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Soupravy LEO Express pomohou hendikepovaným  
 
Nové moderní vlaky LEO Express jsou mimořádně příznivé vůči hendikepovaným a osobám se sníženou 
pohyblivostí.  
 
Tyto jednotky typu FLIRT jsou nízkopodlažní, vybavené výsuvnými nástupními plošinami a celkově uvnitř snadno 
průchozí. Mají také speciální mobilní nájezdovou rampou a v blízkosti širokých vstupních dveří jsou v nich 
vyčleněna dvě speciální místa pro ortopedické vozíky a dalších pět pro kočárky. Samozřejmostí jsou moderní 
toalety i s bezbariérovým řešením.  
 
Důkladně vyškolený personál LEO Express navíc cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace nebo 
cestujícím na vozíku ochotně poskytne samostatnou pomoc již při nástupu a výstupu z vozidla. Palubní posádka 
přitom udržuje celý vlak v potřebné čistotě a pořádku a má k tomu k dispozici špičkové technické prostředky.  
 

„Pro osoby se zdravotním a jiným znevýhodněním může i zdánlivě malá překážka znamenat zásadní problém. Ve 
vlacích měli dosud cestující na vozíčku často problémy, ať už na nástupištích nebo na palubě. Nefunkční plošiny, 
cestování spolu s balíky či neproškolený personál nebyly výjimkou. Je dobře, pokud nový vlakový dopravce na 
tento problém myslí hned na začátku a umožní lidem s postižením využít krásy a pohodlí cestování vlakem,“ říká 
Tomáš Moravec z občanského sdružení Asistence. Toto sdružení spolupracuje s cca 140 lidmi s těžkým 
zdravotním postižením, kterým zajišťuje osobní asistenci či rovnoprávné uplatnění na otevřeném trhu práce. 
Současně  realizuje projekt „Jedeme v tom s vámi“, jehož cílem je upozornit na bariéry ve veřejné dopravě  
a přispět k jejich postupnému odstraňování. Více na www.asistence.org 
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LEO Express a. s. je česká železniční společnost, která se připravuje na provozování osobní vlakové dopravy zcela 
novými soupravami  LEO Express 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. Moderní a velmi úsporné vlaky LEO Express jsou nízkopodlažní, plně 
klimatizované elektrické soupravy aerodynamického tvaru. Celkem 16 spojů denně poskytne cestujícím kvalitní 
služby a také špičkové technologie. Nabídnou funkční internet, elektrické zásuvky pro všechny, zábavu  
a informace prostřednictvím unikátního vnitřního audio-video kanálu, pohodlný interiér, speciálně konstruované 
polohovací sedačky, dostatek prostoru pro nohy a zavazadla všech cestujících, vyspělý palubní informační systém pro 
cestující, moderní toalety přístupné i hendikepovaným nebo speciální místa pro kočárky. O cestující se bude starat 
patřičně vyškolený a vstřícný personál. Více o firmě LEO Express na www.le.cz 
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