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KRÁTCE ↓ 

 

 

Co se v dílu 2/2012 ještě dočtete? 

 

Přehled akcí na železnici Duben-Červen 

STR.6 

 

 

Moje Trainz 

Screeny od čtenářů a jejich Trainz 

STR.7 

 

 

 

 

 

 

Fandda a jeho stavba v Gmaxu                              
Dráty,návěstidla a jeho stavba … 

STR.2-3 

 

T 

Dnes staví mapu: Malard 
Jak pokračuje se stavbou reálné mapy Benešov-Praha-Kolín 

Malard?... 

STR.4-5 

 

 

V roce 2011 se vlak střetl 

s osobou 284krát, při 

střetech zemřelo 220 

lidí,což znamená, že střet 

s vlakem přežil pouze 

každý pátý a to si odnesl 

po srážce následky. 

Jít podchodem znamená, 

být sice pomalejší o tři 

čtvrtě minuty, ale 

neznamená to, být za 

několik sekund 

rozmetený vlakem! ! ! 

 

 

 

Víte, jaký musí mít 

pocit strojvedoucí, 

když vidí před sebou 

na kolejích 80 kg 

hovězího, tedy vás, a 

nemůže dělat vůbec 

nic? 

Text: Martin Kramer 
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Všichni tě známe asi díky tvým návěstidlům a 

elektrifikaci , kdy jsi je začal modelovat v 

gmaxu? 
Začalo to tím, že do mé mapy mi chybělo tenhle a tenhle typ 

návka. Tak jsem poprosil Weartse, aby mi to postavil. Pak mě 

napadla myšlenka, že bych já a Wearts postavil všechna 

chybějící návka. Pak ho to přestalo bavit, tak mě udělal tzv. 

skládačku do gmaxu, to jsem se již naučil s Gmaxem. 

Stavět jsem je začal asi kolem Vánoc roku 2011 

Na svém ,,kontě" máš již docela hodně 

návěstidel a různých jiných objektů ,na 

jakém objektu  byla pro tebe asi 

nejzdlouhavější práce? 
Poprvé sám v Gmaxu jsem stavěl moderní krakorec, jak je již 

na koridorech. To jsem stavěl tak 2 dny. 

Jakým objektem by ses mohl pochlubit? 
Například tím krakorcem, ten se mi docela povedl. 

Používáš na svoje objekty vlastní textury? 
Na krakorce jsem použil svoje, na návka jsem použil ty 

původní. 

V jaké verzi Trainz testuješ svoje objekty 

vytvořené v Gmaxu? 
V TRS2004. U té taky zůstanu. 

Tvoříš aktuálně něco v Gmaxu? 
Poslední dobou pracuju na Sadě Eletrifikace. Chci rozšířit 

Baldovu sadu o nové suspensiony, supporty, dráty. 

 

Plno lidí neumí elektrifikovat svoji trať v 

Trainzu.Jak jsi pochopil modelování a 

funkci daných drátů? 
Jednotlivé modelování součástek jsem dělal podle návodu na 

trainz.dino.sk. Funkci jsem pochopil, že když je drát "wire cu", 

tak "c" je část drátu, která se dotýká pantografu a část "u", je 

trochu vyzdvižena mimo pantograf (nedotýka se). Příkladem 

může být výměna drátů na trati. 

Používáš nějakou stavebnici (šablonu) v 

Gmaxu pro držáky TV nebo vše děláš od 

začátku? 
Sadu jsem začal suspensionem, ten jsem stavěl odznova a 

otexturoval. Pak další typy suspensionů a supportů jsem dělal 

z toho suspensionu. 

Šablonu jsem si udělal svoji, abych věděl, kde jakou součástku 

mám dát. 

Vyrábíš návěstidla na míru určitým lidem, 

necítíš nějakou zodpovědnost , co když 

nebo něco ? 
Pár lidem jsem už vymodeloval návěstidlo na míru, v minulém 

díle o tom říkal i Smekac. Jo cítím, když to nejde, oprava je 

nutná. 
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Od koho používáš script pro svoje 

návěstidla? 
Používám aktualizovaný, od Limbonica. Aby se návěstidla - 

moje a Limbonicova nehádaly mezi sebou. 

Děláš i reskiny? 
Dělával jsem, ale už ne.Bylo to nic moc. 

A o co se jednalo? Vagóny,lokomotivy...? 
Vagóny. 

Co by si ještě chtěl postavit ? 
Mám toho plnou hlavu. :D Chtěl bych zkusit nějaký nákladní 
vagón.Pak nějakou budovu. 

Tu budovu reálnou z tvého okolí? 
Ano. 

Prozradíš o jakou by se mohlo jednat? 
Zkusil bych Úvalskou nádražní budovu. 

Těší tě tvoje práce v Gmaxu a budeš v něm 

pracovat a zdokonalovat se na dále do 

dalších let? 
S každým objektem (pokud se mi povedl) jsem spokojen. Budu 
v něm pracovat nadále. Proč by ne?... 

Děkuji za rozhovor. 
 

 

David Javůrek,Facebook 

Baví tě dělat tolik držáků pro TV, třeba mě by z toho odvezli, bych se 

zbláznil...  já bych na to fakt neměl... :D Mě by to po pár držákách 

přestalo bavit. 

Fandda: 

 Je třeba si uvědomit, že v různých stanicích nejsou stejné supporty,   

suspensiony.Mě baví eletrifikace, já když stavím svoji mapu podle reálu,  

 tak i eletrifikaci si snažím postavit co nejlíp podle reálu. 

Webové stránky Fanddy naleznete na 

http://fandda-trainz.ic.cz 

Autor rozhovoru: František Štěpnička 

Odpovídal: Andreas Hruszówski 

Obrázky: Fandda 

 

http://fandda-trainz.ic.cz/
http://facebook.com/frantisek.stepnicka
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000066352966
http://www.facebook.com/groups/casopistrainzak/
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Malard jeho stavba mapy Benešov-Praha-Kolín 

Budeš si někdy pořizovat novou veri 

Trainz? 

Neplánuji a ani nechci, už jsem měl TS 2012 na test a 

nešly mi skoro žádné součásti. 

Přesuňme se ke stavbě mapy.Jak 

dlouho již tuto mapu stavíš? 
Troufnu si říct od roku 2008. 

Využíváš nějaké podklady,reálné 

měřítka či fotomapu? 
Fotomapu a dříve měřítka, čehož teď lituji. Poté taky 

videa a fotografie. 

Proč toho lituješ? 
Jelikož poloměry oblouků atd. neodpovídají přesné 

skutečnosti. Ale může za to to také původní špatná 

orientace prvního úseku. 

Jaký úsek to je? 
Jedná se o úsek Tábor-Vyh. Čekanice, původně z toho 

mělo vzniknout pouze dioráma. 

Pojďme se podívat na mapu blíž.Jaké 

kolejivo využíváš do této mapy? 
Nejprve jsem využíval koleje od Karotky a pak také své, 

poté také nějaké z Trainz.cz a postupně vše předělávám 

na Trundovo kolejivo. 

Jaká je největší stanice na tvé mapě ? 
Bude to nejspíše zatím rozdělaná Praha hlavní nádraží. 

Jak si poradíš s elektrifikací?Nedělá ti 

to problémy? 
 

Nedělá, dokonce mne to začíná i bavit. 

Začněme tím, co stavíš za mapu a je fiktivní 

či reálná? 
Reálná mapa Benešov-Praha-Kolín (časem Č. Budějovice-Vrané 

nad Vltavou-Kolín-Pardubice) plánujeme spojení se Smekačem. 

V jaké verzi Trainz stavíš tuto mapu? 
 TS 2009 + SP4 

Jsi spokojen s touto verzí , co by jsi pochválil 

a co ne? 
Tak určitě já si myslím , že to je snad nejlepší Trainz a jak říkám 

no. Jen SSP trochu déle provádí některé operace. 

Kdy jsi začínal s hrou Trainz ? Co to bylo za 

verzi? 
Začal jsem s úplně první verzí tenkrát pouze Trainz. Od kdy 

stavím to nevím, ale už to bude dlouhá doba troufnu si říct, že 

od roku 2003/2004. 
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Od koho jí používáš? 
Používám Bald/Deraros/Fanddawww. 

Máš nebo budeš mít na této mapě 

reálné budovy (nádraží,sklady...) ? 
Budu mít, mám již například budovu Praha hl. n. a 

plánuje se i budova Vršovic. Chci se také naučit 

Gmaxovat. 

Budeš si je fotit na textury sám nebo ti 

někdo pomůže nebo už je máš 

nafocené? 
Tak na textury si je zvládnu nafotit sám a v Gmaxu mi 

někdo pomůže. 

 

 

 

Autor rozhovoru: František Štěpnička 

Odpovídal: Lukáš Malard Hanzlík 

Obrázky: Malard 

 

STAVÍTE TAKÉ MAPU? CHCETE JÍ UKÁZAT OSTATNÍM ?  

ŽÁDOSTI O ROZHOVOR ODESÍLEJTE NA EMAIL STEPNICKA15@SEZNAM.CZ 

V jakém úseku právě probíhají 

stavební práce? 
Říčany-Světice 

Kolik panelů může mít tvoje mapa? 
Možná 200 panelů , ale nevím to jistě. 

 

Děkuji za rozhovor. 
 

http://facebook.com/frantisek.stepnicka
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001910143606
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Zdroj : zelpage.cz 

Křivoklátský expres - 

Velikonoce na Křivoklátě 

so 7.4.2012 - ne 8.4.2012 

Parní vlak na hradní 

slavnosti 

Praha-Braník - Beroun – 

Křivoklát a zpět 

WWW stránky 

 

Výstava SŽM Pečky 

 

so 7.4.2012 - ne 8.4.2012 

 

Výstava kolejišť a modelů ve 

velikostech H0, TT, 0 

(Merkur). Digitální i 

analogový provoz na 

kolejištích, provoz modelů 

českých automobilů (Faller 

Car System), prodej doplňků 

k modelové železnici a 

modelů z leptaného plechu. 

Otevřeno: 9 - 15 hod. 

 

WWW stránky 

 

 

 

 

Zahájení 12. sezóny MUSEA 

Rosice n.L.  

so 5.5.2012 - ne 6.5.2012 

jízdy hist. vlaků Pardubice - 

Slatiňany a zpět, okruh 

Pardubice - Moravany - 

Chrudim - Rosice, 

doprovodný program u 

Musea včetně provozu 

železničky LGB a jízdy hist. 

trolejbusů v Pardubicích. 

Podrobnosti, vstupné a 

jízdní řád budou uvedeny 

na 

http://www.pshzd.cz/akce.

html  

WWW stránky 

 

 12. TT-VÍKEND - Všestary 

so 5.5.2012 - ne 6.5.2012 

12. ročník tradičního 

setkání přiznivců modelové 

železnice ve Všestarech u 

Hradce Králové. 

Všestary, Deltax CZ, 

Všestary 38 

WWW stránky 

 Pohádkový les v Divokách 

+ Den dětí  

so 26.5.2012  

Valašské Meziříčí - Kroměříž 

- Zborovice 

WWW stránky 

Aviatická pouť  

so 2.6.2012 - ne 3.6.2012  

Jízdy motorových vozů na 

vlečce letiště v Pardubicích. 

Pardubice, závodiště - 

vlečka letiště 

WWW stránky 

 Podbrdský motoráček  

ne 17.6.2012  

Výletní motoráček skrz 

zajímavou krajinu 

Středočeského kraje nabízí 

možnost výletu do Příbrami  

 

Karlštejn - Liteň - Lochovice 

- Příbram a zpět  

WWW stránky 

Parní víkend v Rosicích  

so 23.6.2012 - ne 24.6.2012 

Výstava parních a kotlů v 

provozu, jízdy zvl. vlaků v 

trase Pardubice - Slatiňany 

a zpět, zahradní železnička s 

možností svezení dětí. 

Vstupné do areálu Musea v 

dobrovolné výši. 

Podrobnosti a jízdní řád 

budou uvedeny zde: 

http://www.pshzd.cz/akce.

html  

WWW stránky 

 

http://www.zelpage.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://parnijizdy.ic.cz/
http://www.pshzd.cz/akce.html
http://www.pshzd.cz/akce.html
http://motoracek.cz/
http://motoracek.cz/
http://www.deltax-bahn.cz/
http://www.deltax-bahn.cz/
http://www.kmd.bilysklep.cz/
http://www.kmd.bilysklep.cz/
http://motoracek.cz/
http://www.kzc.cz/
http://www.pshzd.cz/akce.html
http://www.pshzd.cz/akce.html
http://motoracek.cz/
http://motoracek.cz/
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Historické 

fotografie tratě 

020 

více zde 

 

 

Hradec Králové – hl.n. 

IC ĎETVAN PRED STANICOU 

STRAŽSKE  

AUTOR: JOZEF LECÁK 

Trainzák 
Doporučuje 

WWW STRÁNKY: 

 

Trainzinfo 
Na stránkách 
naleznete spoustu 
objektů do trainz 
z tatě 020 
ODKAZ ZDE 

 

 
 
Zdenda Trainz   
Stránky věnované 
reskinům převážně 
na vagony a 
lokomotivy do 
Trainz 2006 a výš. 
Najdete zde reskiny 
na ČD, RegioJet 
(nereálné) a moji 
virtuální 
společnost. 
Mrkněte se, třeba 
zde najdete právě 
to, co hledáte. 
ODKAZ ZDE 

 

Více na www.ostrahrana.iplace.cz 

http://www.trat020.iplace.cz/
http://trainzinfo.iplace.cz/
http://trainz.klanweb.cz/
http://www.ostrahrana.iplace.cz/
http://www.facebook.com/ostrahrana


8 
 

Vydává: František Štěpnička 

2.ČÍSLO 2012 

Uzávěrka tohoto čísla 24.3.2012 

Uzávěrka příštího čísla 23.6.2012 

Vychází 4× ročně 

Kontakt: 722 556 858 

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

TRAINZÁK 2/2012 UVEŘEJNĚNO 5.4.2012 

 

 

http://media0.webgarden.name/files/media0:4f7d570dc08e7.pdf.upl/priloha2-2012trainzak.pdf
mailto:stepnicka15@seznam.cz

