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Sobota 17.5.2008 
 
TISÍCE LIDÍ SI O VÍKENDU PŘIŠLO PROHLÉDNOUT ZÁZEMÍ LETIŠTĚ 
 
Několik tisíc návštěvníků využilo jedinečné možnosti a přišli si v sobotu 
17.května prohlédnou zázemí Letiště Leoše Janáčka. 
Den otevřených dveří, který ukázal kromě současnosti také představy majitele (pozn. 
MSK) o jeho budoucnosti, se uskutečnil u příležitosti 90. výročí čs.letectví a 4.výročí 
převodu letiště na současného majitele – Moravskoslezský kraj. 

„Za dobu kdy je letiště pod křídly MSK jsme investovali řádově stovky miliónů 
korun a další investice nás ještě čekají“ řekl první náměstek kraje Pavol Lukša. „Stále 
máme před sebou investice do zlepšování infrastruktury, chceme v dohledné době 
přivézt až k letišti vlak, vybudovat bezpečnostní centrum a celé okolí by mělo být 
důstojnou vstupní branou do našeho regionu“ dodal Lukša. 

Přestože největší zájem mezi návštěvníky byl  o prohlídku nového letounu ČSA 
Airbus A 319, byl ředitel letiště Lubomír Vavroš s průběhem celého dne spokojen.  
„Smyslem dne  bylo ukázat co letiště vlastně znamená. Naším majetkem nejsou letadla 
jak si mnoho lidí myslí, ale jsou to letecké plochy, stroje a zařízení, kterými je 
ošetřujeme a zázemí které budujeme pro lepší pohodlí a bezpečnost cestujících. 
Letadla patří leteckým společnostem, ale protože víme, že lidé se na ně vždy těší, rádi 
jsme jim i tento zážitek zprostředkovali“ řekl Vavroš.  

K vidění byla, mimo letadel, technika pro obsluhu letištně-provozních ploch, 
zásah hasičského záchranného sboru, práce psů vyhledávající např. drogy, dravci, kteří 
chrání letiště před drobným ptactvem  nebo mohli návštěvníci nahlédnout do nového 
obřího hangáru pro servis a údržbu letadel. 

Novinkou bylo otevření tropické zóny. Palmy a pláž uvnitř odletové haly mají 
lidem zpříjemnit čekání na odlet a zmírnit případnou cestovní horečku. „Tropická zóna 
je příjemným zpestřením, my ale chceme kromě lepšího komfortu pro pasažéry 
připravit na letišti i vhodné podmínky pro podnikatelské aktivity,aby z jejich 
hospodářského efektu bylo v budoucnu možno pokrýt část nákladů na provoz letiště“ 
dodal Lukša.  

Brány ostravského letiště se pro návštěvníky uzavřely v 15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zpracovala Michaela Kubešová 
Tisková mluvčí LLJO  


