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Leo Express spustí autobusovou linku z Prahy do Drážďan 

s návazností na svoje vlaky. Jízdenky prodává už dnes 
 

 

PRAHA, 15. 3. 2018 – Leo Express spustil prodej jízdenek na novou autobusovou 

linku mezi Prahou a Drážďany. Autobusy vyjedou 27. dubna 2018 a budou jezdit 

dvakrát denně v obou směrech. Jsou navázány na vlaky z Olomouce, Ostravska 

nebo Košic. Do Drážďan se tak cestující s dopravcem Leo Express dostanou 

rychleji a bez dlouhého čekání na přestup, který jim zabere jen pár kroků.  

 

„Leo Express dále expanduje jako multimodální dopravce a spustí novou linku mezi 

Prahou a Drážďany, která je provázána s našimi vlaky a minibusovou dopravou. 

Za nákupy nebo na výlet do Drážďan s námi mohou naši zákazníci jet nejen z Prahy, 

ale pohodlně i z Pardubic či Košic. Díky návaznosti spojů jim přestup z vlaku na autobus 

zabere jen pár kroků bez nutnosti dlouhého čekání,“ říká Peter Köhler, generální ředitel 

Leo Express. 

 

Linka, na kterou mohou zákazníci již nyní zakoupit místenky, bude v provozu 

od 27. dubna 2018 a bude provozována klimatizovanými autobusy. V nich je 

samozřejmostí wifi, zásuvky, samoobslužný kávovar nebo láhev vody zdarma ve třídě 

Economy. Autobus bude navíc disponovat také osmi místy Business Class, kde cestující 

ocení více místa na nohy a Business balíček. V jeho rámci dostanou druhý nápoj 

a sladký a slaný snack. 

 

„Možnost výběru vyšší třídy, a ještě komfortnějšího cestování, nabízíme na dané trase 

jako jediný dopravce. Rozšiřujeme tím náš kvalitní palubní servis do další destinace,“ 

dodává Petr Köhler.  

 

Za sedadlo ve třídě Economy zaplatí zákazníci 299 korun, v příplatkové třídě Business 

je to o sto korun více. Do Drážďan se za nákupy nebo za prohlídkou města dostanou 

díky návaznosti spojů pohodlně také cestující z Moravy nebo ze Slovenska. Cestu 

z Ostravy nebo Olomouce do Drážďan je možno absolvovat již od 358 korun, ze Zlína 

od 403 korun. 

 

Veškeré informace o odjezdech a cenách naleznou zákazníci na www.leoexpress.com.  

 

Emil Sedlařík 

tiskový mluvčí Leo Express 

 

Kontakt pro média  

Mobil: +420 773 740 512, E-mail: press@leoexpress.com  

http://www.leoexpress.com/
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  LEO Express s.r.o, je soukromá multimodální dopravní společnost, 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 na pražské letiště nebo Odvoz domů. 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 

Novotný, CEO je Peter Köhler. Více o Leo Express na www.leoexpress.com.  

http://www.leoexpress.com/

