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S Leo Express nově z Moravy třeba na oběd do Salzburku 
 
 
PRAHA, 31. 5. 2018 - Leo Express nabízí od června zákazníkům možnost zajet si 
z Ostravy, Olomouce, Brna nebo Mikulova například na oběd do krásného 
Salzburku. Z Moravy se cestující dostanou pohodlným autobusem do Vídně, 
kde přesednou na smluvní vlakový spoj. Na spojení, které je ideální také 
pro eurovíkendy, jsou jízdenky již nyní v prodeji.  
 
Společnost Leo Express nabízí ve spolupráci s WESTbahn návazné vlakové spojení 
na autobusovou linku Varšava – Ostrava – Brno – Vídeň. Cestující mohou v rakouské 
metropoli pohodlně přesednout na vlakový spoj a pokračovat do měst St. Pölten, 
Amstetten, Linec, Wels, Attnang-Puchheim a Salzburk. Oba dopravci zastavují ve Vídni 
na hlavním nádraží a přestup tak zabere jen několik minut. Vlaky vyjíždějí z Vídně 
každou hodinu, což umožňuje flexibilitu v plánování cesty. Lístky na přestupní vlak totiž 
platí po celý den. 
 
Jízdenky lze zakoupit pouze na kombinované spojení „autobus + vlak“. Jednotná cena 
na vlakových spojích je vždy 18,70 euro. Prodej jízdenek a zákaznický servis zajišťuje 
společnost Leo Express. Jízdenky na návazné spoje od začátku června jsou již v prodeji. 
 
„Cestující z Ostravy, Olomouce, Brna nebo Mikulova se nově dostanou za pár hodin 
například na oběd do krásného Salzburku. Autobusová linka a návazný vlakový spoj jsou 
ideální také pro eurovíkendy,“ říká Peter Köhler, CEO společnosti Leo Express.  
 
Do Vídně se cestující dostanou pohodlnými klimatizovanými autobusy Leo Express. 
V nich je samozřejmostí Wi-Fi připojení, zásuvky nebo možnost zakoupení drobného 
občerstvení či kávy. Stejnou kvalitu naleznou zákazníci i ve vlacích. Flotila se skládá 
ze 7 nízkopodlažních jednotek KISS, které pocházejí z dílny stejného švýcarského 
výrobce jako vlaky FLIRT skupiny Leo Express. Ve vlacích je také k dispozici Wi-Fi 
připojení, zásuvky, klimatizace nebo drobné občerstvení a káva. V každé soupravě se 
navíc nachází jídelní vůz s 8 sedadly a nápojovými automaty. Ve vlacích nechybí také 
Premium třída, kde je pro cestující vyhrazen vždy jeden pár sedadel. 
 
Emil Sedlařík 
tiskový mluvčí Leo Express 
 
Kontakt pro média  
Mobil: +420 773 740 512, E-mail: press@leoexpress.com  
 
 
  Leo Express je soukromá multimodální dopravní skupina, která v roce 2012 zahájila svou činnost novými 

vlaky na páteřních linkách v Česku a na Slovensku. Provozuje také rozsáhlou síť autobusových a 
minibusových linek v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, na Ukrajině a v Maďarsku. V srpnu 
2017 převzal Leo Express vybranou část aktiv německé společnosti Locomore a obnovil její provoz na 
trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixBus. Leo Express je první český dopravce, který začal 
provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V roce 2018 spouští novou open-
access železniční trasu Praha – Krakow.   

Zajišťuje také door2door aktivity jako je odvoz domů na vybrané adresy ve Zlínském kraji. V roce 2016 
společnost oznámila nákup nových vlaků od největšího světového výrobce CRRC.  V roce 2017 
společnost založila peer-to-peer casharingovou společnost SmileCar. Zakladatelem společnosti je Leoš 


