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Pravidelná linka Českých
 
Ostrava 1. června 2015 
 
České aerolinie si dnes připomínají 80. výro
mezi Ostravou a Prahou. 
tehdejší Československé státní aerolinie 1. 
F-VIIb-3m. Za 80 let nepřetržitého fungování linky na ní spole
5 milionů cestujících. V souč
12 zpátečních spojů týdně, od 1. b
linku Ostrava – Praha – Düsseldorf.
 
Pravidelná linka z Prahy do Ostravy byla po tzv. 
a Západočeském expresu (Praha 
vnitrostátním spojem, který zavedly tehdejší 
provozována na trase Praha 
vnitrostátní linka Českých aerolinií
a Prahou vystřídala řada typů
legendární Douglas DC-3, sov
současné ATR 42 nebo 72. Vloni v
Airbus A330, největší letoun z
 
Spojů Českých aerolinií mezi Ostravou a Prahou vy
5 milionů cestujících. „O pravidelné spoje mezi ob
strany zahraničních turistů, ale také 
letošního roku přepravily České ae
50 % více pasažérů. V loňském roce linka zaznamenala v
o téměř pětinu. Těchto výsledk
a Moravskoslezským krajem. Jsme pevn
v celém letošním roce a bude p
kraje,“ uvedl Ján Tóth, ředitel Č
 
Linka je významná i z pohled
letouny Českých aerolinií přepravily tém
zpátečních letů s téměř 9 miliony nalétaných kilometr
rovníku Země. 
 
České aerolinie v současnosti nabíz
s odlety v 5:30 ráno a v 15:30 odpoledne a po jednom spoji v
2015 společnost navíc nabízí pravidelnou li
Düsseldorfu v úterý, čtvrtek a pátek
„Jsem přesvědčen o tom, že letecká linka do Düsseldorfu pot
kteří často žehrali na spojení Ostravy se sv
rozhodují, zda umístit svoje investice v
nová pracovní místa,“ míní moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.
region dostupnější, otvíráme se více sv
součástí komplexní dopravní infrastruktury nadregionálního a mezinárodního významu,“
dodal hejtman Miroslav Novák s
spojení mezi Ostravou a Prahou s
s partnery aliance SkyTeam. Díky tomu mohou klienti v regionu severní Moravy a
využít návazné spoje z Prahy do
 
 
 

ých aerolinií Ostrava – Praha má dnes 80 let

řipomínají 80. výročí od zahájení pravidelného leteckého spojení 
 První komerční let na lince z Prahy do Ostravy 

eskoslovenské státní aerolinie 1. června 1935 letounem typu Avia Fokker 
řetržitého fungování linky na ní společnost p

současnosti nabízejí České aerolinie mezi Ostravou a Prahou 
ě, od 1. března 2015 společnost provozuje také pravidelnou 

Düsseldorf. 

Prahy do Ostravy byla po tzv. Česko-slovensko-podkarpatské transverzále 
eském expresu (Praha – Karlovy Vary – Mariánské Lázn

vnitrostátním spojem, který zavedly tehdejší Československé státní aerolinie. V
provozována na trase Praha – Hradec Králové – Opava – Ostrava. V sou

eských aerolinií. Během dlouhé historie se na spojích mezi Ostravou 
ada typů letounů Českých aerolinií, od Avie Fokker F

3, sovětská Lisunov Li-2, Iljušin Il-12, Il-18, Jakovlev Jak
asné ATR 42 nebo 72. Vloni v rámci speciální akce se na lince jednorázov

tší letoun z flotily Českých aerolinií. 

eských aerolinií mezi Ostravou a Prahou využilo za celou dobu fungování linky tém
O pravidelné spoje mezi oběma metropolemi roste zájem, nejen ze 

, ale také ze strany obchodních cestujících. V
eské aerolinie na lince mezi Ostravou a Prahou meziro
ském roce linka zaznamenala v meziročním srovnání nár

chto výsledků jsme mohli dosáhnout díky spolupráci s
krajem. Jsme pevně přesvědčeni, že si linka povede ve stejném tempu 

letošním roce a bude přispívat k návštěvnosti a rozvoji Ostravy a Mora
editel Českých aerolinií pro Obchod, aliance a marketing. 

pohledu přepravy zboží či pošty. Za uplynulých 15 let fungování na ní 
eských aerolinií přepravily téměř 1 milion kilogramů zásilek na tém

 9 miliony nalétaných kilometrů, což představuje z

asnosti nabízejí z Ostravy do Prahy dva spoje v
15:30 odpoledne a po jednom spoji v sobotu i v

nost navíc nabízí pravidelnou linku Ostrava – Praha – Düsseldorf, a to ve sm
tvrtek a pátek, respektive ve středu, pátek a nedě

en o tom, že letecká linka do Düsseldorfu potěšila turisty i podnikatele, 
pojení Ostravy se světem, a zejména potenciální investory, kte

rozhodují, zda umístit svoje investice v Moravskoslezském kraji, a tím p
moravskoslezský hejtman Miroslav Novák. „

jší, otvíráme se více světu. Letiště Leoše Janáčka Ostrava se stává 
ástí komplexní dopravní infrastruktury nadregionálního a mezinárodního významu,“

hejtman Miroslav Novák s tím, že od loňského roku České aerolinie propojily letecké 
Prahou s dalšími linkami, které společnost vypravuj
. Díky tomu mohou klienti v regionu severní Moravy a

Prahy do desítek evropských a světových metropolí.

Praha má dnes 80 let 

í od zahájení pravidelného leteckého spojení 
Prahy do Ostravy vypravily 

ervna 1935 letounem typu Avia Fokker  
čnost přepravila téměř  

eské aerolinie mezi Ostravou a Prahou až 
nost provozuje také pravidelnou 

podkarpatské transverzále  
Mariánské Lázně) v pořadí třetím 

eskoslovenské státní aerolinie. V té době byla 
současnosti je to jediná 

hem dlouhé historie se na spojích mezi Ostravou  
eských aerolinií, od Avie Fokker F-VIIb-3m, přes 

Jakovlev Jak-40 až po 
rámci speciální akce se na lince jednorázově objevil také 

užilo za celou dobu fungování linky téměř  
ma metropolemi roste zájem, nejen ze 

ze strany obchodních cestujících. V prvním čtvrtletí 
rolinie na lince mezi Ostravou a Prahou meziročně o téměř 

ním srovnání nárůst klientů  
 jsme mohli dosáhnout díky spolupráci s Letištěm Ostrava  

eni, že si linka povede ve stejném tempu 
vnosti a rozvoji Ostravy a Moravskoslezského 

eských aerolinií pro Obchod, aliance a marketing.  

Za uplynulých 15 let fungování na ní 
 zásilek na téměř 15 tisících 

edstavuje zhruba 224-násobek 

Ostravy do Prahy dva spoje v pracovních dnech 
sobotu i v neděli. Od 1. března 

Düsseldorf, a to ve směru do 
edu, pátek a neděle v opačném směru.  

šila turisty i podnikatele, 
tem, a zejména potenciální investory, kteří se 

Moravskoslezském kraji, a tím přinést do regionu 
„S novými lety je náš 
čka Ostrava se stává 

ástí komplexní dopravní infrastruktury nadregionálního a mezinárodního významu,“ 
eské aerolinie propojily letecké 

čnost vypravuje z Prahy 
. Díky tomu mohou klienti v regionu severní Moravy a Slezska 

metropolí. 

Daniel Šabík 
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České aerolinie jako vlajkový letecký dopravce 
do významných destinací v Evropě
do více než 120 destinací v 50 zemích sv
 
Od roku 2001 jsou České aerolinie 
milionů cestujících, kteří mohou denn
www.skyteam.com / www.facebook.com/skyteam

 
České aerolinie jsou držiteli cer
a certifikátu podle požadavků IOSA (IATA Operational Safety Audit) p
bezpečnostní standardy v letecké doprav
 
KONTAKT: České aerolinie, Tiskové odd
+420 220 116 220, e-mail: mailbox.com@csa.cz

Tiskový mluv
 

***** 
jako vlajkový letecký dopravce České republiky zajišťují spojení z 

Evropě či Asii. Ve spolupráci se svými partnery nabízí v letní 
zemích světa. 

eské aerolinie členem letecké aliance SkyTeam. Dvacet členů aliance ro
í mohou denně využít více než 15 700 letů do 1064 destinací v

www.facebook.com/skyteam / www.youtube.com/user/skyteam 

jsou držiteli certifikátu podle standardu ISO 14001 (ochrana životního prost
ů IOSA (IATA Operational Safety Audit) představujících nejpokro

letecké dopravě.  

eské aerolinie, Tiskové oddělení, Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6, 
mailbox.com@csa.cz, internet: www.czechairlines.com 

mluvčí Českých aerolinií 

 Prahy, a také přes Prahu 
letní sezóně 2015 spojení 

 aliance ročně přepraví 588 
destinací ve 178 zemích světa. 

tifikátu podle standardu ISO 14001 (ochrana životního prostředí)  
edstavujících nejpokročilejší 

, 160 08 Praha 6, Česká republika, tel.: 


