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LEO Express přidává spoje z Prahy do 

Ostravy, Košic a na Zlínsko. Získal také 
bezpečnostní certifikát B pro vstup na 

polskou železnici 
 
PRAHA, 27. 4. 2017 – LEO Express od poloviny května přidává spoje na trase 
Praha – Ostrava a Praha – Staré Město u Uherského Hradiště, od června 

zavádí dvakrát denně spoje na trase Praha – Košice. Od začátku roku 
procházely postupně všechny soupravy LEO Express technickým 
přizpůsobením pro provoz na polském trhu. Společnost již získala od 

polských úřadů bezpečnostní certifikát B, který je pro zahájení provozu 
klíčový. Přestože společnost neměla k dispozici pro provoz v prvním 
kvartálu 2017 jednu jednotku, hlásí rekordní počet prodaných jízdenek, 

celkem 326 tisíc (tedy meziroční nárůst o 8 %). 
 

 
„Od ledna procházely naše jednotky úpravami, proto jsme přistoupili k omezení 
jízdního řádu. Nyní jsou všechny naše soupravy znovu připravené na plné obnovení 

provozu,“ vysvětluje Peter Köhler, CEO LEO Express. Od 15. května tak mohou 
zákazníci znovu cestovat pravidelnými spoji na trase Praha – Bohumín s odjezdem 
z Prahy v 7:13, a 15:13 (doplní tak stávající spoje v 8:13, 11:13, 14:13, 16:13 a 

20:13), dopravce obnovuje také úterní spoj Praha – Staré město u Uherského Hradiště 
s odjezdem z Prahy v 9:13. V opačném směru Bohumín – Praha potom obnovuje spoje 
s odjezdy z Bohumína ve 4:55 a 10:55 a úterní spoj ze Starého města u Uherského 

Hradiště do Prahy s odjezdem ve 13:27. Jízdenky na obnovené spoje jsou v prodeji již 
nyní. 
 

Obnovení plnohodnotného jízdního řádu však není jedinou novinkou černozlatých 
vlaků. Od 11. června přidává další pravidelné pondělní, úterní a středeční vlakové spoje 
mezi Prahou a Košicemi. Cestující budou tedy moci každý den vybírat ze dvou spojů.  

 
Vlakové soupravy od začátku roku procházely tzv. polonizací, tedy přizpůsobením 

jednotek pro vstup do Polska. „Polonizace našich vlaků je jednou z částí celého procesu 
vstupu na polské koleje. Rovněž jsme již získali od polských úřadů bezpečnostní 
osvědčení B, klíčový certifikát pro vstup,“ vysvětluje Peter Köhler. Propojení polských 

regionů a České republiky je součástí expanze aktivit společnosti LEO Express na další 
evropské trhy. 
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Kontakt pro média  
Mobil: +420 773 740 512, E-mail: press@le.cz 

 

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

linek v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, na Ukrajinu. V roce 2016 se spojil s minibusovým 
dopravcem TigerExpress. Zajišťuje také door2door aktivity jako je Odvoz domů Společnost LEO Express 
již od poloviny roku 2013 dosahuje kladného provozního výsledku hospodaření, tedy nejrychleji ze všech 
soukromých dopravců v Evropě. V roce 2016 společnost oznámila nákup nových vlaků od největšího 
světového výrobce CRRC. Zakladatelem společnosti je Leoš Novotný, CEO je Peter Koehler. Více o LEO 
Express na www.le.cz 

http://www.le.cz/

