinie mezi Ostravou a Prahou až 12 zpátečních spojů 

týdně. V pracovních dnech jsou to vždy dva spoje s odlety v 5:30 ráno a v 15:30 

odpoledne a po jednom spoji v sobotu i v neděli. Od 1. března 2015 společnost navíc 

nabízí pravidelnou linku Ostrava – Praha – Düsseldorf, a to ve směru do Düsseldorfu v 

úterý, čtvrtek a pátek, respektive ve středu, pátek a neděle v opačném směru.  

V současnosti je letecká linka mezi Ostravou a Prahou jediná vnitrostátní linka Českých 

aerolinií. 

http://www.airport-ostrava.cz/UserFiles/File/Jizdni_rady/S2_jizdni_rad.pdf
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Doprava na letiště 
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 Veřejná doprava 
 Taxi  

Odbavení 

 Odbavení cestujících 
 Cestovní doklady 
 Bezpečnostní opatření 
 Limity zavazadel 
 Cestování s dětmi 

 

 

 
Letiště Ostrava, a.s. 
742 51 Mošnov 401 
 
www.airport-ostrava.cz 
 

 

 
Informace pro cestující 
+420 597 471 136 | e-mail 
 
Reklamace a ztracená zavazadla 
+420 597 471 135 | e-mail 
 
Rezervace letenek 
+420 597 471 180 | e-mail 
+420 727 942 630 | Skype  

 

Tento e-mail jste obdržel(a), jako registrovaný uživatel na stránkách Letiště Ostrava, a.s.. 

Pokud již informace e-mailem nechcete nadále dostávat, můžete odběr odhlásit na adrese 

marketing@airport-ostrava.cz, do předmětu zprávy uveďte vyřadit.  
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