31 - Mongolsko MGL (MTЗ)
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/RUS Sukhbaatar - RUS (Naushki / Наушки)..................................................................................
23
Sukhbaatar - Salchit - Ulaanbaatar.........................................................................................
384
1.2
1,3
Ulaanbaatar - Saynshand - Dzamyn Uud...............................................................................
708
1.4/RC Dzamyn Uud - RC (Erenhot / Erlian / 二连浩特市)...............................................................
5
12
Salchit - Erdenet.....................................................................................................................
164
Celková délka železničních tratí v Mongolsku na nichž je v období platnosti JŘ 2016/2017
provozována osobní doprava: 1 284 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

2.1/RUS Ereentsav - RUS (Соловьевск / Solovyevsk) n.....................................................................
1
Ereentsav - Chingisiin Dalaj - Bayan Tumen (Choibalsan) n.................................................
2.2
238
Darhan 2 - Scharyn Gol n.......................................................................................................
63
11
Tolgoit - Songino n..................................................................................................................
20
13
Chonchor Bayan - Nalaich n...................................................................................................
14
14
14A Ulaanbaatar - Nalaich ú/z........................................................................................................
42
Bagakhangai (Багахангай) - Baga Nuur n.............................................................................
15
94
Char
Airag
Borondor
n..........................................................................................................
16
60
Saynshand - Zuun Bayan (Dsüünbajan) n.............................................................................
50
17
Chingisiin Dalaj - Mardai n.......................................................................................................
21
47
Celková délka železničních tratí v Mongolsku na nichž není v období platnosti JŘ 2016/2017
provozována osobní doprava:
629 km
Celková délka železničních tratí v Mongolsku:..55.555555555555555555 1 913 km
Celková délka projetých železničních tratí v Mongolsku:..5555.55..555555555
0 km
0,00 %
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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 Mongolsko není použito číslování, proto je vytvořeno fiktivní od hlavní trati z Ruska, část sítě na
východě Mongolska je odděleno od páteřní trati
Kilometráž kurzívou je zjišťována pouze z mapy.
Zajímavé www odkazy:
http://railway.gov.mn
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Mongolian_Railway
https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_in_Mongolia
https://www.legendtour.ru/eng/mongolia/informations/train-schedule-in-ulaanbaatar.shtml
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