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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Letiště Ostrava, 14.9.2020 

 

 

 

Ostravské letiště získalo novou pravidelnou nákladní leteckou linku do a z Německa 

 

 

Významným milníkem v historii ostravského letiště se stalo uzavření smlouvy se společností UPS. Ta 

bude od 14. září 2020 zajišťovat 5x týdně nákladní letecké spojení mezi Ostravou a Kolínem nad 

Rýnem v Německu. Pro letiště Leoše Janáčka Ostrava se jedná o další z důležitých kroků v oblasti 

nákladní letecké dopravy, která je mimo rozvoje pasažérské dopravy jednou z hlavních priorit letiště. 

 

„Vzhledem k tomu, v jaké situaci se v současné době celý letecký svět díky epidemiologické situaci 

nachází, je pro letiště Ostrava nesmírně důležitý rozvoj nákladní dopravy. Získali jsme jednu 

z největších logistických společností na světě a tímto výrazně navýšíme počet přepraveného leteckého 

carga z letiště Ostrava“ uvedl Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel Letiště Ostrava, a.s. 

 

„Nové spojení Ostravy s evropským hubem UPS v Kolíně nad Rýnem umožní pozdější vyzvednutí 

zásilky u zákazníka, což představuje významné zlepšení pro podniky na přibližně 4700 poštovních 

směrovacích číslech,“ uvedl Ufku Akaltan, ředitel UPS pro východní Evropu. Zavedení nové letecké 

linky je součástí projektu stálých investic UPS do chytré globální logistické sítě.  

 

Linka bude v provozu 5x týdně, od pondělí do pátku. Po příletu do Ostravy v ranních hodinách bude 

cargo z letadla vyloženo a rozdistribuováno zákazníkům v Moravskoslezském kraji. Následně 

v odpoledních hodinách proběhne konsolidace a nakládka carga do letadla. Letadlo pozdě večer odletí 

do Kolína nad Rýnem, kde bude zboží distribuováno dále do celého světa. Nákladní spoj bude 

provozován letounem ATR 42. 

 

 



 

 

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

 

 

 

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s. 

č.ú.: 2758632/0800 

 

OR: 

Krajský soud v Ostravě,  

oddíl B, vložka 2764 

 

IČ: 26827719 

DIČ: CZ26827719 

 

tel.: +420 597 471 117 

e-mail: airport@airport-ostrava.cz 

 

 

Kontakt: 

Stanislav Bujnovský 

Obchodní ředitel 

e-mail: airport@airport-ostrava.cz  

tel.: +420 597 471 117 
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