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Kim jesteśmy?
- spółką akcyjną, która jest właścicielem i operatorem kolei                           
         wąskotorowych Jindřichohradecké místní dráhy, na odcinkach             
         Jindřichův Hradec - Nova Bystřice i Jindřichův Hradec - Obrataň o        
         łącznej długości 79 km, o rozstawie szyn 760 mm i prędkości                
         eksploatacyjnej do 50 km/h,

- pierwszy prywatny operator publicznego transportu kolejowego w           
         Republice Czeskiej,

- operator kolejowy regularnego transportu pasażerskiego i towarowego   
         w trakcji spalinowej, w sezonie letnim w trakcji parowej (pociągi         
         pasażerskie zestawione również z pojazdów historycznych),

- operator pociągów specjalnych (w trakcji spalinowej i parowej),

- zarządca infrastruktury (30 stacji i przystanków),

- zarządca obiektów rekreacyjnych w odnowionych budynkach stacji i         
         przystanków Střížovice, Hůrky, Kunžak-Lomy, Albeř i Nová Bystřice
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Kim jesteśmy?
- przewoźnik pasażerski (396000 pasażerów i 7787000 paskm w 2012 roku),

- przewoźnik towarowy (3000 t towarów i 59000 tkm w 2012 roku),

- przedsiębiorstwo budowlane, specjalizujące się w budowie i przebudowie                                          
          infrastruktury kolei wąskotorowych,

- operator transportu kolejowego i kolei także dla innych podmitów,

- zakład naprawczy taboru kolei wąskotorowych,

- nadzór techniczny podczas napraw kotłów parowozowych,

- producent biletów kartonikowych (Edmondsona), 

- przedsiębiorstwo zatrudniające 70 pracowników,

- przedsiębiorstwo o obrotach 67500000 CZK w 2012 roku
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Kim jesteśmy?
- operator pociągów służby publicznej (dotowanych (359000                     
          pasażerów, 6895000 paskm w 2012 roku)) i pociągów                       
          komercyjnych (niedotowanych (38000 pasażerów i 892000 paskm 
          w 2012 roku)),

- świadczy przewozy pasażerskie zamawiane przez województwa             
          Vysočina i Jihočeský kraj (351000 pasażerów, 6706000 paskm w     
          2012 roku),

- świadczy przewozy pasażerskie zamawiane przez samorządy                  
          miejscowości na liniach Litoměřice – Most i Kadaň – Vilémov u       
          Kadaně – Podbořany/Kadaňský Rohozec w województwie Ústecký 
          kraj (8000 pasażerów i 189000 paskm w 2012 roku)
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Kim jesteśmy?
- ważny gracz na rynku turystycznym,

- zarządca obiektów rekreacyjnych w           
         odnowionych budynkoch stacji i           
         przystanków Střížovice, Hůrky,             
         Kunžak-Lomy, Albeř i Nová Bystřice
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Kim jesteśmy?
- partner operatora kolei wąskotorowych i pociągów sąsiadującej sieci     
         austriackiej Waldviertelbahn, spółki NÖVOG mbH
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Co oferujemy?
- know-how w zakresie rewitalizacji kolei regionalnych,

- modernizacje pojazdów silnikowych serii Mbxd2 i pojazdów 
doczepnych serii Bxhpi,

- naprawy parowozów, 

- wynajem podbijarki torowej 760 mm 
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Jak się z nami 
skontaktować?
Jindřichohradecké místní dráhy a. s.

Ing. Boris Čajánek                                             
prezes zarządu

Nádražní 203/II                                                     
377 01 Jindřichův Hradec

NI: 62509870                                                        
NIP: CZ62509870

tel./fax: +420384361165                                        
e-mail: office@jhmd.cz                                     
web: www.jhmd.cz
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