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ČSA ZAHÁJÍ PRAVIDELNÝ PROVOZ Z
POKRAČUJE TAK ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
S ČESKÝMI AEROLINIEMI 

Provoz na lince mezi Ostravou a Düsseldorfem zahájí od letošního března 
České aerolinie. Spoje budou provozovány třikrát týdně letadly ATR 72 
s krátkým mezipřistáním v
6760 Kč včetně všech poplatků, prodej bude 
dne. Kromě nových spojů do Düsseldorfu otevřou České aerolinie na Letišti 
Leoše Janáčka Ostrava kancelář pro vystavování letenek a další služby.

Od loňského ledna posílily České aerolinie letecké spojení mezi Ostravou a Prahou a 
díky novému letovému řádu více propojily Ostravu s dalšími linkami, které společnost 
a její partneři vypravují z Prahy. Díky tomu mohou České aerolinie nabízet klientům 
v regionu severní Moravy a Slezska návazné spoje z

„České aerolinie plánují pokračovat v
proto od 1. března 2015 zahájí pravidelný provoz z
Düsseldorfu. Moravskoslezský kraj je nejrychleji se rozvíjející region ČR se zajímavým 
potenciálem pro nové linky, které dávají obchodní i ekonomický smysl. Byla by škoda 
tento potenciál nevyužít,“ uvedl 
a marketing.  

Linka mezi Ostravou a Düsseldorfem bude operována třikrát týdně (v úterý, čtvrtek a 
pátek ráno ve směru do Düsseldorfu a ve středu, pátek a neděli večer opačným 
směrem) letadly ATR 72 
poslouží pouze k nástupu nových cestujících či výstupu těch, kteří zde svoji cestu 
končí. V obdobném modelu provozu
Bratislava – Košice nebo Praha 
Düsseldorf mohou České aerolinie nově nabídnout pohodlné a rychlé spojení do 
metropole Severního Porýní
jejich zavazadla začínající cestu v
cílové destinace bez vystupování z
na zpáteční cestě. 

 „Jsem přesvědčen o tom, že no
Je důležitá zejména pro podnikatele, kteří často žehrali na špatné spojení Ostravy se 
světem, a zejména potenciální investory, kteří se rozhodují o tom, zda umístit svoje 
investice v Moravskoslezském kr
míní moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.
dostupnější, otvíráme se více světu. 
součástí komplexní dopravní infrastruktury 
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ČSA ZAHÁJÍ PRAVIDELNÝ PROVOZ Z OSTRAVY DO DÜSSELDORFU. 
POKRAČUJE TAK ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
ČESKÝMI AEROLINIEMI  

Ostravou a Düsseldorfem zahájí od letošního března 
České aerolinie. Spoje budou provozovány třikrát týdně letadly ATR 72 
krátkým mezipřistáním v Praze. Cena zpáteční letenky bude začínat na 

6760 Kč včetně všech poplatků, prodej bude zahájen v průběhu dnešního 
dne. Kromě nových spojů do Düsseldorfu otevřou České aerolinie na Letišti 

kancelář pro vystavování letenek a další služby.

Od loňského ledna posílily České aerolinie letecké spojení mezi Ostravou a Prahou a 
díky novému letovému řádu více propojily Ostravu s dalšími linkami, které společnost 

Prahy. Díky tomu mohou České aerolinie nabízet klientům 
regionu severní Moravy a Slezska návazné spoje z Prahy až do 40 destinací. 

aerolinie plánují pokračovat v dalším rozvoji leteckého spojení z
proto od 1. března 2015 zahájí pravidelný provoz z Letiště Leoše Janáčka do 
Düsseldorfu. Moravskoslezský kraj je nejrychleji se rozvíjející region ČR se zajímavým 

vé linky, které dávají obchodní i ekonomický smysl. Byla by škoda 
“ uvedl Ján Tóth, ředitel Českých aerolinií pro Obchod 

Linka mezi Ostravou a Düsseldorfem bude operována třikrát týdně (v úterý, čtvrtek a 
e směru do Düsseldorfu a ve středu, pátek a neděli večer opačným 

směrem) letadly ATR 72 s krátkým, 25 minutovým mezipřistáním v
poslouží pouze k nástupu nových cestujících či výstupu těch, kteří zde svoji cestu 

V obdobném modelu provozují ČSA například úspěšné a oblíbené linky Praha 
Košice nebo Praha – Hamburk – Göteborg. Díky lince Ostrava 

Düsseldorf mohou České aerolinie nově nabídnout pohodlné a rychlé spojení do 
metropole Severního Porýní-Vestfálska bez nutnosti jakéhokoliv přestupování. Klienti i 
jejich zavazadla začínající cestu v Ostravě budou na začátku cesty odbaveni až do 
cílové destinace bez vystupování z letadla během mezipřistání v Praze. Totéž platí i 

„Jsem přesvědčen o tom, že nová letecká linka do Düsseldorfu potěší nejen turisty. 
Je důležitá zejména pro podnikatele, kteří často žehrali na špatné spojení Ostravy se 
světem, a zejména potenciální investory, kteří se rozhodují o tom, zda umístit svoje 

Moravskoslezském kraji, a tím přinést do regionu nová pracovní místa,“
moravskoslezský hejtman Miroslav Novák. „S novými lety se region stává 

dostupnější, otvíráme se více světu. Letiště Leoše Janáčka Ostrava se tak stává 
součástí komplexní dopravní infrastruktury nadregionálního a mezinárodního 

 

 

 

OSTRAVY DO DÜSSELDORFU. 
POKRAČUJE TAK ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Ostravou a Düsseldorfem zahájí od letošního března 
České aerolinie. Spoje budou provozovány třikrát týdně letadly ATR 72 

Praze. Cena zpáteční letenky bude začínat na 
průběhu dnešního 

dne. Kromě nových spojů do Düsseldorfu otevřou České aerolinie na Letišti 
kancelář pro vystavování letenek a další služby. 

Od loňského ledna posílily České aerolinie letecké spojení mezi Ostravou a Prahou a 
díky novému letovému řádu více propojily Ostravu s dalšími linkami, které společnost 

Prahy. Díky tomu mohou České aerolinie nabízet klientům 
Prahy až do 40 destinací.  

dalším rozvoji leteckého spojení z Ostravy, 
Letiště Leoše Janáčka do 

Düsseldorfu. Moravskoslezský kraj je nejrychleji se rozvíjející region ČR se zajímavým 
vé linky, které dávají obchodní i ekonomický smysl. Byla by škoda 

Ján Tóth, ředitel Českých aerolinií pro Obchod 

Linka mezi Ostravou a Düsseldorfem bude operována třikrát týdně (v úterý, čtvrtek a 
e směru do Düsseldorfu a ve středu, pátek a neděli večer opačným 

krátkým, 25 minutovým mezipřistáním v Praze, které 
poslouží pouze k nástupu nových cestujících či výstupu těch, kteří zde svoji cestu 

jí ČSA například úspěšné a oblíbené linky Praha – 
Göteborg. Díky lince Ostrava – Praha – 

Düsseldorf mohou České aerolinie nově nabídnout pohodlné a rychlé spojení do 
sti jakéhokoliv přestupování. Klienti i 

Ostravě budou na začátku cesty odbaveni až do 
letadla během mezipřistání v Praze. Totéž platí i 

potěší nejen turisty. 
Je důležitá zejména pro podnikatele, kteří často žehrali na špatné spojení Ostravy se 
světem, a zejména potenciální investory, kteří se rozhodují o tom, zda umístit svoje 

aji, a tím přinést do regionu nová pracovní místa,“ 
novými lety se region stává 

Letiště Leoše Janáčka Ostrava se tak stává 
nadregionálního a mezinárodního 



 

KANCELÁŘ HEJTMANA KRAJE

významu. Rozvoj tohoto prostoru patří mezi priority Moravskoslezského kraje, a to 
zejména s ohledem na těsnou vazbu na průmyslovou zónu Mošnov,“
Miroslav Novák. 

„Letecké spojení do Německa bylo jedním z
rádi, že jej podařilo uskutečnit. Samozřejmě naše aktivity v
Budeme i nadále jednat s dopravci a přesvědčovat je, že Ostrava je důležitým bodem 
na letecké mapě a svými parametry, vybavením i polohou je
pro nové letecké linky i nákladní leteckou dopravu,“ 
ostravského letiště Pavel Schneider.

Prodej letenek na spoje Ostrava 
dneška v celé distribuční sítí Českých aerol
kontaktním centru společnosti, ale také v
Cena zpáteční letenky včetně všech poplatků bude začínat na 6760 Kč, jednosměrná 
na 3309 Kč. V opačném směru pak budou ceny začínat
134 eur za jednosměrnou letenku včetně všech poplatků.

Nová ticketingová kancelář Českých aerolinií na Letišti Leoše Janáčka 
Ostrava 

V souvislosti s rozšířením nabídky spojů z
února v odletové hale ostravského letiště kancelář, která bude sloužit k
či změnám letenek a poskytování dalších služeb cestujícím. České aerolinie tak budou 
moci v Ostravě a Moravskoslezském kraji nově nabízet klientům komplexnější služby 
a asistenci. 

Letový řád linky Českých aerolinií Ostrava (OSR) 
Düsseldorf DUS): 

OK 520 
01. 3. 
2015 

23. 10. 
2015

OK 520 
01. 3. 
2015 

23. 10. 
2015

OK 521 
01. 3. 
2015 

23. 10. 
2015

OK 521 
01. 3. 
2015 

23. 10. 
2015
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významu. Rozvoj tohoto prostoru patří mezi priority Moravskoslezského kraje, a to 
zejména s ohledem na těsnou vazbu na průmyslovou zónu Mošnov,“

„Letecké spojení do Německa bylo jedním z nejžádanější ze strany cestujících. Jsme 
rádi, že jej podařilo uskutečnit. Samozřejmě naše aktivity v tomto směru nekončí. 

dopravci a přesvědčovat je, že Ostrava je důležitým bodem 
na letecké mapě a svými parametry, vybavením i polohou je vhodným kandidátem 
pro nové letecké linky i nákladní leteckou dopravu,“ doplnil generální ředitel 
ostravského letiště Pavel Schneider. 

Prodej letenek na spoje Ostrava – Praha – Düsseldorf bude zahájen v
celé distribuční sítí Českých aerolinií, tj. nejen na webových stránkách či 

kontaktním centru společnosti, ale také v IATA cestovních kancelářích a agenturách. 
Cena zpáteční letenky včetně všech poplatků bude začínat na 6760 Kč, jednosměrná 

opačném směru pak budou ceny začínat na 244 eur za zpáteční nebo 
134 eur za jednosměrnou letenku včetně všech poplatků. 

Nová ticketingová kancelář Českých aerolinií na Letišti Leoše Janáčka 

rozšířením nabídky spojů z Ostravy otevřou České aerolinie v
dletové hale ostravského letiště kancelář, která bude sloužit k

či změnám letenek a poskytování dalších služeb cestujícím. České aerolinie tak budou 
a Moravskoslezském kraji nově nabízet klientům komplexnější služby 

Letový řád linky Českých aerolinií Ostrava (OSR) – Praha (PRG) 

23. 10. 
2015 

.2.45.. ATR72 OSR 05:30 
 

23. 10. 
2015 .2.45.. ATR72 PRG 06:55  

23. 10. 
2015 ..3.5.7 ATR72 DUS 20:00 

 

23. 10. 
2015 ..3.5.7 ATR72 PRG 22:00  

 

 

významu. Rozvoj tohoto prostoru patří mezi priority Moravskoslezského kraje, a to 
zejména s ohledem na těsnou vazbu na průmyslovou zónu Mošnov,“ dodal hejtman 

nější ze strany cestujících. Jsme 
tomto směru nekončí. 

dopravci a přesvědčovat je, že Ostrava je důležitým bodem 
vhodným kandidátem 

generální ředitel 

Düsseldorf bude zahájen v průběhu 
inií, tj. nejen na webových stránkách či 

IATA cestovních kancelářích a agenturách. 
Cena zpáteční letenky včetně všech poplatků bude začínat na 6760 Kč, jednosměrná 

na 244 eur za zpáteční nebo 

Nová ticketingová kancelář Českých aerolinií na Letišti Leoše Janáčka 

Ostravy otevřou České aerolinie v průběhu 
dletové hale ostravského letiště kancelář, která bude sloužit k vystavování 

či změnám letenek a poskytování dalších služeb cestujícím. České aerolinie tak budou 
a Moravskoslezském kraji nově nabízet klientům komplexnější služby 

Praha (PRG) – 

06:30 PRG 

08:35 DUS 

21:35 PRG 

23:00 PRG 


