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KRÁTCE ↓ 

 

 

Co se v čísle 4/2012 ještě dočtete? 

 

Přehled akcí na železnici Říjen-Prosinec 2012 

STR.9 

 

Železniční tipy na výlet 

STR.10 

 

Vánoční příloha ZDARMA 

STR.11 

 

 

 

 

 

Peter Bodnár a jeho práce skinaře 

 

STR.2-3 

 

T 

Vojta Čáp a jeho lokálka s příběhem  

Může mít lokálka v Trainz příběh? 

STR.4-7 

 

 

 

 

 

DEN ŽELEZNICE V BRNĚ 

Brno - České dráhy na  

brněnském Dni 

železnice představily 

dva zcela nové vlaky 

Regio Shark a Regio 

Panter. Ty letos 

postupně nasazují do 

provozu. Regio Panter 

je elektrický vlak od 

Škody Transportation, 

motorový Regio Shark 

je od výrobce PESA. 

 

Úvodní screen:  Autor: Wikx / Podzim 
Foto: Petr Stříteský/F.Š. 
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Ahoj, jak jsi se dostal k modelování a 

skinování a TRS? 

Začalo to tak, že ku skinovaniu do TRS som sa dostal 
možno okolo roku 2010 
Celkom náhodou kamarát mi raz ukázal  screen x6x a 
potom mi povedal čo a jak a už to išlo samo.  
 

Jaký program pro skinování používáš? 
Zoner Photo Studio 14. 

Pracuješ s vlastními materiály nebo s cizími? 
Tak podľa toho očo ide, ale často používam svoje fotky ale tak 

sú aj niektoré  věci, ktoré ja nenafotím, tak mam nato aj ľudí, 

,ktorý mi nafotia a pošlu. 

 Jaké rozměry textur používáš? 
 Mam rád veľké rozmery, takže používam maximálne 

rozlíšenie textúr. I ked niekomu to vadí, že sa použivaju  veľké  

rozmery lebo to zatažuje pc , ale ja si myslím že ked chceš 

kvalitný skin, tak sa to da prežit. 

Spolupracuješ s autory z jiných železničních 

simulátorů? 
Aj by som povedal ale nemôžem . :-D 

 

Jakou motivaci máš ke své tvorbě? 

Motivácia ? Neni to ani tak motivácia, ale potreba mat to 
čo nemám. 

Co ti dokáže nejvíce při tvé tvorbě pomoci 

(např. poslouchání hudby, apod.) 

Hudba určite, umňa hraje 24 hod denne,hovor na skype 
so svojim členom z Crew GFP. :-D 

 Jaké reskiny nejraději děláš (lokomotivy, 

vozy, traťové objekty...) ? 

 Vozy robím veľmi rád. 
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 Kdy začneš dělat věci do Trainz veřejně ? 

Dobrá otazka .. ale Nikdy :-DD uvažoval som už nad 
tým ale moc ma to neláka davať  niečo verejne ale 
bude určite niečo bude môžem povedat že niečo 
dam/e vonku pod svojou CREW. 

Co plánuješ ještě reskinovat či 

vymodelovat? 

Tak momentalne mam na plane kopu vecí iba to že ma 
tlačí čas .Fotky sú, takže by to nemal byt žiaden 
problém. 

Na závěr co by si doporučil nebo řekl těm co 

chtějí začít s modelováním / skinováním do 

TRS? 

Chce to pevné nervy a hlavne aby sa po prvom 
neúspechu nato nevykašlali ,ale išli dalej .. Treba tvrdo 
makat a hlavne chuť sa zlepšovať.  

Děkuji za rozhovor. 
 

   

  

 

 

 Jakou verzi Trainz máš nejraději, do 

které děláš nejradši věci, prostě v které 

se ti nejlíp pracuje. 

  Tak začínal som v 2004 asi 1-2 roky a potom som                
prešiel na 2006, ktorú používam do teraz a som veľmi 
spokojný. 

V jakých verzích  Trainz testuješ 

funkčnost  reskinu  a v jakých verzích 

fungují  ? 

Tak kedže ja mam TRS 2006 tak to testujem v 06 ale 
tak isto testujeme s ľudmi čo maju 09 .. všetko funguje 
tak ako má. 

Jak dlouho strávíš u pc , když opravdu děláš? 

Non Stop. 

Na čem nyní pracuješ? 

Tak mame teraz niake veci rozrobené, čo sa týka 
mojej crew , makame na veciach skoro stále . 

Bude nějaký reskin ke stažení? 

Niečo áno, niečo nie .. som rozlietaný, malo času 

trávim doma,veľa cestujem apod. 

Jaký model se ti podařil asi nejlépe 

zreskinovat? 

Podľa mňa to bol ZSSK Bdghmeer, ktorý som robil 2 

dni , fotky neboly moc kvalitne ale to čo z toho vzniklo 

si cením a považujem to za zatial môj najlepší  skin čo 

som kedy urobil. 

 

 

Autor rozhovoru:  

Odpovídal: Peter Bodnar 

http://facebook.com/frantisek.stepnicka
http://www.facebook.com/ty.nikdy.518?ref=ts&fref=ts
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Webové stránky Emppu naleznete na 

http://www.emppu-trainz.kx.cz 

Všechno to začalo roku 1895. Úrodná rovinatá krajina jižní 

Moravy produkovala čím dál více obilnin a cukrové řepy. 

Pěstitelé těchto plodin v okolí městečka Radvanice a 

Poštorná ale nevěděli, jak své zboží dopravit pokud možno 

nejrychleji a nejbezpečněji k zákazníkovi, kterým byl 

nespočet pivovarů a cukrovarů všude v okolí a nepřijít tak o 

cenný výdělek. Jisté zlepšení situace nastalo roku 1895, kdy 

byla do Poštorné dovedená železniční trať od Bělé. Trať 

dlouhá necelých 30km se záhy stala významnou spojnicí 

těchto dvou městeček a prakticky ihned na ní byl převeden 

veškerý nákladní provoz z pomalých povozů jezdících po 

rozblácených a nevhodných cestách, často i několik dnů. 

Záhy, o dva roky později byla vystavěna lokálka z Poštorné 

do Želvic, která měřila necelých 12km. Ale na obyvatele 

Radvanic se stále nedostávalo. Zlom nastal až roku 1898, 

kdy bylo, na několik žádostí majitelů místních polí a také 

samotného Radvanického starosty rozhodnuto o stavbě 

lokální dráhy z Poštorné do Radvanic. Délka této lokálky 

dosáhla sedmi kilometrů a už dne 25.listopadu roku 1899 

se po trati projel první vlak. Na trati se nacházela jediná 

mezilehlá zastávka - Radvanice zastávka. 

http://www.emppu-trainz.kx.cz/
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V Radvanicích byla vybudována dvoumístná výtopna, 

pro obě dvě lokomotivy „klasické“ řady 97(ČSD 310.0). 

Dále na této lokálce sloužilo pět osobních 

dvounápravových vozů Ci, čtyři zavazadlové D, dále tři 

kryté a čtyři otevřené nákladní vozy. V nákladních 

vlacích se přepravovala cukrová řepa a obilniny, tyto 

dvě komodity byly pak po léta jedinými, které se na 

této lokálce kdy dopravovaly, až na pár vyjímek se 

v Radvanicích výhradně zboží nakládalo. V první půli 

60. Let 20.stol. začala páře „zvonit hrana“ v depu byla 

jako provozní záloha udržována jediná 423.0173, která 

sem přišla až z daleké lokálky Moravany-Chrudim-

Heřmanův Městec, jinak zde provoz zvládaly dva 

motorové vozy M131.1228 a 1238. Lokomotiva 

423.0173 byla naposledy zatopena, dle pamětníka 

p.Jiřického dne 28.prosince 1964, to když byla 

M131.1228 odstavena a odeslána na opravu kvůli 

závadě na převodovce a M131.1238 díky velké zimě 

prostě zamrzla. Tehdy musela jediná pára zvládnout 

provoz na tehdejší poměry hodně silný (celkem 8 párů) 

zcela sama a i přes ostré obraty (Jízdní řád byl dělán 

pro dva motorové vozy, které se vždy křižovaly 

v Poštorné) se celkem dařilo, byť s menšími 

zpožděními jízdní řád dodržovat. V roce 1970 byla 

poprvé s novým jízdním řádem zavedena dlouholetá 

praxe trvající dodnes a to sice jeden odpolední pár 

vlaků jedoucích po sousední lokálce až do Želvic a zpět. 
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V roce 1985 byla na trati zastavena pravidelná nákladní doprava, 

posledním přepraveným zbožím ve třech vozech gbkks byla, jak 

jinak, cukrová řepa z pole p.Vykýře Lokomotivou , která tento 

poslední vlak odvezla byla překvapivě prototypová ,,zamračená“ 

T487.1001. Doslova v předvečer sametové revoluce, dne 

16.listopadu 1989, v mrazivý večer, dorazil do Radvanic zvláštní 

vlak, sestávající z motorového vozu 810 489,tří přípojných vozu 

Baafx 24-29 900,901 a 902 a motorového vozu 810 505. Ty ihned na 

druhý den nahradily oba „Hurvínky“ a převzaly tak veškerý provoz 

na Radvanické lokálce, zatímco o rok později jejich kolegové 810 

500,503 a 456 převzaly provoz na lokálce do Želvic. V GVD 1989-

1990 jezdilo po lokálce rekordních 14 párů vlaků,ne však na 

dlouho…Nastalo porevoluční období, a nad lokálkou se začalo 

poprvé mračit…stav 14-ti párů vlaků začal být trnem v oku a tak se 

muselo poprvé redukovat, celkem o tři páry vlaků..avšak, toto byl 

jen začátek… Hned za dva roky, ke změně GVD 1993/1994 byly 

ubrány další tři páry vlaků a tak na lokálce zůstalo 8 párů vlaků, z 

toho jen 4 jezdily denně, 2 o víkendech a svátcích a 2 jen o 

pracovních dnech a to jen ve dnech školního vyučování (školní 

spoje). Další neméně bolestnou ranou k další změně GVD 1994/95 

bylo zavedení režimu S0/0 tedy samoobslužného provozu a tím byly 

motorové vozy 810 489 a 505 nahrazeny vozy 809 534 a 345, 

přípojné vozy Baafx byly předány na Želvickou lokálku. Ve dnech 

25.září až 13.listopadu 1994 byl opravován přejezd u zastávky 

Radvanice zast. To si vyžádalo nepřetržitou výluku a zavedení NAD, 

této příležitosti bylo využito i k výměně zcela zhnilých pražců na 

výhybkách v Radvanicích, kde byla již od konce 80. Let zavedena 

10km/h pomalá jízda 
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Zpracoval: František Štěpnička 

Text: Vojta Čáp  

Obrázky: Vojta Čáp 

 

Situace se relativně stabilizovala ke GVD 1997/98. Na trati jezdilo 7 

párů vlaků (3 denně,2 o víkendech 2 pouze v pracovní dny jako 

školní). Dne 15.června 1998 bylo zbouráno zcela zchátralé skladiště 

naproti staniční budově a dnes již na jeho místě nenajdeme nic 

krom všudypřítomného křoví…  

Další změna, tentokrát ale k lepšímu nastala roku 2004. Z důvodu 

náhlého nárustu cestujících, díky prudkému rozvoji Radvanic a 

přílivu nového obyvatelstva byl mimořádnou změnou zrušen režim 

S0/0 a zaveden znovu režim s průvodčím a na lokálku se vrátily 

vlaky s přípojným vozem Baafx. Od 25.října 2004 až do 4.února 2005 

zde zkušebně sloužil motorový vůz 842 025 z důvodu otestování 

úspory jednoho motorového vozu s přípojným vozem, namísto 

velkého motorového vozu pouze sólo. Nápad se osvědčil, avšak kraj 

rozhodl jinak a namísto toho se znovu vrátily černá mračna a zrušil 

se další jeden pár vlaků od GVD 2005/2006. A to již začínal být 

konec…definitivní ránu a určení směru, kam se bude osud dráhy. 

ubírat nastal se změnou GVD 2008/2009 kdy byly zrušeny veškeré 

víkendové vlaky a na trati se začalo jezdit pouze v pracovní dny v 

rozsahu pouhých pěti páru vlaků. To znamenalo pokles zájmu 

cestujících a tak souprava 810+010 již dnes působí více než směšně, 

neboť cestující sotvakdy zaplní samotný motorový vůz. Proto se vůz 

010 používá pouze na první ranní a odpolední spoj, kdy jezdí školáci 

a vlak je opravdu vytížen. A v takovémto stavu se jezdilo až do 

letošního jízdního řádu, kdy se u každého vlaku pod poznámkou 

číslo 49 objevilo mimo textu „jede pouze v pracovní dny“ také věta 

„jede do 7.XII“ To znamená konec provozu na této lokálce a dne 

7.12 se zde tak projede vlak opravdu naposledy…Sice se v rozmezí 

několika měsíců objevil zájem o převzetí provozu ze strany několika 

soukromých subjektů, mezi nimi např. KŽC, Regiojet, nebo Arriva, je 

však ale velmi málo pravděpodobné, že se některému z nich podaří 

převzít už jen samotnou trať, natož pak na ní zajistit efektivní 

provoz, který by odradil cestující od použití autobusu. Nezbývá než 

věřit a doufat, že Radvanická lokálka neskončí jako mnoho jiných 

smutným koncem a že její kolejnice neskončí někde ve šrotě, popř. 

na jiné trati, ale bude ještě dlouho sloužit ke každodennímu 

provozu vlaků na této kratičké a snad již i zapomenuté lokálce v 

polích jižní Moravy…

http://facebook.com/frantisek.stepnicka
http://www.facebook.com/EC175JanJesenius?ref=ts&fref=ts
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Ahoj! 

 Jak tě napadlo napsat smyšlení příběh 

k lokálce? 

Vzniklo to úplnou náhodou. Já hodně rád píšu slohy ke 

screenům z Trs a rád vymýšlím popisky jako ze 

skutečné tratě, a tak mně napadlo téhle lokálce 

vdechnout opravdový život. Udělal jsem v excelu 

jízdní řády vymýšlel popisky ke screenům apod. A pak 

mě napadlo, vzhledem k tomu, že má být na trati 

zastaven provoz napsat, z pohledu staršího pamětníka, 

takový rozlučkový článek. 

Proč sis vybral zrovna lokálku? 

Protože se mi lokálky líbí svojí atmosférou, 

Radvanická lokálka je inspirovaná lokálkou 

Borohrádek - Holice, ktrá je krátká s jednou mezilehlou 

zastávkou..škoda, že se tam nejezdí. 

Myslíš si , že někdo chytí od tebe motivaci a 

napíše něco podobného? 

O jednom takovém vím..můj spolužák také má 

"fiktivně-reálnou" trať..ale on už na ní pracuje dlouho 

 

Děkuji za pěkný článek a krátký rozhovor. 
 

 

 Screeny a text:  Vojta Čáp  Zpracoval: František Štěpnička 
 

http://www.facebook.com/frantisek.stepnicka
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Zdroj : zelpage.cz 
Ilustr.Foto : František Štěpnička 

Aktualizace 22.9.2012 

Za pivínkem do Kácova 

so 6.10.2012 

Zvláštní jízda s motorovým 

vozem M 131.1 Hurvínek z 

Kolína (cca 9:30) přes Ledečko 

do Kácova a odpoledne zpět. V 

Kácově akce spojena s 

návštěvou místního pivovaru. 

Informace na telefonu 603 

524 580. 

WWW stránky 

 

Krokodýlem na burčákové 

slavnosti do Hustopečí 

 

so 6.10.2012 

 

Historický motorový vlak 

vedený vozem M 286.044 

Krokodýl a M.240.0113 

Singrovka vás zaveze z Brna 

(cca 8.30) do Hustopečí u Brna 

a odpoledne zpět. V 

Hustopečích bohatý kulturní 

program. 

WWW stránky 

 

Ukončení sezóny MUSEA 

Rosice n.L 

 ne 14.10.2012 

Jízdy hist. vlaků Pardubice - 

Pardubice závodiště a zpět, 

doprovodný program u Musea 

včetně provozu železničky LGB. 

WWW stránky 

 

Návštěvní dny nádraží 

Praha-Prosek 

so 10.11.2012 

Přijďte se podívat na velké 

modelové kolejiště velikosti 0 

(nula) v měřítku 1:45. Kromě 

modelů na kolejišti jsou zde k 

vidění nové i staré modely a 

hračky v této velikosti. Nádraží 

Praha-Prosek najdete 

nedaleko stanice MHD - metro 

C stanice Střížkov (vzdálenost 

250 m). Vstupné: 30,- kč, děti 

do 6 let zdarma. 

WWW stránky 

 

Mikulášský vlak do 

Třebechovic 

so 24.11.2012 

Tradiční jízda motoráčků z 

Pardubic do Třebechovic. Ve 

Třebechovicích čert, Mikuláš a 

nadílka pro děti. Vstupné 150,-

/osoba.  

WWW stránky 

 

  

 

Mikuláš v Braníku 

so 1.12.2012 

doprovodný program 

v Braníku 

Praha-Braník - Praha-

Vršovice – Praha hl.n. – 

Praha-Radotín - Praha-

Holešovice – Praha-

Čakovice – Praha-Smíchov - 

Praha-Zličín 

WWW stránky 

 

 

http://www.zelpage.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.klub-pratel-lokalek.cz/
http://www.pshzd.cz/akce.html
http://www.pragoclub.com/
http://www.pragoclub.com/
http://www.pshzd.cz/akce.html
http://www.pshzd.cz/akce.html
http://parnijizdy.ic.cz/
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 Cyklostezkou z Letohradu do Chocně 
 

Vlakem , na kole i pěšky. Toulky přírodou okolo 

hlavního tahu Českých drah a podle toku Tiché 

Orlice. Cesta nás vede překrásným údolí přes 

Bezpráví, Brandýs nad Orlicí až do Chocně. 

Vystoupíme v Letohradě z vlaku, před nádražím 

doleva, podle nádraží až pod most (trať na Týniště) 

,za ním je křižovatka,na ní opět doleva necelý 

kilometr po  silnici směrem na Ústí n. O.Pokud se 

chceme podívat do města jedeme rovně do 

kopce.Na náměstí v levém rohu stojí půvabný 

letohradský zámek a jeho park.  

Na konci města před tratí je po pravé straně již vidět 

cyklostezku a první odpočívadlo. Zde musíme sjet na 

asfaltovou cestičku a pokračovat po značené cestě 

podle vody směrem na Ústí n. O. Cyklostezka má 

číslo 4048. 

Na trase je mnoho zajímavostí  a ještě více foto-

koutků včetně v minulém čísle uvedeného. 

Vřele doporučuji absolvovat tento výlet. 

Na JAŘE a v LÉTĚ pořádáme šotovýlet Letohrad—

Ústí nad Orlicí -Choceň .Pokud máte zájem přidejte 

se zde.Díky 

 

IDS: IREDO (Královéhradecký IDS) 

Kraj: Pardubický kraj 

GPS souřadnice výchozí stanice:  

N50°1'53,334 E16°30'27,929 

http://www.facebook.com/groups/vlakyaturistika/?ref=ts&fref=ts


11 
 [VÁNOČNÍ DÁREK Z DÍLNY VTC] 

Vydává: František Štěpnička 

4/2012  

Uzávěrka tohoto čísla 22.9.2012 

Uzávěrka příštího čísla 28.12.2012 

Vychází 4× ročně 

Kontakt: 722 556 858 

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

TRAINZÁK 4/2012 UVEŘEJNĚNO 10.10.2012 

 

 

 

                         STAHUJTE ZDE 

mailto:stepnicka15@seznam.cz
http://www.facebook.com/casopistrainzak
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