
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

OSTRAVA – PRAHA S ČESKÝMI AEROLINIEMI NOVĚ AŽ 4 KRÁT DENNĚ ZA 

VÝHODNÉ CENY OD 1490 KČ ZA ZPÁTEČNÍ LETENKU 

Praha 28. února 2018 

České aerolinie od letošního května posílí pravidelnou linku mezi Ostravou a Prahou o další 

frekvence a ve vybraných dnech nabídnou až 4 lety denně místo dosavadních dvou. Zlepší tak 

spojení obou měst i napojení na další spoje z/do Prahy. ČSA současně s novým letovým řádem na 

lince zavede nové výhodné tarify – cena zpátečních letenek bude začínat již od 1490 Kč včetně 

letištních poplatků, tax, daní a zapsaného zavazadla. Nový letový řád i výhodné ceny letenek na 

lince mezi Ostravou a Prahou jsou od dnešního dne k dispozici na csa.cz a u dalších prodejců. 

 

V pondělí a pátek si mohou cestující z Ostravy do Prahy nově vybírat ze 4 odletů ČSA (po dva 

ranní, odpolední a večerní) a ve středu ze 3 (ranní, odpolední a večerní). V úterý, čtvrtek a 

v neděli bude k dispozici odpolední spoj, v sobotu pak ranní. V opačném směru mohou cestující 

mířící z Prahy do Ostravy využívat 4 frekvence ČSA (ranní, polední, večerní a noční) v pátek, po 3 

(ranní, polední a večerní) v pondělí a ve středu, po 2 (polední a noční) ve čtvrtek a v neděli a 

polední pak v úterý. ČSA na lince nabídnou týdně 15 zpátečních spojů týdně. Linka bude i nadále 

provozována turbovrtulovými letadly ATR 42 nebo 72. Let zabere celkem 1 hodinu. 

 

Ceny zpátečních letenek nového letového řádu linky mezi Ostravou a Prahou začínají od 1490 Kč 

včetně letištních poplatků, tax a daní. Na lince budou k dispozici letenky pouze v cenových 

balíčcích PLUS, FLEX a BUSINESS. V ceně i té nejlevnější letenky bude vždy zahrnuta přeprava 1 ks 

kabinového zavazadla a 1 ks malé osobní tašky, ale také přeprava 1 ks zapsaného zavazadla  

o maximální hmotnosti 23 kg a výběr sedadla kromě preferovaných, které jsou k dispozici za 

poplatek. 

 

„Linku mezi Ostravou a Prahou doposud využívali především zahraniční obchodní cestující mířící 

do/z Ostravy kvůli svému businessu. Nicméně v poslední době ji ve větší míře začali využívat také 

turisté, kteří postupně objevují krásy a zajímavosti Ostravy a Moravskoslezského regionu. Nově 

chceme plně využít potenciál linky a nabídnout výhodné letenky nejen transferovým cestujícím, 

ale také těm lokálním,“ uvedl Ján Tóth, ředitel Českých aerolinií pro obchod a dodal: „Nový 

letový řád na lince umožňuje cestujícím efektivně plánovat čas a aktivity v  cílové destinaci, 

včetně jednodenních pobytů. Nové výhodné ceny letenek a čistá doba letu pouze 1 hodinu dělají 

z pravidelné linky Ostrava – Praha atraktivní produkt s nejlepším poměrem cena vs. výkon.“ 

 

„Jsme velmi rádi, že můžeme společně s ČSA rozšiřovat a zkvalitňovat letecké služby 

z ostravského letiště. Nabídneme tím více spojení s hlavním městem České republiky nejen pro 

obchodní cestující, ale také pro cestující, kteří v Praze využijí možnosti návazných letů do celé 

Evropy. Výsledkem této výborné spolupráce je více letů v atraktivnějších časech, ale hlavně 

výhodné ceny zpátečních letenek. Na našem letišti mohou navíc cestující využít vstup do nově 

upraveného Business salonku.“ řekl Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel Letiště Ostrava, a.s. 
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Nový letový řád pravidelné linky ČSA Praha – Ostrava: 

Číslo letu Od Do Dny Odlet Čas Přílet Čas 

OK  20 03.05.18 26.10.18 ...45.7 PRG 22:00 OSR 23:00 

OK  21 04.05.18 15.06.18 1...56. OSR 5:25 PRG 6:25 

OK  21 18.06.18 26.10.18 1...5.. OSR 5:25 PRG 6:25 

OK  21 16.06.18 15.09.18 .....6. OSR 9:20 PRG 10:20 

OK  21 22.09.18 27.10.18 .....6. OSR 5:25 PRG 6:25 

OK  22 02.05.18 31.07.18 1.3.5.. PRG 7:00 OSR 8:00 

OK  23 02.05.18 31.07.18 1.3.5.. OSR 8:30 PRG 9:30 

OK  22 01.09.18 26.10.18 1.3.5.. PRG 7:00 OSR 8:00 

OK  23 01.09.18 26.10.18 1.3.5.. OSR 8:30 PRG 9:30 

OK  24 02.05.18 21.10.18 ......7 PRG 13:55 OSR 14:55 

OK  24 02.05.18 26.10.18 12345.. PRG 12:05 OSR 13:05 

OK  25 02.05.18 21.10.18 ......7 OSR 15:20 PRG 16:20 

OK  25 02.05.18 26.10.18 12345.. OSR 15:10 PRG 16:10 

OK  26 02.05.18 31.07.18 1.3.5.. PRG 17:30 OSR 18:30 

OK  27 02.05.18 31.07.18 1.3.5.. OSR 19:00 PRG 20:00 

OK  26 01.09.18 26.10.18 1.3.5.. PRG 17:30 OSR 18:30 

OK  27 01.09.18 26.10.18 1.3.5.. OSR 19:00 PRG 20:00 

 

 

Daniel Šabík 

Tiskový mluvčí Českých aerolinií 

 

**** 

 

České aerolinie jsou vlajkovým dopravcem České republiky a moderní evropskou leteckou společností 

poskytující své služby od října 1923. Patří mezi pět nejstarších aerolinie na světě. České aerolinie jsou 

zakládajícím členem Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a od roku 2001 také členem 

globální aliance leteckých společností SkyTeam. Současní akcionáři Českých aerolinií jsou společnosti 

Korean Air Lines (44 %), Travel Service (34 %), PRISKO (19,735 %) a Česká pojišťovna (2,265 %).  

České aerolinie jsou certifikovány podle ISO 14001 (Environmental Management) a kontinuálně od roku 

2005 také podle IOSA (IATA Operational Safety Audit). Díky spolupráci s  leteckými partnery mohou 

zákazníci ČSA využívat v zimní sezóně 2017/2018 pravidelné spoje do nebo z více než 90 destinací ve 40 

zemích světa. 

 

Kontakt:  

České aerolinie, Tiskové oddělení, Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 – Vokovice, tel.: +420 235 097 219, 

e-mail: mailbox.com@csa.cz, internet: www.csa.cz, www.czechairlines.com, Facebook: 

www.facebook.com/CzechAirlinesCZ, Instagram: www.instagram.com/CzechAirlines  

 

Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov, č.p.401, e-mail: airport@airport-ostrava.cz,internet: www.ostrava-

airport.cz, Facebook: www.facebook.com/letiste 

  

 

mailto:mailbox.com@csa.cz
http://www.csa.cz/
http://www.czechairlines.com/
http://www.facebook.com/CzechAirlinesCZ
http://www.instagram.com/CzechAirlines
mailto:airport@airport-ostrava.cz
http://www.ostrava-airport.cz/
http://www.ostrava-airport.cz/
http://www.facebook.com/letiste

