
 
 

  
Kutvirtova 399/5 | 150 00 PRAHA 5 | Czech Republic | +420 222 269 912 | office@le.cz | www.le.cz | Zapsána v OR MěS v Praze oddíl B | vložka 

15847 | IČ: 29016002 | DIČ: CZ29016002 | člen skupiny Aakon Capital 

 
 

 
 

LEO Express má už druhou soupravu  
 

Praha, 18. 5. 2012 - Zástupci českého železničního dopravce LEO Express převzali od 
švýcarské firmy Stadler již druhou nově vyrobenou vlakovou soupravu. Tyto 
nízkopodlažní, plně klimatizované elektrické jednotky nejmodernější konstrukce 
začnou ještě letos přepravovat cestující na trase Praha-Ostrava.  
 
LEO Express získá od firmy Stadler v letošním roce celkem pět těchto souprav. První vlak 
převzal LEO Express již v únoru letošního roku. „Soupravy jsou vyráběny na míru přesně 
podle našich požadavků a potřeb českých zákazníků. Naší filosofií je být nejlepší. Vyhodnotili 
jsme si více než dvacet klíčových kritérií, podle kterých se lidé rozhodují při výběru svého 
přepravce, a celý koncept naší nové vlakové dopravy jsme tomu přizpůsobili. Ve všech 
těchto parametrech chceme být nejlepší,“ zdůrazňuje majitel LEO Express Leoš Novotný.  
 
První souprava LEO Express bude přepravena od výrobce do České republiky příští týden.  
„V následujících dnech projde na zkušebním okruhu u Velimi testy, které jsou nutné pro 
schválení vozidla pro provoz na našich kolejích,“ uvádí provozní ředitel LEO Express Jan 
Paroubek. 
 
Zbylé tři soupravy určené pro trasu Praha-Pardubice-Olomouc-Ostrava-Bohumín získá 
společnost LEO Express postupně do konce letošního roku tak, aby v prosinci s novým 
jízdním řádem mohla vyrazit v plném rozsahu šestnácti spojů denně. Kontrakt na dodávky 
těchto vlaků od firmy Stadler má hodnotu přibližně 1,5 mld. Kč.  
 
Právě převzatá souprava je již zcela dokončena, má kompletní exteriérový i interiérový 
design laděný do elegantní černé se zlatými a bílými prvky. Nové vlaky LEO Express jsou 
nízkopodlažní, plně klimatizované, s aerodynamickým tvarem. Mají lehkou, moderní  
a vysoce odolnou konstrukci. Jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi a patří mezi 
evropskou špičku. LEO Express nabídne cestujícím spolehlivý a funkční internet, elektrické 
zásuvky v celém vlaku, zábavu a informace prostřednictvím unikátního vnitřního audio-video 
kanálu, pohodlný interiér, speciálně konstruovaná polohovatelná sedadla, dostatek prostoru 
pro nohy a zavazadla všech cestujících. Samozřejmostí jsou čisté, ekologicky šetrné toalety 
a také speciální místa pro rodiče s kočárky a hendikepované spoluobčany.  
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LEO Express a. s. je česká železniční společnost, která se připravuje na provozování osobní vlakové dopravy zcela 
novými soupravami od prosince 2012 na trati Praha-Pardubice-Olomouc-Ostrava-Bohumín a postupně také na 
dalších tratích v ČR i v sousedních státech. Majitelem a zároveň předsedou představenstva společnosti je Leoš 
Novotný.  LEO Express je součástí skupiny LEO TRANSPORT, která dnes sdružuje skupinu firem podnikajících  
v železničním a dopravním průmyslu. Více o firmě LEO Express na www.le.cz 
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