Tisková zpráva
České aerolinie v sobotu odstartují první lety do Soulu a Mnichova
Praha, 30. května 2013
V sobotu 1. června, krátce po poledni odstartuje z Prahy Airbus A330-300 OK-YBA na
svůj první obchodní let ve službách Českých aerolinií. Zamíří do Soulu, metropole Jižní
Koreje, s novým logem na trupu připomínající letošní 90. výročí založení společnosti.
Dálkový Airbus A330-300 bude kromě Soulu dále nasazován na linky Českých aerolinií
do Almaty, Moskvy a Tel Avivu, při zvýšené poptávce i na jednotlivé lety do dalších
destinací, nově například do Barcelony a Madridu. Tuto sobotu České aerolinie zahájí
provoz také na nové lince mezi Prahou a Mnichovem, na které bude společnost nabízet
až tři spoje denně.
V červnu budou České aerolinie do Soulu vypravovat dva zpáteční lety týdně. Z Prahy se bude
odlétat v sobotu a v neděli. Kvůli zvýšenému zájmu o lety mezi Soulem a Prahou České
aerolinie přidají od 2. července 2013 na lince i třetí frekvenci odlétající z Prahy v úterý,
s návratem z Jižní Koreje ve čtvrtek. Společně se strategickým partnerem, společností Korean
Air tak budou České aerolinie od letních prázdnin provozovat mezi Prahou a Soulem celkem až
sedm zpátečních spojení týdně – denně kromě čtvrtku, v sobotu pak dva lety. Obě společnosti
si budou na lince vzájemně sdílet své kódy. „K přidání třetí frekvence na lince mezi Prahou
a Soulem nás vedl zvýšený zájem o cesty do České republiky na trzích v Jižní Koreji a východní
Asii. V této chvíli můžeme potvrdit, že lety mezi oběma hlavními městy jsou v hlavní sezóně, tj.
od letošního července, již v této chvíli obsazeny na více než 80 %. Pokud by zájem dál narůstal,
České aerolinie budou zvažovat přidání čtvrtého zpátečního spoje do Soulu,“ uvedl Jiří Marek,
viceprezident Českých aerolinií pro Obchod a marketing.
Kromě linky do jihokorejského Soulu bude dálkový letoun Airbus A330-300, který před pár dny
přibyl do flotily společnosti, obsluhovat také vybrané lety Českých aerolinií do Almaty, Moskvy
a do Tel Avivu. „Abychom nový přírůstek ve flotile využili co nejefektivněji, budeme jej ad hoc
nasazovat také do méně vzdálených destinací, kde nárazově zaznamenáme zvýšenou
poptávku,“ doplnil Jiří Marek a dodal: „19. června tak bude Airbus A330-300 vypraven
jednorázově na zpáteční spoj do Barcelony a 26. června také do Madridu.“
Díky strategickému partnerství s Korean Air a nové lince Českých aerolinií do Soulu získají
cestující z Prahy spojení do celé řady destinací ve východní Asii navazující na lety z Prahy: do
Nagoje, Niigaty, Okajamy, Ósaky, Tokia v Japonsku, Hongkongu a Qingdaa v Číně, do Da
Nangu, Hanoje nebo Ho Či Minova města ve Vietnamu, Denpasaru a Jakarty v Indonésii, Kota
Kinabalu a Kuala Lumpuru v Malajsii, do Bangkoku nebo na tichomořské ostrovy Guam a Palau
(Koror). Naopak cestující Korean Air ze Soulu nebo východní Asie můžou pohodlně bez čekání
pokračovat po přestupu v Praze do 17 destinací operovaných Českými aeroliniemi v Evropě: do
Amsterdamu, Barcelony, Berlína, Curychu, Düsseldorfu, Frankfurtu, Hamburku, Kodaně,
Madridu, Milána, Mnichova, Ostravy, Paříže, Říma, Stockholmu, Stuttgartu nebo Varšavy.
Cestující, kteří budou na Letišti Václava Havla Praha cestou do nebo ze Soulu přestupovat,
ocení ve srovnání s ostatními evropskými letišti rychlou dobu transferu v délce 45 minut.
Nové logo k 90. výročí založení Českých aerolinií na trupech letounů
Trup Airbusu A330-300 ponese jako první z letového parku Českých aerolinií inovovanou
podobu loga společnosti, které symbolizuje 90. výročí založení Československých státních
aerolinií. Logo vychází ze stávajícího vizuálního stylu Českých aerolinií, jehož ústředním
motivem je tzv. passion symbol. Tímto slavnostním logem budou postupně v průběhu června
a července obrandovány další stroje ve flotile Českých aerolinií, které jej ponesou až do konce
letošního roku.
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Zahájení provozu na nové lince do Mnichova
V sobotu 1. června 2013 České aerolinie zahájí provoz také na nové lince mezi Prahou
a Mnichovem. Cestující si budou moct vybrat až ze tří zpátečních spojů denně operovaných
turbovrtulovými letouny ATR 72 a ATR 42. Kromě toho České aerolinie posílí i další linky do
Německa. O jednu denní frekvenci navíc ke stávajícím dvěma společnost přidá od června také
na linkách do Berlína a Hamburku. Německo se tak s 99 zpátečními lety týdne stane zemí, kam
budou České aerolinie v letošní letní sezóně přepravovat cestující nejčastěji.

Daniel Šabík
Tiskový mluvčí Českých aerolinií
*****
České aerolinie jako vlajkový letecký dopravce České republiky zajišťují spojení z Prahy, a také přes Prahu
do významných destinací v Evropě, Střední Asii, Zakavkazsku či na Blízkém východě. Ve spolupráci se svými
partnery nabízí v letní sezóně 2013 spojení do 87 destinací v 49 zemích světa.
Od roku 2001 jsou České aerolinie členem letecké aliance SkyTeam, která nabízí klientům členských aerolinií
velký výběr destinací, tisíce frekvencí a návazných spojení. Devatenáct členů aliance ročně přepraví 552
milionů cestujících, kteří mohou denně využít více než 15 000 letů do 1000 destinací v 187 zemích světa.
V roce 2010 oslavil SkyTeam deset let své existence.
www.skyteam.com / www.facebook.com/skyteam / www.youtube.com/user/skyteam

České aerolinie jsou držiteli certifikátu podle standardu ISO 14001 (ochrana životního prostředí)
a certifikátu podle požadavků IOSA (IATA Operational Safety Audit) představujících nejpokročilejší
bezpečnostní standardy v letecké dopravě.
KONTAKT: České aerolinie a.s., Tiskové oddělení, Jana Kašpara 1069/1, 160 08 PRAHA 6, tel.: 220 116 220,
e-mail: mailbox.com@csa.cz, internet: www.csa.cz, www.czechairlines.com
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