
 

     
 

 
 

 
 
Leo Express Global a. s., Řehořova 908/ 4, 130 00 Praha 3 info@le.cz, www.leoexpress.com 

 

Leo Express vyráží jako první soukromý železniční dopravce 

do Polska, už spustil prodej lístků 
 

PRAHA, 25. 6. 2018 – Společnost Leo Express vyjíždí jako první soukromý 

železniční dopravce na polské koleje. Na první jízdu do Krakova vyráží 

20. července. Spoj, který je ideální pro eurovíkendy, bude z Prahy do Krakova 

vyjíždět v pátek a v neděli a z Krakova v sobotu a v pondělí. Lístky na nové 

vlakové spojení jsou již v prodeji.  

 

Leo Express vyráží jako historicky první soukromý železniční dopravce a jako jediná 
česká železniční společnost na polské koleje. Vlak Leo Express vyjede do polského 
Krakova poprvé v pátek 20. července v 16:10 z pražského hlavního nádraží. V České 
republice bude zastavovat na obvyklé trase do Bohumína. V Polsku poté například 
u zábavního parku Energylandia ve městě Zator a svou jízdu zakončí v historickém 
Krakově. Mezi další zastávky patří velká a důležitá města jako jsou Tychy, Katovice, 
Osvětimi nebo Myslovice. Spoj je ideální například pro eurovíkendy v Polsku. Z Prahy 
do Krakova se cestující s Leo Express dostanou nejrychleji ze všech dopravců.  
 
„Pátek 20. července je pro nás významným dnem, protože jako první soukromá 
železniční společnost vyrazíme na polské koleje a v rekordním čase spojíme Česko a 
důležitými městy jako jsou Tychy, Katovice, Myslovice nebo Krakov. Polsko má jedno 
z nejnižších využití železnice na obyvatele v Evropě, a zde vidíme velký potenciál. 
Naším cílem je podpořit další liberalizaci železnice v Polsku a zvýšit zájem o ekologické 
a moderní cestování,“ říká CEO Leo Express Peter Köhler. 
 
První přejezd moderního vlaku Flirt přes polské hranice se uskuteční přibližně 
ve 20:00 hodin. Do Polska tak s sebou Leo Express přiveze vysoký komfort cestování, 
který si zákazníci již užívají v autobusové lince do Krakova, kterou společnost také 
provozuje. Samozřejmostí je Wi-Fi připojení, občerstvení a ochotný palubní personál 
nebo online nákup místenek, které si nemusíte tisknout. Jízdenku mezi Prahou a 
Krakovem cestující zakoupí již od 109 korun. „Cestují s námi především mladí lidé a 
studenti, kteří již měli možnost využít naší autobusovou sít mezi Varšavou a Vídní nebo 
Lvovem a Prahou. Věříme, že dokážeme k železnici přivést další zájemce o služby Leo 
Express a stát se jedením z hlavních osobních dopravců v Polsku,“ dodává Peter Köhler.  
 
Vlaky Leo Express vyjedou kvůli rozsáhlým omezením, která jsou způsobena opravami 
na polských kolejích, prozatím pouze o víkendech. Po ukončení prací plánuje společnost 
rozsah provozu dále rozšiřovat.  
 

Novinky Leo Express v Polsku:  
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• Leo Express vyjíždí na polské koleje jako první soukromý železniční dopravce 

a jako jediná česká železniční společnost. 

• Vlak Leo Express vyjíždí z Prahy do Krakova v pátek a v neděli v 16:10 

a do Krakova dorazí ve 23:19. Zpět z Krakova vyjíždí v sobotu a v pondělí 

v 05:04 a v 11:39 zastavuje na hlavním nádraží v Praze.   

• Jízdenku mezi Prahou a Krakovem cestující zakoupí již od 109 korun. 

• Zastávky vlaku v České republice: Praha, hl. n., Praha – Libeň, Kolín, Pardubice, 

Zábřeh na Moravě, Olomouc, Přerov, Hranice na Moravě, Suchdol nad Odrou, 

Studénka, Ostrava – Svinov, Ostrava, hl. n., Bohumín 

• Zastávky vlaku v Polsku: Zebrzydowice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Myslowice, 

Oswiecim, Zator, Energylandia, Skawia, Krakow 

 

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 

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