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Na mošnovské letišt ě ode dneška jezdí vlaky ČD 

Dnes brzy ráno dorazil na Letišt ě Leoše Janá čka Ostrava první osobní vlak 
Českých drah. Mošnovské letišt ě je první, které má v republice vlakové spojení, 
a nabízí tak komfortní spojení letecké a železni ční dopravy. Deset pár ů vlaků 
denně aktuáln ě zajiš ťují jednotky CityElefant, od platnosti jízdního řádu 
2015/2016 v polovin ě prosince však vyjedou na letišt ě noví RegioPante ři, které 
pořizuje národní dopravce za finan ční podpory ROP Moravskoslezsko.   

„Zahájení železni čního provozu na mošnovské letišt ě je výsledkem velkého úsilí Moravskoslezského 
kraje a také dlouholeté úsp ěšné spolupráce s národním dopravcem. V ěřím, že dnešek bude výzvou i pro 
hlavní m ěsto, které vlakové spojení s Letišt ěm Václava Havla tolik pot řebuje,“  uvádí Pavel Krtek, 
předseda představenstva ČD a současně doplňuje: „Do poloviny prosince zajistíme dopravu na mošnovské 
letiště jednotkami CityElefant, v rámci prodloužené linky S2. V pracovní dny a sobotu vypravujeme deset párů 
vlaků, které jedou zpravidla ve dvouhodinovém intervalu, v neděli jede o jeden pár spojů méně. Od nového 
jízdního řádu nasadíme jednopatrové RegioPantery. Budou to první dvě jednotky z únorového rámcového 
kontraktu na dodávku až 11 elektrických dvouvozových jednotek. Zaplatíme za ně necelých 134 mil. korun, 
na zbývajících 40 % hodnoty vozů, tedy 90 milionů, jsme získali dotaci z ROP Moravskoslezsko.“ 

Nové spojení s letištěm otevře dveře do celého kraje. „Moravskoslezský kraj se stal prvním regionem 
v Česku, který má mezinárodní letišt ě napojené na železnici. Letišt ě se tak stává sou částí komplexní 
dopravní infrastruktury nadregionálního a potažmo i  mezinárodního významu. Rozvoj tohoto prostoru 
patří mezi priority kraje, a to zejména s ohledem na t ěsnou vazbu na pr ůmyslovou zónu Mošnov. O zónu 
v Mošnov ě se zajímá řada investor ů, práci tu v budoucnu získají stovky lidí. Velká část z nich vlak 
k cest ě do zam ěstnání ur čitě ráda využije,“  říká hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. 

„Jde o ukázkový p říklad, kdy všechny zainteresované instituce táhly z a jeden provaz a výsledkem je 
nová komfortní služba pro cestující. Jako správce i nfrastruktury doufáme, že se v blízké budoucnosti 
podobný model spolupráce ješt ě rozší ří při napojování železnice na další d ůležité dopravní uzly,“  
poznamenává generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý. 

Kraj jako objednatel dopravy pochopitelně reaguje na změny v souvislosti s železničním spojením do Mošnova. 
„Současně se zahájením provozu vlakové linky S2 dochází ke změnám na autobusových linkách obsluhujících 
ostravské letiště. Na lince 333 dochází k úpravám časových poloh některých spojů a k zavedení nových spojů 
tak, aby byla z Ostravy zajištěna obsluha celého směnného režimu firem sídlících v průmyslové zóně Mošnov. 
Na lince 670 dochází k obdobným úpravám pro spojení průmyslové zóny s Novým Jičínem, navíc vybrané spoje 
této linky budou na mošnovském letišti obousměrně provázány se spoji vlakové linky S2,“ upřesňuje Daniel 
Havlík, náměstek hejtmana pro dopravu. 

Větší nápor zažije mošnovské letiště už koncem dubna. „ Na nadcházející Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 
2015 dorazí řada zahraničních fanoušků i letecky, vlaky z mošnovského letiště tak budou první volbou pro 
dopravu do Ostravy. CityElefanty jsou moderní vozidla a nabídnou cestujícím dostatečnou kapacitu míst a také 
potřebný komfort,“ uvádí Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za úsek osobní dopravy. 
„Velké plány máme s využitím vlakového spojení na letiště i ve dnech konání zářijových Dnů NATO. Už dnes 
pracujeme na zajištění atraktivních přímých spojení na Mošnov z různých částí země. Rýsuje se například jízda 
pendolina nebo railjetu z Prahy, mimořádných vlaků z jižní Moravy, od Bohumína, případně Olomouce,“ 
naznačuje Michal Štěpán. 
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O spole čnosti České drahy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 170 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma od roku 2008 do nákupu a modernizace vozidel 37 miliard korun. V aktuálním jízdním řádu spustily České 
dráhy ve spolupráci s ÖBB projekt spojení Prahy, Brna, Vídně a Grazu jednotkami railjet a od letošního prosince zahájí spolu s DB nový 
koncept spojení Prahy, Berlína a Hamburku. 


