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LEO Express na Zlí nsku spous tí  služ bu 
Odvož domu  
 
PRAHA, 18. 1. 2017 – Dopravce LEO Express zahajuje v regionu Zlínska od  
30. ledna provoz zcela nové služby Odvoz domů umožňující odvoz cestujících 
z adresy a na adresu dle přání zákazníka. Službu budou moci využívat cestující 
mířící do Zlína i ze Zlína. Nově budou mít cestující společnosti LEO Express možnost 
pohodlně cestovat například do Lázní Luhačovice, a.s. Jízdenky na tyto spoje jsou 
již v prodeji. 
 
Službu Odvoz domů už LEO Express provozuje od června 2016 v Ostravě. Pro velký zájem 
bude službu společnost rozvíjet v dalších regionech. Službou Odvoz domů tak nabízí pohodlné 
řešení pro překonání tzv. poslední míle cesty. Služba ušetří cestujícím čas, který musí obvykle 
trávit cestami z domova, školy či kanceláře na nádraží a opačným směrem. Celkový cestovní 
čas například mezi Prahou a Luhačovicemi, zahrnující přestup v Přerově, je 3 hodiny a 52 minut 
což je v současnosti nejkratší doba, za kterou je možné se veřejnou dopravou dostat z hlavní 
české metropole do oblíbeného lázeňského města. „Díky našim návaznostem mezi vlaky a 
minibusy nabídneme obousměrné spojení mezi Zlínem a Luhačovicemi nejen z Prahy a 
Ostravy, ale z mnoha dalších zastávek obsluhovaných našimi vlaky mezi Prahou  
a Košicemi.“ vysvětluje předseda představenstva a zakladatel LEO Express Leoš Novotný. A 
doplňuje „Ne náhodou spouštíme tuto službu dnes, v den narozenin Martina Burdy, našeho 
investora a majitele Lázní Luhačovice, a.s.“. 
 
Minibusy společnosti LEO Express nabídnou cestujícím klimatizaci, zásuvky a WiFi připojení. 
Všechny tyto služby jsou samozřejmě v ceně jízdenky. „Zakoupit jízdenku například na cestu  
z pražského Hlavního nádraží před dveře vašeho domova ve Zlíně nebo před hotel při cestě do 
lázní v Luhačovicích, považuji za významný posun v oblasti veřejné dopravy.“ doplnil Novotný. 
 
LEO Express navíc připravil na první tři týdny od spuštění služby výhodnou nabídku, kdy odvoz 
na adresu nebo vyzvednutí z adresy bude pouze za 1 Kč za ujetý kilometr. Chce tak zákazníkům 
ukázat, jakým směrem se ubírá budoucnost veřejné dopravy. Společnost plánuje tento koncept 
dále rozšiřovat. Odvoz domů je další službou, která pomáhá cestujícím pohodlně  
a bezstarostně cestovat. Kromě Odvozu domů nabízí LEO Express parkování zdarma ve 
stanicích Praha hlavní nádraží, Ostrava-Svinov a Zábřeh na Moravě nebo zapůjčení elektrických 
koloběžek.  
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LEO Express a. s. je soukromý dopravce, který od roku 2012 přepravuje cestující novými švýcarskými vlaky na páteřních linkách 
v Česku a na Slovensku. Dopravce provozuje také síť návazných autobusových linek do Zlína, Českého Krumlova, Polska, 
Rakouska, Německa a na Slovensko a Ukrajinu. 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 a generálním ředitelem společnosti je Leoš Novotný. CEO pro střední a východní Evropu je Peter Koehler. 
Více o LEO Express a službě Odvoz až domů na www.le.cz 
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