
 

Tisková zpráva 
V Praze 15. 1. 2013 

LEO Express najíždí na plný provoz se 16 spoji denně 
Čím dříve si cestující jízdenky objednají, tím je mají levnější 

 
Železniční dopravce LEO Express dále rozšiřuje svůj pravidelný provoz a přidává šest nových spojů. Cestující na 
trase mezi Prahou a Ostravou tak bude od pátku 18. ledna 2013 dopravovat celkem 16 spojů LEO Express denně, 
které tak spojí hlavní město s moravskoslezskou metropolí přibližně každé dvě hodiny.  Během pracovního týdne 
bude osm spojů mířit ve směru z Prahy na Ostravu a osm opačným směrem, s výjimkou pátku, kdy ve směru 
z Prahy na Ostravu LEO Express nabídne ještě jeden spoj navíc. V sobotu pak budou moci cestující využít celkem 
15 spojů LEO Express a v neděli 14. 
 

 „Jsem rád, že naši dopravu nyní rozjíždíme v plném rozsahu. V dosavadní fázi jsme pracovali na vyladění našich 

služeb, které chceme na základě podnětů od cestujících dále zdokonalovat. Na palubách našich moderních 
souprav velmi rádi přivítáme zákazníky, kteří teď budou moci denně cestovat také šesti přidanými spoji v nových 
časech,“ říká Leoš Novotný, zakladatel a generální ředitel společnosti LEO Express. Připomíná zároveň, že LEO 
Express tak má nyní připraveno k provozu všech pět nových vlakových souprav.   
 
Jízdenky do nových spojů si mohou cestující již nyní zakoupit prostřednictvím online rezervačního systému na 
http://www.le.cz/rezervace/, nebo na pokladnách LEO Express v jednotlivých stanicích. Díky systému pohyblivých 
cen (tzv. “zahrady cen”) si mohou zákazníci LEO Express sami volit svou cenu. Čím dříve si jízdenky objednají, 
tím je mají levnější, a výhodnější ceny jsou i v časech mimo špičku. Ceny do spojů LEO Express mezi Prahou a 
Ostravou začínají již na 137 Kč a mezi Prahou a Bohumínem již na 141 Kč.   
 
Od 18. ledna 2013 přibydou na trase mezi Prahou a Ostravou následující pravidelné spoje:  
 
Směr z Prahy do Ostravy  

- LE 1351  odjíždějící pravidelně ve 4:29 z Prahy hl.n. (jede v pracovní dny)  
- LE 1357  v 10:29  
- LE 1359  v 12:29  
- LE 1367 v 20:09 (jede v pátek)  

 
Směr z Bohumína přes Ostravu do Prahy 

- LE 1354 odjíždějící v 8:15 z Bohumína 
- LE 1358 v 12:15  
- LE 1364 v 16:22  

 
Všechny spoje LEO Express nabírají cestující ve stanicích Praha hl.n., Pardubice hl.n., Olomouc hl. n., Ostrava-
Svinov, Ostrava hl.n. a Bohumín.  
 
LEO Express v současnosti do svých spojů a prodejních míst distribuuje nový palubní časopis, ve kterém  cestující 
a další čtenáři mohou získat tipy na trávení volného času, informace o aktuálních a plánovaných službách LEO 
Express nebo se dočíst interní zajímavosti ze života tohoto soukromého dopravce. První číslo časopisu je dostupné 
na http://www.cotmedia.cz/ecasopisy/leo/0012/ 

  
 
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 listopadu 2012 začal přepravovat cestující zcela novými 
švýcarskými vlaky, nejdříve na trati mezi Prahou a Ostravou. 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 odvětví. Zakladatelem a generálním ředitelem společnosti je Leoš 
Novotný.  Více o LEO Express na www.le.cz 
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