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Pravidelné spojení přes Varšavu s celým světem a nová cargo linka– to jsou
největší úspěchy ostravského letiště v roce 2019
Rok 2019 byl pro ostravské letiště v mnohém průlomový. V první polovině roku se sešlo několik nepříznivých
událostí, jejichž dopad však dokázalo Letiště Ostrava minimalizovat.
V oblasti pravidelné dopravy byly hlavními událostmi roku 2019 oznámení provozu pravidelné linky mezi
Ostravou a Varšavou. Už od konce března 2020 bude linku provozovat 5 x týdně letecká společnost LOT.
Letový řad je stanoven tak, aby umožnoval rychlý a pohodlný přestup do 111 návazných destinací po Evropě,
Americe i Asii.
V roce 2019 bylo na ostravském letišti odbaveno celkem 323 320 cestujících, což je o 14% méně, než
v předchozím rekordním roce. Na poklesu se projevilo rozhodnutí ČSA o zrušení pravidelné linky do Prahy a
rozhodnutí společnosti Ryanair o zrušení letů do Bergama.
Letní sezónu výrazně ovlivnilo uzemnění letadel Boeing 737 Max, které mělo celosvětové dopady. Původně
avizované 30 % rušení plánovaných letů se nakonec ve spolupráci s cestovními kancelářemi a leteckými
společnostmi podařilo minimalizovat. Na charterových letech do letních destinací byl zaznamenán nárůst o
1%. Nejvíce měli cestující zájem o lety do Řecka, následovalo Turecko, Bulharsko a Egypt.
V roce 2019 bylo z letiště Leoše Janáčka realizováno 24 560 letů, tedy o 3% více, než roce 2018.
Jedním z hlavních pilířů ostravského letiště je nákladní doprava. V druhé polovině roku 2019 došlo k otevření
pravidelného nákladního spojení s Asií, čímž ostravské letiště vstoupilo na pole mezikontinentální přepravy
nákladu a obnovilo v jistém smyslu významnou obchodní trasu historické Hedvábné stezky. Nejen díky této
lince se podařilo navýšit počet přepraveného nákladu o 54%.

Nárůst byl ovlivněn také zvýšením počtu

přepraveného zboží na pravidelné nákladní lince do Lipska. Celkově bylo z ostravského letiště přepraveno 8
392 tun nákladu.
Také oblast zákaznického servisu a služeb prošla v roce 2019 velkými změnami. Přímo před odletovou halou
bylo otevřeno nové parkoviště s kapacitou téměř 500 míst. Rekonstrukcí příletové haly došlo ke zvýšení
kapacity i pohodlí cestujících, navýšen byl také počet pracovišť pro pasovou kontrolu, a to jak v odletové, tak
příletové hale. Vybudován byl nový odletový Gate, došlo k úpravám dětských koutků.
Díky provozním výkonům, snižováním nákladů a zvyšováním efektivity práce očekává Letiště Ostrava za rok
2019 dosažení výrazně lepšího hospodářského výsledku než v předešlém roce.
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