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Leo Express roste v Německu: posílil svou vlakovou flotilu 
a navyšuje kapacitu spojů  
 
PRAHA, 19. 6. 2018 – Společnost Leo Express ve spolupráci s FlixMobility posiluje 
v Německu na trhu dálkové dopravy, kam vstoupil jako první český soukromý 
železniční dopravce. Od 21. června začne jezdit pod značkou FlixTrain na trase 
Berlín-Frankfurt-Stuttgart každý den, od čtvrtka do pondělí budou jezdit dva páry 
spojů. Leo Express si pronajal dvě nové lokomotivy Siemens Taurus pro provoz 
v rychlosti 200 km/hod a zároveň navýšil sedačkovou kapacitu. 
 
Leo Express ve spolupráci s FlixMobility navyšuje své vlakové spoje v Německu, 
kde bude od 21. června jezdit denně na trase Berlín-Frankfurt-Stuttgart. Mezi čtvrtkem 
a pondělkem vyjedou spoje dokonce dvakrát denně. Na lince nasadí dvě moderní 
elektrické lokomotivy Siemens Taurus pro provoz v rychlosti 200 kilometrů v hodině 
a navýší sedačkovou kapacitu. Lokomotivy budou využity pro nový ranní vlak Berlín-
Frankfurt-Stuttgart a odpolední zpáteční spoj.  
 
Leo Express vstoupil na německý trh v srpnu 2017 pod značkou FlixTrain. Stal se tak 
prvním českým osobním železničním dopravcem v historii, který kdy vstoupil na trh 
dálkové dopravy mimo Českou a Slovenskou republiku a zároveň druhým největším 
open-access dopravcem v Německu. Obchodním partnerem Leo Express je FlixMobility, 
který od začátku provozu zajišťuje vývoj produktů a technologií, marketing, zákaznický 
servis a prodej jízdenek.  
 
„Německo je jedním z nejvíce liberalizovaných dopravních trhů v Evropě, mezinárodní 
a dálková doprava není na rozdíl od České republiky dotovaná a regionální se primárně 
soutěží, namísto přímých zadání. Na německé železnici tedy liberalizace skvěle funguje 
a těšíme se, až takto začne fungovat i v České republice,“ říká CEO Leo Express Peter 
Köhler. 
 
Novinky Leo Express u vlakových spojů FlixTrain v Německu: 
 

 Leo Express si pronajal dvě moderní elektrické lokomotivy Siemens ES64-U2 
pro navýšení kapacity na trase Berlín – Stuttgart pro rychlost 200 km/hod. 

 Díky tomu bude Berlín-Frankfurt-Stuttgart provozován každý den, od čtvrtku 
do pondělí vyjede dokonce dvakrát denně. 

 
Leo Express v Německu aktuálně najímá strojvedoucí, vlakvedoucí či dispečery. „O práci 
v Německu je velký zájem mezi našimi současnými zaměstnanci, nabíráme také nové 
přímo pro německý trh. U železničních profesí je ale obecně nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků,“ dodává Peter Köhler. 
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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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Leo Express grows in Germany: it strengthened its fleet and 
increases capacity of its connections  
 
PRAGUE, 19. June 2018 – The company Leo Express strengthens on the long 
distance transportation market in Germany, where it entered in partnership with 
FlixMobility as the first Czech private railway operator. From 21 June, it starts to 
operate the line Berlin-Frankfurt-Stuttgart under the FlixTrain brand every day, two 
pairs of connections will be operated from Thursday to Monday. Leo Express 
leased two new locomotives Siemens Taurus suitable for speed of 200 km/h and 
also increased the seat capacity. 
 
Leo Express, together with FlixMobility, increases the number of its train connections in 
Germany, it will operate the line Berlin-Stuttgart daily from 21 June. From Thursday to 
Monday, there will be even two connections a day. This line will be operated by two 
modern electric locomotives Siemens Taurus, which are suitable for a speed of 200 km/h 
and the seat capacity will be increased. Locomotives will be used for a new train Berlin-
Frankfurt-Stuttgart departing in the morning and for the connection back in the afternoon.  
 
Leo Express, together with FlixMobility, entered the German market under the brand 
„FlixTrain“ in August 2017. It became the first Czech passenger railway operator in 
history that entered the long-distance transportation market outside of the Czech 
Republic and Slovak Republic and also the second largest open-access operator in 
Germany. The business partner of Leo Express is FlixMobility, which handles technology 
and product development, network planning, marketing as well as customer service and 
provides sale of tickets from the start of operations. 
 
 „Germany is one of the most liberalised transportation markets in Europe, the 
international and long-distance transportation is not subsidized like in the Czech 
Republic and the regional one is competed instead of using direct awards. Liberalisation 
works great in the German railway market and we are looking forward to time, when it 
starts to work also in the Czech Republic,“ says CEO of Leo Express, Peter Köhler 
 
News of Leo Express regarding FlixTrain connections in Germany: 

 Leo Express leased two modern electric locomotives Siemens ES64-U2 for 
increase of capacity of the line Berlin-Stuttgart with a speed of 200 km/h. 

 Thus, the Berlin-Frankfurt-Stuttgart line will be operated every day, from 
Thursday to Monday even twice a day. 

 
Leo Express currently hires new locomotive drivers, chief train guards or dispatchers. 
„Our current employees are highly interested in the employment in Germany, we also 
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hire new ones directly for the German market. But in general, there is a lack of qualified 
employees in railway professions,“ says Peter Köhler. 
 
 
Emil Sedlařík 
spokesperson Leo Express 
 
Contact for media 
Mobil: +420 773 740 512, E-mail: press@leoexpress.com  
 


