
Ahoj ! 

Právě si prohlížíš první díl elektronického časopisu 

Trainzák , který pokud uspěje , bude vycházet 4× ročně. 

Časopis by měl ukázat rozhovory známých stavitelů  ,  

železniční akce a třeba rubriku srandovní foto železnice. 

Proto Vás prosím o spolupráci .Na každé z dalších stran jsou  

další podrobnosti.  

Děkuji a přeji příjemné prohlížení 

dílu 1/2012 

Co se v dílu 1/2012 dočtete? 

Vojtikj a jeho stavba  
Vlastním jménem Vojtěch Jirman a jeho tvorba do Trainz… 

STR.2-3 

Dnes staví mapu: Smekac 

Jak pokračuje se stavbou reálné mapy Praha - Břeclav Smekac?... 

 STR.4-5 

Srandovní obrázek pro první čtvrtletí 

STR.6 

 

 

Tento screen 
pochází z mapy od 

martana 
 



 

 

Začněme třeba tím jak si se dostal k trainzu ? 
No jak jsem se k tomu dostal? Vím ,že kdysi dávno jsme koupili 

CDéčko herní výběr. A na tom bylo demo hry Trainz. 

Vzpomínáš jaké verze ? 
Plná hra se jmenuje Trainz, virtuální železnice na tvém PC , 

takže dá se říci předchůdce TRS2004. 

Zeptám se jaké verze trainz jsi vystřídal a 

jakou nyní vlastníš? 
Ten úplně první, potom jsem narazil na demo TRS2004, poté 

jsem dostal od sestry k narozeninám plnou hru TRS2004. 

Takže vlastníš TRAINZ 2004 ? 
ano, mám jen Trainz a TRS2004 . 

Jsi s trainz 2004 spokojen? 
Sice jsem měl možnost mít a vyzkoušet i jiné verze trainzu, 

jako je 2006, Classic, ale ty mě vůbec nezaujaly. 

Kdy tě nadchlo tvořit vlastní objekty do 

trainz? 
Vím , že jsem byl na TrainzConu v Brně Maloměřice a tam jsem 

byl jako začátečník ,který nic neuměl. Potom jsem zkusil dělat 

reskiny.To byl asi tak rok 2005. 

Za sebou už máš spoustu vytvořeních 

objektu , který byl podle tebe ,,nejtěžší" ? 
nejtěžší objekt? asi ten první , no spíš druhý. První objekt byla 

budova nádraží Hronov. To bylo ještě lehké poskládat ty 

krychle do nějakého tvaru.To mně ještě pomáhal a radil Drix. 

a druhý objekt, to jsem se hned pustil do nákladního vozu 

Roos, který jsem v životě neviděl a ani nebyl tak starý, ale 

pamatuji si , že jsem seděl u PC a stavěl jsem si ho a do 

Meziměstí přijížděl náklad, koukám z okna co na tom jede a 

byl to  Roos  tak samozřejmě oblíknout, vzít foťák a nafotit. 

Takže si fotíš objekty sám nebo máš nějaké 

,,poslíčky" ? 
Většinu objektu si nafotím sám, přeci jen vím jak to potřebuji 

nafotit a obeznámím se s objektem kterým fotím.Osobní  

znalost objektu je lepší. 

 a "poslíčky"?Jo tak pár lidí se najde co umí nafotit objekt, ale 

potom se najde dost lidí , kteří neumí a když se jim vytkne 

chyba , tak se ještě zlobí. 

Pracuješ ještě na Projektu 026 ? 
No na projektu 026+Meziměstí se dělá průběžně, v téhle době 

dělám budovu Týniště nad Orlicí. 

Ano všimnul jsem si na Facebooku , hodláš 

v budoucnu pokračovat ve stavbě objektů 

třeba na tratě 020 či 021 ? 
To už ne.Maximálně to vidím tak Václavice-Starkoč, Opočno - 

Dobruška, TnO - Třebechovice, Častalovice. Jo kdyby se dařilo, 

tak bych to natáhl do Solnice a Rokytnice, ale to je běh na 

dlouhou trať, nemám ani položený koleje, no mám, udělil mi 

je auto2, ale asi to budu muset celý překovat 

 



   

  

Víš , že Třebechovice p.O. již existují do 

Trainzu? 
Jo ,že existují Třebechovice vím. 

Myslíš , že je zmákneš ,,lépe"? 
To nevím, vím že model existuje, možná jej mám i v TRSku, ale 

nekoukal jsem na něj, ale co jsem viděl naposled tak se mi 

nelíbila textura. 

Přehoupneme se ke stavbě lokomotiv a 

různých strojů , na tvých stránkách jsem 

zahlídnul spoustu projektů , pracuješ 

průběžně na nějakém? 
No a co se týče stavby do TRS... 
tak lokomotivy, ty mám teprve za sebou dvě... PA300, 741.7, 
ale časem bych rád udělal 742.7 od ČDC nebo Voith Maxim, 
potom tu mám nákladní vozy, těch tu mám hodně ani sám 
někdy nevím co tu všechno mám v plánu, jelikož jsem 
zaměstnancem ČDC tak se setkávám a mám možnost nafotit 
různé vozy mezi ně hlavní patří patrové vozy na os. auta a 
dalších spousty vozů. No a mezi strojní techniku, tam toho 
mám taky spousty, od jeřábu EDK 300 až po podbíječky nebo 
SUM1000SC, u kterého bych byl rád za každou fotku co kdo 
má. Potom tu je pár podbíječek, či vozů, který se používají jak 
při stavbě tak rekonstrukci tratě. 
 

Děkuji za rozhovor. 
 

Webové stránky VojtikJa naleznete na 

http://www.vojtikjtrainz.wbs.cz 

Autor rozhovoru: František Štěpnička 

Odpovídal: Vojtěch Jirman 

Obrázky: vojtikjtrainz.wbs.cz 

 

http://www.vojtikjtrainz.wbs.cz/
http://facebook.com/frantisek.stepnicka
http://www.facebook.com/profile.php?id=1783591394


Smekac a jeho stavba mapy Praha - Břeclav 

Jak dlouho již stavíš tuto mapu?  

Trať stavím tuším od roku 2007 ale od té doby prošla 

asi 2x kompletní rekonstrukcí . 

V jaké verzi trainz stavíš tuto mapu? 
Dříve jsem mapu stavěl v TRS 2004 , ale nedávno 

(prosinec 2011) jsem kvůli lepšímu načítání a lepší 

celkové hratelnosti přešel k TS2009 

A jsi spokojen s verzí TS 2009? 
Jo je to o hodně lepší. I když TRS 04 byla uživatelsky 

příjemnější , hlavně co se týče editoru, ale tady 09 se 

taky dá použít. 

Přejděme ke stavbě mapy.Stavíš mapu 

Praha - Břeclav v jaké části jsi nyní? 
Nyní mám tak 5% kompletní trati včetně krajiny a všeho 

ostatního. 

Jaké koleje preferuješ na svojí mapě? 
Používám kolejivo od Trundy. 

Používáš ve své mapě také reálné 

objekty? 
Ano, kvůli tomu jde také stavba tak pomalu, mám 

spoustu modelů rozdělaných a ještě víc jich 

naplánovaných. Snažím se aby byla mapa co nejvíce 

reálná. 

To bude mapa vypadat velice dobře   . Bude 

časem veřejná nebo ne? 
To ještě nevím, jak se bude situace okolo TRS vyvíjet... Ale beru 

v úvahu všechny možné varianty. 

Používáš fotomapy či nějaké jiné podklady 

při stavbě? 
Ano, ted ano. Dříve jsem je nepoužíval a velice těžko jsem různé 

oblouky odhadoval ale vycházelo to ... nyní už fotomapy 

používám všude. 

Dělá ti natahování TV problém nebo jak  se 

řekne prvou zadní hotovo? 
No abych pravdu řekl tak TV moc nemusím. Natahuji i pomocné 

vedení (zesilovačku) a to mě teda vůbec nebaví. Trvá to dlouho 

a moc to není vidět. 



Jaké koleje používáš to už víme , co 

takhle návěstidla máš nějakého 

vybraného člověka co od něho je 

používáš? 
Ano, používám návěstidla limonica, a také Fandy od 

kterého si občas nechám vyrobit návěstidlo na míru... 

Nedávno to bylo osmi-návěstní do olomouckého 

seřaďováku, nějaké pootočené ke krasíkovským 

tunelům a jedny SSSR návka do Třebové. Fandda 

používá limbuv script tak se ani nehádají mezi sebou a 

zbytečně nezpomalují hru. 

A ještě jedna otázka na závěr : kolik 

přibližně tvoje mapa zatím sčítá 

panelů? 
Mapa má odhadem něco okolo 450 panelů 

Děkuji za rozhovor. 
 

Autor rozhovoru: František Štěpnička 

Odpovídal: Jakub Smékal 

Obrázky: Jakub Smékal 

 

STAVÍTE TAKÉ MAPU? CHCETE JÍ UKÁZAT OSTATNÍM ? ŽÁDOSTI O ROZHOVOR ODESÍLEJTE NA EMAIL STEPNICKA15@SEZNAM.CZ 

http://facebook.com/frantisek.stepnicka
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002547039746


JÁ, MERKUR – PRAHA 

st 23.11.2011 - 

ne 26.2.2012 

Výstava stavebnice Merkur 

a modelů z ní 

vyhotovených. Otevřeno 

denně kromě pondělí od 9 

do 18 hod. 

Muzeum hlavního města 

Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 

WWW stránky 

 

 

VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH 

MODELŮ V CHRUDIMI 

pá 3.2.2012 - ne 5.2.2012 

Výstava železničních 

modelů a kolejišť velikostí 

H0, TT a N. Otevřeno: 9 - 17 

hod. 

Chrudim, výstavní síň 

divadla Karla Pippicha 

WWW stránky 

VÝROČNÍ JÍZDA KE 140. 

VÝROČÍ TRATI 137 Z 

CHOMUTOVA DO VEJPRT 

so 4.2.2012 

140 let trati 137 

WWW stránky 

PARNÍ JÍZDY PO PRAŽSKÉM 

SEMMERINGU 

so 4.2.2012 - ne 5.2.2012 

Zvláštní vlaky v čele s parní 

lokomotivou 213.902 po 

nejzajímavějším úseku 

Pražského Semmeringu. 

WWW stránky 

VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH 

MODELŮ – TACHOV 

so 4.2.2012 - ne 5.2.2012 

WWW stránky 

 

TAK TROŠKU POHÁDKOVÝ 

VLAK 

pá 16.3.2012 

Pohádkový parní vlak se 

Zdeňkem Troškou 

WWW stránky 

VÝMĚNNÉ SETKÁNÍ MODELÁŘŮ 

PARDUBICE 

so 17.3.2012 

ulice Na Staré poště - Depo 

PJ Pardubice 

WWW stránky 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE 

STANICI TECHNIKŮ DDM 

HL.M. PRAHY 

Tradiční prezentace 

železničních modelů a 

kolejiště při Dni otevřených 

dveří. Otevřeno od 10 do 16 

hod. 

Stanice techniků DDM hl.m. 

Prahy, Pod Juliskou 2a, 

Praha 6 

WWW stránky 

 

http://www.muzeumprahy.cz/novinky/125-3/
http://www.tombart.wz.cz/
http://www.trat137.unas.cz/akce137cz.htm
http://www.masinka.cz/
http://kzmtachov.wz.cz/
http://www.cd.cz/jihocesky-kraj/nostalgicke-vlaky/-12405/
http://www.pshzd.cz/burzy
http://zeleznice.ddmpraha.cz/


Dnes semnou jel fotit i kámoš...  Autor:  Lukáš Malard Hanzlík 

Pro reklamu  

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001910143606
http://www.trat020.iplace.cz




ČD 242.282-2 Karlovy Vary 14.1.2012  Autor: DeltaCZE 

Svoji fotografii na závěr s popisem a celým jménem odesílejte na email: stepnicka15@seznam.cz 

Vydává František Štěpnička 

Třebechovice pod Orebem 

1.ČÍSLO 2012 

Uzávěrka tohoto čísla 31.1.2012 

Uzávěrka příštího čísla 24.3.2012 

Vychází 4× ročně 

Kontakt: 722 556 858 

Email: stepnicka15@seznam.cz 
Umístění elektronického časopisu na jiné stránky než je Trainzinfo bez požádání je zakázáno! 

 

 

mailto:stepnicka15@seznam.cz
http://facebook.com/frantisek.stepnicka
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