


GENEZE SPOLEČNOSTI 
• Založena roku 2009, kurzy a školení od roku 2008, 
• od roku 2014 akreditované školící středisko pro 

strojvedoucí, 
• 2010 poskytování provozních činností, 
• 2011 Licence dopravce, osvědčení o bezpečnosti pro CZ 

a SK, 
• 2015 akvizice společnosti 35% Nečas E., 65% EPH, 
• 2016 organizační složka v Polsku, osvědčení                    

o bezpečnosti PL.  
 
 



NABÍDKA 
• krátkodobého i dlouhodobého pronájmu elektrických 

lokomotiv SIEMENS a ŠKODA, 

• výkonů služby strojvedoucích, vozmistrů a vedoucích 
posunu, 

• posunovací služby v železniční stanici Břeclav, 

• odborná způsobilost a školení v železniční dopravě, 

• poradenství a konzultace v oblasti provozování dráhy    
a drážní dopravy. 

 

 



LOKPOOL 

• 5 lokomotiv řady 193 

– vícesystémová (DC, AC), 

– výkon 6,4 MW, max. 
rychlost 160 km/h, 

– homologace pro CZ, SK, 
PL, D, A, HU, (RU), 

– ETCS.  



LOKPOOL 
• 3 lokomotivy řady 242 

– pro napájecí soustavu 
AC 25kV 50Hz, 

– výkon 3080 kW, max. 
rychlost 120 km/h, 

– homologace pro CZ, 
SK, HU. 



LOKPOOL 
• 1 lokomotiva řady 

240 
– pro napájecí soustavu AC 

25kV 50Hz, 

– výkon 3080 kW, max. 
rychlost 120 km/h, 

– homologace pro CZ, SK, 
HU. 



LOKPOOL 

• možnost pronájmu dieselelektrických 
lokomotiv 



PERSPOOL - strojvedoucí 
• Výkony služby strojvedoucích na infrastruktuře CZ a SK, 
• výkony služby strojvedoucích na infrastruktuře PL, 
• znalost dráhy celostátní a regionální, 
• znalost vleček a zkušebních drah, 
• znalost obsluhy a řízení lokomotiv druhu "M", "E", "SV„, 
• znalost pohraničních přechodových stanic (Německo, 

Polsko, Maďarsko). 
Všichni naši strojvedoucí mají odbornou, zdravotní                     

a psychickou způsobilost. 
 



ZÍSKÁVÁNÍ A UDRŽENÍ ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI, KURZY 

• odborná způsobilost – licence 
strojvedoucího 

• odborná způsobilost – řízení 
druhu a typu drážního vozidla 

• odborná způsobilost týkající se 
infrastruktury - doprava 

• akreditace vydána v souladu se 
zákonem o dráhách 266/1994   
a Směrnicemi EU a ES  
 



POSKYTOVÁNÍ ŠKOLENÍ 
• Všeobecná odborná znalost provozování dráhy        

a drážní dopravy, 
• odborná znalost infrastruktury, 
• pravidelné školení odborné způsobilosti, 
• školení pro druh vozidla, BOZP, elektrokvalifikace,…, 
• školení podle vnitřních předpisů provozovatele 

dráhy a drážní dopravy, 
• kurzy pro vozmistry, vedoucí posunu, činnost         

na infrastruktuře, aj., 
• Školení odborné způsobilosti pro dráhu „místní“     

a „vlečka“, 
• ověřování odborné způsobilosti, zkoušky zvláštní 

odborné způsobilosti. 
 
 

 



SPECIFICKÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 
• Školení s ověřením znalostí pro pohraniční 

přechodové stanice CZ – SK, PL, D,  
• kurzy pro získání odborné způsobilosti                 

na infrastrukturu ŽSR (strojvedoucí, vozmistr        
a další), 

• BOZP a elektrokvalifikace na Slovensko, 
• udržování odborné způsobilosti pro infrastrukturu 

ŽSR. 



PORADENSTVÍ 

Ve smyslu zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů provádíme poradenství spojené s provozováním 
dráhy a drážní dopravy na infrastruktuře dráhy celostátní, 
regionální, místní a vlečce. 

Poradenství je v souladu s platnými právními předpisy CZ, 
jako vyhl. MD 100/1995, 101/1995, 173/1995, 177/1995, 
376/2006, 16/2012 a nařízení vlády spojené s drážní 
dopravou. 

 



KONTAKTY 

Ing. Ludvík Kobza 

CEO 

ludvik.kobza@lokotrain.eu 

+420 724 577 777 

Ing. Richard Čech 

Manažer pro obchod a rozvoj 

richard.cech@lokotrain.eu 

+420 777 778 542 

Marek Štěpánek 

LOKPOOL 

marek.stepanek@lokotrain.eu 

+420 602 559 478 

Bc. Michal Valošek 

PERSPOOL 

michal.valosek@lokotrain.eu 

+420 725 309 739 

Jiří Neumann 

Školící středisko 

jiri.neumann@lokotrain.eu 

+420 739 539 842 

 

Ing. Evžen Nečas 

jednatel 

evzen.necas@lokotrain.eu 



KONTAKTY 
Sídlo společnosti 

LokoTrain s.r.o., Školní 353, 560 02 Česká Třebová 
centrální email: info@lokotrain.eu 

IČO: 289 03 811 
DIČ: CZ28903811 

Školící středisko LokoTrain s.r.o. 
LokoTrain s.r.o., Školní 353, 560 02, Česká Třebová 

Kancelář Praha 
Prosek Point – budova A, Prosecká 851/64, 190 00, 

Praha  

Kancelář Slovensko 
Osvetová 17375/24, 

82105, Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 50 301 284 

DIČ: 41 200 473 71 

Kancelář Polsko 
ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice-

Dziedzice, Polská republika 




