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LEO Express spustil novou autobusovou linku 
z Varšavy do Vídně a rozšířil tak nabídku spojení 
do těchto měst. 
 
BOHUMÍN, 17. 1. 2017 - LEO Express dnes zahájil provoz na lince Varšava - Vídeň. 

Dopravce tak prodlužuje autobusový spoj z Bohumína do Varšavy, který bude 
nově zajíždět až do Vídně přes Ostravu, Olomouc a Brno. 
 
Zavedením přímé linky dopravce rozšiřuje svoji autobusovou síť do Vídně. Nová 
linka tak představuje již druhé spojení do této rakouské metropole a ještě více 
tak posílí její dostupnost nejen pro českého zákazníka. 
 
 
LEO Express i nadále expanduje na lince do Vídně, kterou od 17. ledna spojuje s polskou 

Varšavou. Linka bude každý den zajíždět i do nové destinace Lodž, třetího největšího města 
Polska. Dále autobusy zastaví také v Čenstochové, Ostravě nebo také v Olomouci a Brně.  
 
Na autobusy jedoucí z Varšavy nově navazují také vlaky z Prahy s přestupem v Olomouci. 
Cestující z Kolína nebo Pardubic tak získají možnost cestovat do Rakouska jen s jedním 
přestupem. Velmi žádané je i přímé spojení Olomouce s Vídní, kde doposud dopravce 
provozuje minibusovou dopravu pod značkou TigerExpress. 
 

„Pokračujeme v budování naší dopravní sítě autobusů, které spojuje standard služeb LEO 
Express, jakými jsou profesionální stevardi, výběrové občerstvení či připojení k WiFi na 
palubě a další výhody našeho věrnostního programu Smile klub“ vysvětluje Peter Koehler, 

CEO LEO Express pro střední Evropu. 

Na lince budou jezdit nové autobusy Irizar i6 s rokem výroby 2016. V autobusech dopravce 
nabízí i třídu Business class známou z jeho vlaků. Pro klienty této třídy jsou připraveny 
zdarma teplé nápoje a občerstvení. Sedadla také disponují větším prostorem pro nohy. V 
nejbližší době LEO Express plánuje servis v autobusech ještě vylepšit, například o čerstvé 
bagety, které jsou v testovacím provozu na lince Praha - Mnichov. 

Počet cestujících na autobusových linkách je kontinuálně rostoucí, v prosinci dopravce dosáhl 
meziměsíční nárůst o 20%.  
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Kontakt pro média: 

Mobil: 773 740 512 
E-mail: press@le.cz 

LEO Express a. s. je multimodální soukromý dopravce, který v roce 2013 zahájil svojí činnost novými 
vlaky na páteřních linkách v Česku a na Slovensku. Dopravce provozuje také rozsáhlou síť 

autobusových linek do Zlína, Českého Krumlova, Polska, na Ukrajinu a nově také do Rakouska pod 
značkami LEO Express, LEO Express Easy a Tigerexpress. Společnost LEO Express již od poloviny 
roku 2013 dosahuje kladného provozního výsledku hospodaření, tedy nejrychleji ze všech soukromých 
dopravců v Evropě. V prosinci 2015 ohlásila první měsíc v černých číslech.  Zakladatelem společnosti 
je Leoš Novotný. CEO pro Evropu je Peter Koehler. Více o LEO Express na www.le.cz 
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