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Představení	  společnosti	  LEO	  Express

• LEO	  Express	  – nový	  železniční	  	  a	  autobusový	  dopravce	  od	  2012

• Nejdynamičtěji	  se	  rozvíjející	  společnost	  	  v	  oblasti	  železniční	  dopravy	  v	  ČR	  s	  nejnižšími	  provozními	  náklady	  na	  vlkm
• Moderní	  švýcarské	  jednotky	  STADLER	  FLIRT

• 4 země,	  40	  měst,	  více	  než	  2	  mil.	  přepravených	  cestujících
• 3	  cestovní	  třídy:	  Economy	  (208	  míst),	  Business	  (19	  míst),	  Premium	  (6	  míst)

• Vlak	  LEO	  Express	  provozovaný	  na	  trase	  Praha	  –Ostrava	  -‐ Košice
• Autobus	  LEO	  Express	  provozovaný	  na	  trase	  Praha	  -‐ Bohumín	  -‐ Krakov	  kombinovaný	  s	  železniční	  dopravou

• Autobus LEO	  Express	  EASY	  provozovaný	  na	  trati	  Praha	  –České	  Budějovice	  – Český	  Krumlov
• Autobus LEO	  Express	  EASY	  provozovaný	  na	  trati	  Košice– Michalovce	  – Užhorod	  -‐Mukačevo
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Představení	  společnosti	  LEO	  Express

Praha	  – Ostrava	  14x
Praha	  – Staré	  Město	  4x
Praha	  – Košice	  2x

Praha	  – Krakov	  4x
Praha	  – Český	  Krumlov	  4x
Praha	  – Mukačevo	  2x
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Potenciál	  železniční	  dopravy

0
500
1000
1500
2000
2500

Osobokilometry	  na	  
obyvatele	  2013

0
20
40
60
80

Podíl	  vysokorychlostní	  
dopravy	  v	  železniční	  

dopravě	  (v	  %)	  

0,00

0,05

0,10

0,15

Hustota	  železniční	  sítě	  
(km	  železniční	  tratě	  na	  

km2	  rozlohy)

Vysoká	  hustota	   železniční	   sítě,	  nízké	  využití	   železniční	   dopravy,	   nízká	  úroveň	   nabízených	   služeb
=>	  velký	   rozvojový	   potenciál	   železniční	   dopravy	   v	  ČR
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Principy	  návazné	  dopravy:
1. Sdílení	  informací
2. Integrace	  jízdného	  
3. Rychlý	  přestup	  na	  návazné	  dopravní	  módy

Kolo	  /	  Koloběžka

Uber	   /	   taxi

Veřejná doprava

Uber	   /	   taxi

Veřejná doprava

Spolujízda

Bike	  sharing

Kolo	  /	  Koloběžka

Spolujízda

Bike	  sharing

Vize	  door-‐to-‐door dopravy

5



Faktory	  pro	  výběr	  optimálního	  dopravního	  módu

Dopravní	  a	  přepravní	  parametry

• Velikost	  přepravní	  poptávky	  (za	  jednotku	  času)	  podél	  celé	  trasy

• Přepravní	  vzdálenost

• Požadovaná	  a	  dosažitelná	  cestovní	  rychlost

• Přístupnost	  zastávky/stanice	  a	  její	  vzdálenost	  od	  zdroje/cíle	  poptávky

• Návazné	  dopravní	  služby

• Stabilita	  jízdního	  řádu

• Dostupnost	  informací	  a	  snadný	  nákup	  jízdenky

• Pohodlí	  a	  služby	  během	  přepravy

Náklady

• Náklady	  dopravce

• Náklady	  na	  údržbu	  a	  modernizaci	  infrastruktury

• Společenské	  náklady	  (externality)

Cílem	  je	  spokojený	  
zákazník	  a	  zároveň	  
ekonomická	  
udržitelnost
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CASE	  STUDY:
Nová	  vize	  veřejné	  dopravy	  na	  Šumavě

Nabídka	  Jihočeskému	  kraji
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Východiska	  nové	  strategie

• Nová	  koncepce	  zachovává	  dopravní	  obslužnost	  celého	  území	  (tj.	  všech	  sídel)

• Železniční	  doprava	  bude	  nahrazena	  linkovou	  silniční	  tam,	  kde	  to	  ekonomicky	  a	  technologicky	  dává	  smysl
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Navrhované	  změny	  v	  kostce

• Optimalizace	  provozu	  na	  trati	  194	  (a	  části	  197)	  mezi	  Českými	  Budějovicemi	  a	  Volary	  /	  Novým	  Údolím	  (kombinace	  
vlakové	  a	  autobusové	  dopravy)

• Nahrazení	  vlaků	  na	  trati	  198	  autobusy

• Nahrazení	  vlaků	  na	  trati	  197	  v úseku	  Číčenice	  – Volary	  autobusy

• Zavedení	  nových	  páteřních	  autobusových	  linek

• Úprava	  vedení	  některých	  stávajících	  autobusových	  linek,	  zavedení	  nových	  (doplňkových)	  autobusových	  linek

• Využití	  autobusů	  na	  zavolání	  a	  dalších	  alternativních	  forem	  dopravy

• Posílení	  některých	  stávajících	  autobusových	  linek	  ve	  vybrané	  časy
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Přínosy nabídky

Pro	  cestující

• Zkrácení	  jízdních	  dob

• Lepší	  dostupnost	  veřejné	  dopravy

• Vyšší	  komfort	  díky	  modernímu	  vozovému	  parku

• Snazší	  nástup	  do	  vozidla	  díky	  tomu,	  že	  všechna	  vozidla	  budou	  
částečně	  nízkopodlažní.	  

• Zachování	  přípojů	  na	  rychlíkové	  spoje.

• Zachování	  rozšířené	  možnosti	  přepravy	  jízdních	  kol.

• Možnost	  nákupu	  jízdenek	  na	  internetu.

• Další	  doplňkové	  služby	  jako	  např.	  možnost	  
občerstvení/bezplatná	  WiFi na	  palubách	  vlaků.

Obecné/společenské

• Systém	  šetrnější	  k životnímu	  prostředí	  (CNG	  autobusy)

• Efektivnější	  dopravní	  obsluha	  regionu

Pro	  objednatele,	  potažmo	  stát

• Výrazně	  nižší	  náklady	  na	  provoz	  i	  budoucí	  investice	  do	  
infrastruktury.

Pro	  dopravce

• Lepší	  využití	  vozidel	  (adekvátní	  k počtu	  cestujících).
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Vybrané	  výkony	  a	  požadovaná	  kompenzace

• Počet	  vlkm:	  312 710

• Počet	  vlakových	  spojů:	  7 178

• Počet	  buskm:	  1 021	  798

• Počet	  autobusových	  spojů:	  20	  216

• Celkový	  počet	  obsloužených	  kilometrů:	  1	  334 508

• Celkový	  počet	  spojů:	  27	  394

• Požadovaná	  výše	  kompenzace:	  64,57	  Kč/km

• Ročně 86	  163	  021	  Kč

• Dodatečné	  náklady	  pro	  kraj	  ve	  výši	  4	  886	  927	  Kč	  ročně
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Porovnání	  s	  původní	  koncepcí	   (nabídkové	  řízení)

• Celková	  finanční	  úspora	  pro	  Jihočeský	  kraj	  při	  upřednostnění	   této	  
nabídky	  oproti	  původní	  koncepci	  se	  pohybuje	  v	  rozmezí

• 675	  milionů	  – 1,3	  miliardy	  Kč	  během	  15	  let




