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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Letiště Ostrava, 19.1.2021 

 

 
Nové letecké spojení Ostrava - Kyjev 

 
 
Už od 26. dubna 2021 budou moci cestující využít novou pravidelnou linku mezi Ostravou 

a ukrajinským Kyjevem. Nové letecké spojení bude provozovat společnost SkyUP Airlines 3 x týdně 

každé pondělí, středu a pátek. Na lince se budou střídat Boeing B737-800 a Boeing B737-700 

s kapacitou 189 a 149 míst.. Jednosměrné letenky jsou v prodeji za cenu od 26 EUR (zhruba 680 

Kč) u všech prodejců, na stránkách ostravského letiště (www.osr.cz) nebo přímo na webové stránce 

dopravce (www.skyup.aero) 

Linka z ostravského letiště do Kyjeva je velmi vítána zejména pro jeho prozatím málo objevenou 

turistickou atraktivitu. Opačným směrem bude sloužit hlavně pro dopravu ukrajinských 

zaměstnanců a jejich rodin do Moravskoslezského, ale také Olomouckého a Žilinského kraje.  

 

„Mošnovskému letišti se daří pozvolna posilovat osobní přepravu. Nové letecké spojení bude 

provozovat společnost SkyUP Airlines třikrát týdně, a to každé pondělí, středu a pátek. Letecká 

doprava se bude s dopady koronavirové krize vyrovnávat ještě dlouho, o to více mě těší tento krok, 

který zintenzivní spojení Moravskoslezského kraje se zbytkem světa. Věřím, že si nová linka najde 

své cestující,“ řekl Radek Podstawka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro 

dopravu. 

 

„Kromě leteckého spojení do Prahy a do celého světa přes Varšavu přinášíme se společností SkyUp 

Airlines také linku do Kyjeva. Jsme přesvědčeni, že obyvatelé Moravskoslezského kraje objeví krásy 

Kyjeva a Ukrajiny a zaměstnavatelé přivítají možnost zaměstnat ukrajinské pracovníky,“ uvedl 

Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava, a.s. 

 

Letový řád  

Ostrava - Kyjev 
                    

  Po Út St Čt Pá So Ne OSR KBP 

PQ906 x    x   x     19:00 21:40 

                    

Kyjev - Ostrava 
                    

  Po Út St Čt Pá So Ne KBP OSR 

PQ905 x    x   x    17:10 18:00 

 

* Časy uvedené v letovém řádu jsou časy místní v místě příletu nebo odletu. 

http://www.osr.cz/
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Kontakt: 

Stanislav Bujnovský 
Obchodní ředitel 

e-mail: marketing@airport-ostrava.cz  
tel.: +420 724 862 471 
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