
 

 

 
V Praze 15. 11. 2012 

Tisková zpráva 

LEO Express pokračuje v pilotním provozu 
 

LEO Express bude ve svém pilotním provozu pokračovat i po 16. 11. 2012. Na základě rozhodnutí Drážního úřadu 
mohou i nadále na trase mezi Prahou a Ostravou jezdit pravidelně čtyři spoje LEO Express denně. Od nového 
jízdního řádu 9. 12. 2012 pak již LEO Express zahájí svůj provoz v plném rozsahu, ve kterém bude mít 16 spojů 
denně.  
  
„Děkujeme všem cestujícím, že si pro svou dopravu vybrali naše spoje. Celý pilotní provoz i každý spoj zvlášť si 
důkladně vyhodnocujeme a případné připomínky a podněty cestujících se snažíme operativně řešit,“ vrací se 
k průběhu pilotního provozu Leoš Novotný, zakladatel a generální ředitel LEO Express.  
  
Jízdenky do spojů LEO Express si mohou cestující již nyní zakoupit prostřednictvím rezervačního systému na 
webových stránkách www.le.cz a také na prodejních místech LEO Express.  
 
Cestujícím doporučujeme, aby si jízdenky zakoupili co nejdříve. LEO Express totiž zachovává svůj cenový koncept, 
ve kterém platí, čím dříve si objednáte, tím levněji pojedete a mimo špičku levněji. Obsazenost spojů LEO Express 
navíc stoupá, páteční spoje jsou již prakticky vyprodané.  
 
LEO Express v pilotním provozu provozuje čtyři spoje denně, dva ve směru z Prahy na Ostravu (4:56 a 13:02)  
a dva opačným směrem z Ostravy do Prahy (9:11 a 17:13).   
 
 
Kontakt pro média:  

 
Petr Kopáček 
PR manager 
LEO Express a.s. 
Mobil: 773 740 512 
E-mail: press@le.cz 
 
 

LEO Express a. s. je český železniční dopravce, který v roce 2012 začal přepravovat cestující zcela novými švýcarskými 
vlaky, nejdříve na trati mezi Prahou a Ostravou. Moderní a velmi úsporné zlatočerné vlaky LEO Express jsou 
nízkopodlažní, plně klimatizované elektrické soupravy aerodynamického tvaru. Po pilotním provozu LEO Express zahájí 
plný provoz s celkem 16 spoji denně, které cestujícím poskytnou velmi kvalitní služby a špičkové technologie za rozumné 
ceny. LEO Express nabízí přístup k funkčnímu WiFi internetu v celé soupravě, elektrické zásuvky u všech sedadel, zábavu 
a informace prostřednictvím unikátního vnitřního audio-video portálu, pohodlný interiér, polohovatelné sedačky speciálně 
navržené pro dálkovou opravu, dostatek prostoru pro nohy a zavazadla všech cestujících, vyspělý palubní informační 
systém, moderní a čisté toalety přístupné i hendikepovaným, kvalitní catering a další špičkové a stále doplňované služby. 
O cestující se stará důkladně vybraný, patřičně vyškolený a ochotný personál. LEO Express hodlá v budoucnu zahájit 
dopravu také na dalších trasách v ČR i sousedních státech. LEO Express je součástí skupiny LEO TRANSPORT, která dnes 
sdružuje skupinu firem podnikajících v železničním a dopravním průmyslu. Zakladatelem a generálním ředitelem 
společnosti je Leoš Novotný.  Více o LEO Express na www.le.cz 
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