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Tisková zpráva 
Čtvrtek, 24. září 2009 
 
 
Z OSTRAVSKÉHO LETIŠTĚ STARTUJE NOVÁ PRAVIDELNÁ LINKA 
    OSTRAVA – MNICHOV 
 
Nové letecké spojení do Mnichova začne od pátku 25. 9. 2009 provozovat 
regionální letecká společnost JOB AIR - CENTRAL CONNECT AIRLINES 
z ostravského letiště Leoše Janáčka.  
 
„Letecká linka Ostrava-Mnichov nabízí přímé spojení se spádovou oblastí, kam kromě 
Mnichova patří například Augsburg, Ingolstadt, Norimberk, Ulm, případně Stuttgart. 
V této oblasti sídlí centrály firem, které působí také v Moravskoslezském kraji, ale i 
řada obchodních partnerů firem z našeho regionu,“ uvedl obchodní ředitel společnosti 
Tomáš Skotnica. 
 
Spojení bude provozováno 33 místným letadlem typu SAAB 340 a doba letu je 
přibližně hodina a půl. Podle letového řádu bude spoj startovat z Ostravy 3 týdně, v 
pondělí, ve středu a v pátek, vždy v 11 hodin a 40 minut, zpáteční let je plánován 
s odletem z Mnichova ve 14:20. Drobné změny v řádech minut nastanou od 26. října 
2009, kdy vstupuje v platnost zimní letový řád.  
 
„Jsme rádi, že se podařilo v době, kdy letecká doprava spíše stagnuje, otevřít další 
přímé letecké spojení s evropskou metropolí. Mnichov je mimo jiné také dějištěm 
významných veletrhů, na kterých se již tradičně prezentuje Ostrava i 
Moravskoslezský kraj,“ dodal ředitel ostravského letiště Pavel Schneider. 

Letecké spojení z Ostravy do Mnichova zahajuje svůj provoz v průběhu světoznámého 
Oktoberfestu, během této akce jsou přidány také dvě nedělní linky mimo pravidelný 
letový řád. Informace o letu najdou cestující jak na stránkách provozovatele linky a 
ostravského letiště, tak i u všech prodejců letenek. 

 

Rekapitulace:  

JOB AIR - CENTRAL CONNECT AIRLINES provozuje jak pravidelnou osobní leteckou 
dopravu nebo charterové lety do různých destinací, tak i nákladní leteckou přepravu. 
Od roku 2005 provozuje společnost linku Ostrava-Vídeň. Flotilu společnosti JOB AIR - 
CENTRAL CONNECT AIRLINES tvoří 8 letounů typu SAAB 340.  

 
 
 
Zpracovala: Michaela Kubešová, tisková mluvčí LLJO 


