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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Letiště Ostrava, 26.5.2020 

 

 

Ostravské letiště je opět otevřeno pro pasažérskou přepravu 
 
 
Včerejším rozhodnutím vlády ČR byl rozšířen seznam míst, určených pro překročení hranice České 
republiky mimo jiné i o Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Tímto rozhodnutím vláda ČR umožnila 
českým občanům letět na dovolenou také z ostravského letiště.   
„Děkujeme všem, kteří se zasloužili o opětovné obnovení pasažérských letů z regionálních letišť. Za 
tuto změnu jsme společně s Moravskoslezským krajem i ostatními regionálními letišti lobovali u 
Ministerstva dopravy i Ministerstva vnitra několik týdnů.  Letiště Ostrava se svými zaměstnanci je 
okamžitě připraveno odbavovat jakýkoliv objem pravidelných a charterových letů,“ uvedl Jaromír 
Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava, a.s. 
 
Letní sezóna 
 
Ostravské letiště spolupracuje s cestovními kancelářemi a charterovými leteckými společnostmi, 
kteří plánují letní sezonu podle nových skutečností. „Ve světle nových událostí věříme, že se nám 
podaří ve spolupráci s cestovními kancelářemi a leteckými dopravci nabídnout cestujícím z Letiště 
Ostrava rozmanité a atraktivní letní destinace. Dovolenkové lety do Řecka, Bulharska, Chorvatska a 
španělské Malorky by měly být reálné v následujících týdnech,“ uvedl Stanislav Bujnovský, obchodní 
ředitel. 
 
Souběžně vyjednávají zástupci vlády podmínky pro dohody o vzájemně volném pohybu osob bez 
restriktivních omezení, jako jsou povinné testy nebo nástup do karantény při vstupu do cílových 
destinací či při návratu zpět na území České republiky. Od poloviny června by se pravděpodobně 
mohlo bez omezení létat do Chorvatska, od začátku července pak do Řecka a Bulharska, kde je 
příznivá epidemiologická situace. Vyjednávají se podmínky vstupu do dalších zemí, jako je 
Španělsko, Egypt, Tunisko a Turecko.  
 
Situace se neustále vyvíjí a je možné, že si cestující budou moci svou letní dovolenou bez omezení 
užít i v dalších oblíbených destinacích.   
 
Linka Ostrava - Londýn 
 
Letecká společnost Ryanair, která linku z Ostravy do Londýna provozuje, prodává letenky na této 
trase od 2.7., z počátku se bude létat 2 x týdně, čtvrtky a soboty, od září počítá s obnovením 
plného provozu. 
„Ryanair z celé své sítě zatím obnovuje pouze 40% svých letů a linka Ostrava – Londýn je mezi 
nimi. To považujeme za skvělou zprávu pro Ostravu a Moravskoslezský kraj,“ uvedl Stanislav 
Bujnovský.  
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Linka Ostrava – Varšava 
 
„Cestující si mohou letenky z Ostravy do Varšavy a dále do světa rezervovat s letem od 1.září. 
Pokud se situace ve světě bude vyvíjet příznivě a i nadále bude poptávka ze strany cestujících, 
počítáme s tím, že linka bude v září otevřena 2 x denně,“ dodal Bujnovský. 
 
Jak je letiště připraveno pro provoz, zavedená opatření 
 
Provozní ředitel Michal Holubec uvedl: „Zavedli jsme veškerá doporučená ochranná opatření, 
požadovaná leteckými společnostmi a krajskou hygienickou stanicí tak, aby bylo zabezpečeno zdraví 
a bezpečnost cestujících.“ 
 

• Došlo k desinfekci prostor letištního terminálu a jejich ošetření nanonástřikem, který ničí 

bakterie a viry a zabraňuje jejich usazování. Byly zvýšeny frekvence úklidu veřejných 

prostor. 

• Zavedeny byly postupy odbavení i bezpečnostní kontroly, které zajišťují dodržení 

stanovených bezpečných odstupových vzdáleností mezi cestujícími. 

• V prostorách terminálu byly rozmístěny desinfekční prostředky.  

 
Ostravské letiště tuto krizi momentálně finančně zvládá díky zavedeným úsporným opatřením a 
finančním rezervám. Přesto se stále jedná o celosvětově nejhorší krizi v dějinách leteckého 
průmyslu s výraznými následky na ostravské letiště.  Celkové dopady koronakrize budou záviset na 
tom, do kterých zemí bude umožněno létat a na následné poptávce cestujících po létání. Proto 
letiště Ostrava apeluje na své cestující, aby nerušili své letecké zájezdy, ale pouze měnili termín 
dovolené a výběr destinace s pomocí využití Lex voucheru u svých cestovních kanceláří.  
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