59 - Kyrgyzstan KS (КЖД)
I.
číslo

Seznam tratí, na nichž je v období platného JŘ provozována pravidelná osobní doprava
a jejich délka v kilometrech
traťový úsek
délka tratě v km
součet projeté

1.1
Bischkek II (Бишкек 2) - Kaindy (Каинда)..............................................................................
77
14
1.2/KZ Kaindy (Каинда) – KZ (Chaldovar (Чалдовар)).....................................................................
2
Bischkek II (Бишкек 2) – Balyktschy (Rybatsche) (Рыбачье)...............................................
168
3/KZ KZ (Bauyrzhan Momyshuly) - Majmak - Džoon Debe - KZ (Čoldala)....................................
21
Celková délka železničních tratí v Kyrgyzstanu na nichž je v období platnosti JŘ 2016/2017
provozována osobní doprava:
280 km
II.
číslo

Seznam tratí, na nichž není v období platného JŘ provozována pravidelná osobní
doprava (včetně tratí zrušených) a jejich délka v kilometrech
traťový úsek
délka tratě v km
součet projeté

Пржевальск (Karakol) - Советское (Жергалан/Jergala) ú/z................................................
2A
47
4/UZ Tash Komur sever - Shamaldy Say - UZ (Uchqorgon) n......................................................
32
5/UZ Kok Jangak - Jalal Abad - UZ (Xonobod) dz............................................................................
45
7
6/UZ UZ (Qurghontepa) - Kara Suu (Кapa Syy) - UZ (Sultonabad) n.............................................
Oš (Oш) - Kara Suu (Kapa Syy) dz........................................................................................
22
7
7A/UZ Араван - UZ (Marhamat) ú/z...................................................................................................
8
8/UZ Džin Džigen - Kyzyl Kiya - Post Km 38 - UZ (Quvasoy / Кувасай) n.....................................
16
8A/UZ Kyzyl Kiya - UZ (Кувасай) ú/z.................................................................................................
8
Кош
Булак
Sulyukta
Kommunizm
TJ
(Proletarsk
2)
ú/z.................................................
9/TJ
39
Celková délka železničních tratí v Kyrgyzstanu na nichž není v období platnosti JŘ 2016/2017
provozována osobní doprava:
224 km
Celková délka železničních tratí v Kyrgyzstanu:..666666666666666666666 504 km
Celková délka projetých železničních tratí v Kyrgyzstanu:..666666666666666
0 km
0,00 %
Přehled tratí č. 59 - Kyrgyzstan KS (КЖД)
Autor: David Platamon Lipovčan, Platamond@seznam.cz
Autor vám bude vděčen za všechny připomínky pro upřesnění a doplnění tohoto přehledu.
Přehled je určen k volnému šíření, pouze s odkazem na původního autora.
Číslování tratí: V Kyrgyzstanu není použito číslování, proto je vytvořeno fiktivní od hlavní trati z Kazachstanu, další
tratě jsou oddělené, resp tranzitní jiných zemí přes kousek Kyrgyzstanu - je zde 7 odělených sítí /tratí.
Kilometráž kurzívou je zjišťována pouze z mapy.
Zajímavé www odkazy:
http://www.kjd.kg/ky/train-schedule/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyz_Railways
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Bahnstrecke_in_Kirgisistan
http://infojd.ru/ujd_spisok.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%
8B:%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0
%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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