
 

 

Letiště Ostrava, a.s.
Letiště Ostrava č.p. 401
742 51 Mošnov

Bankovní spojení:                                  OR:                                             IČ:26827719                                            tel.:+420 597 471 117
Komerční banka Ostrava                       Krajský soud v Ostravě,             DIČ: CZ26827719                                   fax:+420 597 471 105                               
č.ú.: 865268930287/0100                      oddíl B , vložka  2764                                                              e-mail: airport@airport-ostrava.cz
                                                                                  

Tisková zpráva 
Pátek, 21.3.2008 
 
Schengen se blíží i na letištích 
 
Od 30.března se pasažéři  cestující z ostravského letiště Leoše Janáčka 
budou pohybovat mezi členskými státy Schengenského prostoru bez 
pasové kontroly.  
V praxi to znamená, že při letech mezi státy prostoru čeká cestující pouze bezpečnostní 
kontrola, nebudou nadále procházet pasovou kontrolou jako tomu bylo doposud. 
„V neděli 30. března uvedeme do provozu všechny prostory pro cestující, které jsou 
připraveny již od  loňského roku, tak abychom splňovali podmínky zemí Schengenu  při 
vstupu a odletu osob z ČR (průchod bez pasové kontroly)“ doplnit ředitel ostravského 
letiště Lubomír Vavroš. 
Pro letiště neznamená vstup do Schengského prostoru žádné zvláštní opatření ani 
finanční náklady, se změnou se počítalo už při výstavbě nové odletové haly, která byla 
otevřena na konci roku 2006. 
„Upozorňujeme, že  Schengenský prostor není zcela totožný se zeměmi EU, což musejí 
cestující rozlišovat. V obou režimech panují rozdílná pravidla. Např. při cestě do 
Švýcarska, které není členem EU nebudou pasažeři procházet pasovou kontrolou, ale 
vztahují se na ně podmínky celního odbavení. Opačným příkladem je Velká Británie“ 
dodal Vavroš. 
Vstup letišť do Schengenu rozhodně neznamená cestování bez jakýchkoliv dokladů. 
Pasažéři sice nebudou procházet pasovou kontrolou, mohou však být prováděny 
namátkové kontroly ve vnitrozemí a to pro každého znamená  povinnost předložit 
platný doklad totožnosti. 
 Stále stejné podmínky budou i po 30.březnu platit pro ty, kteří budou z ostravského 
letiště cestovat mimo Schengen za dovolenou do letovisek v Egyptě, Tunisku atd. 
 
 
 
Rekapitulace:  
Schnegenskou dohodu podepsali Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, 
Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko a Švédsko. Dvěma 
nečlenskými zeměmi v SP jsou Island a Norsko. 
Od 21.prosince 2007 jsou členy také Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.   
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