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LEO Express využije norský server pro nejpřesnější údaje o počasí v Česku
Společnost LEO Express se snaží využívat těch nejlepších služeb, které jsou k dispozici. Proto pro informování
cestujících o aktuálním stavu počasí využije špičkový servis norského předpovědního serveru www.yr.no.
Údaje o počasí budou moci cestující neustále podrobně sledovat prostřednictvím palubního informačního systému
na LCD obrazovkách nebo přes své tablety, chytré telefony či notebooky.
Zmíněný norský server ve svých předpovědích operuje s daty z více zdrojů - od Norského Meteorologického
institutu, od EUMETSAT (The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) a ECMWF
(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).
Díky skládání informací z více zdrojů jsou výsledné výpočty tohoto norského serveru velmi konzistentní
a předpověď teplot a stavů počasí v nejbližších hodinách je velmi přesná.
Na tomto norském serveru lze sledovat podrobné informace o aktuálním stavu počasí a předpovědi na více než
9 milionech míst na celém světě, včetně prakticky všech obcí v Česku. Data jsou volně k dispozici a server tak
mohou snadno využívat jak laici, tak odborná veřejnost. Server je společným projektem Norského
Meteorologického institutu a Norwegian Broadcasting Corporation, kteří jej spustili v roce 2007.
Více informací na www.met.no/English/Weather_forecast/
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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. Zakladatelem a generálním ředitelem 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. O cestující se bude starat patřičně vyškolený a vstřícný
personál. Více o firmě LEO Express na www.le.cz
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