CCA zastavuje své lety
Datum: 2012-06-19 | www.letejmezostravy.cz/clanek/27-cca-zastavuje-sve-lety
Všechny své pravidelné lety včera po 21:30 přerušila společnost CCA. O zákazníky
ostravských aerolinek se dočasně postarají České aerolinie. CCA jsou od letošního května v
úpadku, ale přesto slibovaly, že své služby zachovají. Krátce před půlnocí proběhlo na
odbavovací ploše letiště Ostrava focení a loučení s letadly Saab S340.
Všechny lety společnosti Central Connect Airlines (Job Air) jsou od 19. června 2012 zrušeny.
Poslední 18. června 2012 odletěl spoj CCA ve 21:30 hodin z Prahy do Ostravy, ale další let ve 21:40
hodin do Lublaně už byl zrušen. České aerolinie pro své cestující na sdílených spojích ČSA a CCA v
nejbližších 48 hodinách najdou alternativní spojení s využitím jiných leteckých společností. Toto
provizorní řešení potrvá zatím do 20. června 2012. Podle vedení CCA je prý přerušení provozu pouze
dočasné a firma chce optimalizovat provoz a upravit. Dle našich informací je ale zastavení provozu
trvalé.
Na internetových stránkách společnosti je v tuto chvíli k přečtení prohlášení Daneše Zátorského,
jednatele společnosti.
Od konce března letošního roku společnost CCA rozšířila pravidelnou linku Ostrava – Praha o další
linky z Prahy, a to konkrétně do Berlína, Stuttgartu, Hannoveru, Lublaně, Zagrebu a Krakova.
Vzhledem k tomu, že se nepotvrdily dlouhodobé statistiky prodeje letenek, nebylo dosaženo
plánované rentability provozu jednotlivých linek. Proto se vedení společnosti CCA rozhodlo včerejším
dnem dočasně přerušit provoz na všech stávajících pravidelných linkách za účelem optimalizace
provozu a úpravy restrukturalizačního plánu.
Krajský soud v Ostravě rozhodl v květnu o jejich úpadku, ale vedení firmy tehdy uvedlo, že bude
pokračovat v úsilí o záchranu aerolinií. Návrh na insolvenci společnosti CCA podala švédská firma
Siemens Financial Services kvůli dluhům za pronájem letadla. Podle tohoto návrhu jí dluží CCA více
než 294 000 dolarů, tedy zhruba pět milionů korun.
Job Air vznikl v roce 1993 a od 22.srpna 2007 uváděl název Job Air - Central Connect Airlines a sídlo
měla na letišti Leoše Janáčka v Ostravě. Původně spolu s se společnostmi Job Air Technic a.s., Job Air
Logistics a Czech Connect Airlines byly členem skupiny Central Connect Group v rodině společností
Geofin. Postupně se však po finančních problémech od skupiny oddělily jednotlivé firmy a jako
životaschopná se dnes jeví především lakovna Eirtech Aviation Czech republic, tedy někdejší
společnostmi Job Air Technic.
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