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Letiště Ostrava ukončilo hlavní sezónu a zahajuje přípravy na další
Hlavní sezóna na ostravském letišti Leoše Janáčka se pomalu blíží ke svému konci, ale už nyní je
podle předběžných výsledků jisté, že se bude jednat o velice úspěšný rok. V počtu odbavených
cestujících se podařilo za 9 měsíců překonat počet cestujících za celý loňský rok. Ve spolupráci
s cestovními kancelářemi a leteckými dopravci se tak daří navyšovat počty cestujících, kteří si ke
svému odletu vyberou ostravské letiště.
Komfort, kvalitní služby a bezpečnost cestujících jsou pro Letiště Ostrava velmi důležité, proto už
nyní plánuje investice do infrastruktury na následující sezónu. Jednou z nich je výstavba centrálního
parkoviště v těsné blízkosti odletové haly, naproti železničního terminálu, která výrazně zvýší
úroveň parkovacích služeb. Parkoviště, jehož výstavba již započala, nabídne téměř 500 parkovacích
míst a bude k dispozici od dubna 2019. Parkoviště bude splňovat požadavky moderního letiště,
kromě zdvojnásobení současné nabízených parkovacích kapacit bude vybaveno také dobíjecími
stanicemi pro elektromobily. Součástí řešení projektu parkoviště je také úprava celkové dopravní
situace v prostoru před terminálem tak, aby došlo ke zlepšení plynulosti provozu.
Při celkové investici v hodnotě 50 milionů korun se bude jednat o největší a nejvýznamnější
investici od roku 2004, kdy byl postaven odletový terminál.
Cestující si už tento rok mohli všimnout výraznějších změn v některých částech letiště. Jedním
z nich jsou zrekonstruované prostory příletové haly. Nové dopravníkové pásy umožňují zrychlené
vydávání zavazadel, tím snižují čekací dobu a zvyšují komfort cestujících po příletu. Na následující
letní sezónu 2019 je v plánu druhá fáze rekonstrukce příletového a odletového terminálu. Ta
výrazně zvýší kapacitu odbavení a úroveň poskytovaných služeb cestujícím.
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