98 - Libanon RL (CEL)
I.
číslo

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

Z důvodu občanské války je uvažována celá síť jako dz (doprava zastavena), dle družicových
snímků se dá většina sítě považovat za z (zrušenou).
Celková délka železničních tratí v Libanobu na nichž je v období platnosti JŘ 2016/2017
provozována osobní doprava:
0 km
II a. Seznam tratí rozchodu 1435 mm, na nichž není v období platného JŘ provozována pravidelná
osobní doprava (včetně tratí zrušených) a jejich délka v kilometrech
číslo traťový úsekdélka tratě v
km
součet projeté
Beirut St.Michel - Tripoli dz.....................................................................................................
1
94
Beirut St.Michel - Bardscha - Naqura dz................................................................................
2
91
3/SYR Rayak - El Qaa - SYR (Al Qusayr) dz....................................................................................
63
11/SYR Tripoli - Tall Abbas - SYR (Aakkar) dz....................................................................................
26
2
12/SYR SYR (Wadi Khuri) - Khat El Petrol - SYR (Umm Jami) z..(dnes mimo RL)..........................
Bardscha - Ras En Nabi Yunes dz........................................................................................
2
21
22/IL Naqura - IL (Betzet) z..............................................................................................................
5
Celkem II a./////////////////////////////////////
283 km
II b. Seznam tratí rozchodu 1050 mm, na nichž není v období platného JŘ provozována
pravidelná osobní doprava (včetně tratí zrušených) a jejich délka v kilometrech
číslo traťový úsekdélka tratě v
km
součet projeté
Beirut St.Michel - Rayak - Yahfufa - SYR (Dschisr Remani) o/ú/z.........................................
82
Beirut St.Michel - Beirut Maritime ú/z......................................................................................
41
2
Celkem II b./////////////////////////////////////
84 km
Celková délka železničních tratí v Libanonu na nichž není v období platnosti JŘ 2016/2017
provozována osobní doprava:
367 km
4

Celková délka železničních tratí v Libanonu:..//.//.//////.///.///////
Celková délka projetých železničních tratí vLibanonu:.././//.//.../////////

367 km
0 km
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Číslování tratí: V Libanonu není použito číslování, proto je vytvořeno fiktivní od hlavní (pobřežní) trati.
Kilometráž kurzívou je zjišťována pouze z mapy.
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