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Právě si prohlížíte  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ahoj! Zdravím všechny čtenáře. Moje první trainz  zároveň první PC hra  byla 

TRS 2004. To bylo v roce 2006, kdy jsem dostal  také svůj první počítač, 

takže vše bylo pro mě nové.Nyní používám Trainz Classics (2008). A někde tu 

mám ještě 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  S TC jsem velmi  spokojený, už jen kvůli minimu zabudovaných objektů, 

které jsem opravdu nikdy nepotřeboval. Možná bych vytknul jedinou věc, a 

to, že grafický engine je přece starší, ale to se dá přehlédnout. 

Naposledy jsem stavěl zrovna jednu, kvůli screenu pro tento časopis 

(dioráma). Nyní také přepracovávám igiskovu mapu -Lokálka- na 

elektrifikovanou dvojkolejku.  

Ale mojí hlavní prioritou je mapa Pardubické lokálky. Jako další mapu můžu 

prozradit -Podzim-, ve kterém jsem  použil poprvé ruskou vegetaci  a  polské 

koleje. Mám také několik diorám, ale o těch se  asi nemusím nějak zmiňovat. 

 

 

 

Pravděpodobně myslíš Pardubické lokálky. Ano, snažím se co nejlépe přiblížit 

reálu,i když se mi to v některých případech nedaří. Tuto mapu již stavím přes 

rok. Práci mi brzdí hlavně škola, proto není tak ,,velká", kolik by se dalo za rok 

postavit, ale snažím se aby to aspoň bylo v normálu. 

 

Na konci  března jsem pozval Františka Pleskota do kavárny v Hradci 

Králové,venku byla opravdová kosa , ale v kavárně bylo příjemně a to 

nám hrálo dobrou náladu a i snad dobrý rozhovor. 

No uznejte sami  František Pleskot a jeho mapa: 



 

  

Jelikož jsem dříve o žádné jiné nevěděl , tak ano. Ale nyní po aktualizaci 4.3 

můžete shledat i zeleň od Rusů. Hlavně se jedná o úsek Kostěnice-Moravany. 

Nyní je budu promíchávat, aby to mělo trochu ,,šťávu". 

 

 

 Postavené mám Pardubice hl. n. až Moravany (moc toho není zakrajováno). 

Dále z Moravan do Hrochova Týnce. Z Hrocháče mám natahané koleje až do 

zastávky Chrudim-Město tuším.  

Další úsek je z Pardubice hl. n. do Pardubice-Závodiště (chybí Pardubice-

Rosice n/L, ty plánuji do další aktualizace). a ze závodiště mám šablony kousek 

před Chrudim. 

 

 

Zde pouze trundovy (přeskinované). Žádné jiné zde neplánuji. 

 

 

Výhradně od Limbonica .Líbí se mi jeho různá nastavení , počínaje od 

nahnutí ke koleji končících rychlostí na návěstidle.  

Pochybuji, že ho někdo někdy troufne, ale nechme se překvapit. 

 

 V podstatě ano. Hlavně v okolí bydliště. Na mapě jsem také dal takovou 

momentku z léta. Kousek za zastávkou Pardubice-Pardubičky směr Choceň 

jsem umístil dva panáčky, kteří měli představovat mě a výborného TRSkaře 

DeltaCZE. Také jsem si prošel trať z Moravan do Hrochova Týnce, vše řádně 

nafotil, tudíž i tam se snažím co nejvíce napodobit realitu. 

Ale jo, na 90% mě baví, protože na smyšlených mapách můžu udělat 

elektrifikaci z čeho chci. Těch 10% mě nebaví. Bohužel se to týká mé mapy 

Pardubické lokálky. Asi si teď v hlavě říkáte proč. Na to je jednoduchá 

odpověď. Nebaví mě opakující se šedé betonové sloupy v několika 

kilometrech za sebou. Bohužel s tím nic nenadělám, jsou tam tak jsou. Už 

abych se dostavěl do Bezpráví! (smích) 

 



 

  

Přece jenom to je jen virtuální svět. To znamená, že se mi to vůbec nelíbí a 

určitě jsem proti nejen placeným mapám, ale i budovám, vozidlům anebo i 

vegetaci. To bych taky nemusel v životě pracovat a jenom vytvářet virtuální 

věci. Rád lidi potěším svojí mapou, která je a bude vždy zdarma. Rád ji 

pošlu, když na ní přidám jenom smítko, pokud si o to nějáký fanoušek 

poprosí.  To je jako kdybych ukazoval své fotografie za nějaké peníze, to 

nejde. Rád člověka potěším a já též budu mít radost z toho, že je rád. 

 

 Co se týče přímo stavby tak ne. Pouze s fanoušky se bavíme co bych mohl 

vylepšit apod. A vlastně s tím modelářem paneláku. Dříve jsem také vysílal s 

jedním dobrým přítelem, kde jsme se bavili o Trainz a mých lokálkách. Nyní již 

Pardubické lokálky nemají přímo svůj internetový televizní kanál, ale jsou 

zařazovány do programu jednoho nejmenovaného herního webu. 

 

  

Na to se mě nikdo ještě nezeptal, ani jsem o tom nějak nepřemýšlel. Můžu 

jedině popsat, proč jsem vlastně udělal i koridor. Začal jsem stavět oblouk 

kousíček za Moravanama. Mělo to být dioráma. Nějak se mi to zalíbilo, tak 

jsem si tu trať prošel v reálu. Přijel jsem domů a pomocí fotodokumentace 

jsem začal stavět. Jako 1. stanice byl hotov již zmiňovaný Hrochův Týnec. 

Jelikož to byla část tratě 016 (vede přes Moravany do Holic), byl jsem ,,nucen" 

udělat i stanici Moravany, kterou jsem 2x stavěl od začátku. Dále to bylo 

jednoduché. Jsem z Pardubic, tak jsem si dal šablony až na hlavák. Z hlaváku v 

Pardubicích je také trať na Hradec Králové. V P-Rosice nad Labem vzniká také 

trať směr Havlíčkův Brod. Jelikož zastávka Pardubice-Závodiště se nachází 

kousek od mojí babičky kde jsem trávil velké množství času v dětství a děda 

pracoval v Paramu, tak jsem postavil i část tratě 238. Chci pokračovat až do 

Chrudimi, kde se 016 potká s 238. Dále plánuji až do Havl. Brodu. 

 

Nyní pracuji s jedním nejmenovaným modelářem, který není moc známý (na 

LIA Trainz určitě ne), na jednom panelovém domu, který se nachází před 

zastávkou Pardubice-Pardubičky.  

Jelikož se jedná o celkem dlouhý a nesouměrný dům, tak nás tento fakt brzdí. 

Dále z reálu na mapě mám nádražní budovu v Pardubice-hl. n., snažím se ale 

napodobovat co nejvíce i objekty, které nejsou podle reálné předlohy. 

 

 

100% veřejná. Už jsem zmiňoval, není problém poslat mapu, i když není 

uveřejněná aktuální verze. Rád zabalím do .cdp a zašlu! (úsměv) 

 

 
 Na facebookové skupině ,,Pardubické lokálky"(aktuální verze k datumu 

29.3. 2013, která je tam zveřejněná je 4.3), kde si musíte zažádat o přidání. 

Jsem vděčný za každého človíčka ve skupině. Určitě přidám každého.  

A součásti bych takto veřejně neřešil (smích), ale více se dozvíte ve skupině.  

 



 

 

Přece jenom Trainz komunita není tak velká jako např. Minecraft. Takže 

určitě ne (hlasitý smích), protože by mohla také být konkurence, že?! (opět 

smích a Plesky musí na toaletu) 

 (úsměv) 

 

Děkuji za sebrání z mého času! (opětovný smích) Snad se brzy setkáme na 

nějákém TRAINZ srazu, které pořádám. Další je 20.4. 2013 v Ústí nad Labem, 

tak doražte Trainzáci!  

Ahoooj! (Plesky mizí v dáli a zapomněl i zaplatit. Já jsem zaplatil i za něho, 

aspoň něco dostal za rozhovor) (úsměv) 

 

Asi né. Pardubické lokálky mám rád. Jedině, že by si někdo něco objednal 

(samozřejmě zdarma). Tedy pokud nepočítám mapu s igiskem, ale tam 

jenom tahám dvě koleje a drátuju. (úsměv) 

 

Už kdysi dávno jsem vysílal z jedné nejmenované hry, kde hlavní hrdina je 

[Sí džej]. Po pár letech jsem si jen tak vzpomněl a začalo mi to chybět. 

Nevěděl jsem ze začátku z čeho budu vysílat. Zkusil jsem nejdřív OMSI a 

potom TRSko. Můj livestream nyní sponzoruje OFPmafia.eu (Herní 

zpravodajství), kde také můžete najít informace o mapě Pardubické lokálky. 

Ale určitě se budete moc na stavbu dívat,i  když to není jenom o TRS. Jo, a 

livestream je v podstatě on-line vysílání na internetu ze hry nebo z nějakého 

programu (taková virtuální televize). 

 

 

 

 

 

TRAINZ SRAZ 3 

Místo konání:  Ústí nad Labem 

Datum : 20.dubna 2013 

Facebook událost  

 Pokud můžu tak na tomto odkaze: http://www.twitch.tv/pleskycz/old .  

A kdy? Nemám žádný přesný vysílací program. Nyní mě také zatěžují jiné 

věci, takže i na tohle mi zbývá málo času. Ale snad jej brzy uvidíte a mě 

uslyšíte! (úsměv) 

 

http://www.facebook.com/events/121806754645972/?ref=ts&fref=ts


  

 

Ahoj, jsem Daniel Maslák a moje přezdívka v trainz komunitě je 

DIDI a v TRS maslak. 

To už je nějaký ten pátek, ale asi něco okolo 10 let to už bude. 

Vlastním TRS2004, TRS2006, TS09 a TS12, ale od doby co jsem 

vyzkoušel TS12 už nepoužívám nižší verze, protože mi přijdou 

příliš zastaralé a v některých věcech i zaostalé co se scriptování 

modelu týče. 

Začal jsem se modelování věnovat asi 8 let nazpět. Ano, učil 

jsem se sám podle návodu. Bohužel, nikdo kdo by pomohl 

nebo mohl pomoci se nenašel. Pouze  sem tam se někdo ozval  

a poukázal na to, že to jde udělat i jinak. 

Zkoušel jsem 3DSmax, ale nějak mi nesedl, takže dělám v 

Gmaxu. 

Tohle je docela složitá otázka, když nad tím přemýšlím , tak v 

první řadě musím být s modelem spokojený já, to další už je na 

ostatních jak to vidí. 

Asi boolen, protože se s ní dá dělat spousta věcí, když víš jak ji 

používat. 



  
Styl modelování? Tak mně to přijde, že vždy "vařím z vody".... 

ale jako první musí byt nápad a chuť něco postavit :D. 

Tohle je individuální, záleží na tom jak detailní chci texturu mít 

a také na tom o jaký model jde a jak bude viditelný z tratě. 

Většinou ale dnes používané rozlišení na modelech je 

2048x2048. 

Tak to rozhodně ano, mám na youtube svůj seznam hudby 

kterou poslouchám. 

Tak čas se dá udělat vždy, tohle spíše záleží na náladě, někdy 

mi jde práce od ruky a jsou dny, kdy zapnu Gmax a jen točím 

modelem dokola a ne se chytnout. 

Tak dlouho, dokud můj kritik modelu (nebudu jmenovat),  

najde chyby. Když žádnou nenajde model jde ven... to ovšem 

neznamená, že se něco nepřehlídne. 

Jen jednou a myslím že všichni víme jak to dopadlo, proto se 

snažím na nikoho nespoléhat, pouze sám na sebe. 

No... Ne vždy jsou fotky, a když jo, tak je poskytuji lidé ,  

se kterými jsem v kontaktu. Jen zřídka si fotím něco sám. 

Placené objekty nemám a veřejné jsou jen některé a ty neveřejné 

ven pustit nechci a důvody jsem už několikrát uvedl. 

Tak teď experimentuji s vozidly, ale daleko více mě baví dělat 

budovy. 

http://daniel.iit-fm.cz/


  Tak tohle možná většina lidí vidí tak, že auto2 zavelí a já letím 

modelovat, ale opak je pravdou, on přijde s myšlenkou a pokud 

se líbí i mně tak se jde modelovat, a pokud se mi nelíbí, tak ho 

pošlu zase zpátky na zem a modeluji si něco pro sebe. 

Objektu mám něco okolo 120, a když to vezmu i s nějakými 

reskiny a úpravami scriptu je jich okolo 240. 

Nelegálně(bez souhlasu autora) asi ne. Ale tohle je na tom jak 

se autoři domluví. Já spolupracoval s Matespavel na výměně 

objektu a úspěšně.   

Tohle je docela zajímavé téma, pokud autor modelu má legálně 

zakoupený 3DSmax, tak proč ne a kvalita je relativní pojem.... 

málo kdo si uvědomí, že autor se na tom nechce obohacovat, 

ale že to má třeba na provoz webu, nebo na pořízení fotek pro 

textury a podobně. 

 V dohledné době určitě ne. 

ehm..... Chtěl jsem, ale když jsem sdělil místo a cenu za učebnu, 

byl jsem označen za zloděje a to mě docela odradilo a to byl i 

důvod proč jsem odešel z LIA. 

Online přenosy? Podle mě je to jen o tom aby někdo 

machroval.... přijde mi to zbytečné, stejně se nemůžu na nic ptát, 

tak k čemu jsou? Jen abych byl středem vesmíru? Ne o tohle 

nestojím. 

Ano, momentalně pracuji na dvou modelech, z nichž jeden bude 

veřejný. První model je docela rozsáhlý a jedná se o Pražské 

hlavní nádraží se scriptem - neveřejný, a další ale ten už asi bude 

v době vydání tohoto čísla venku je Laekks-z. 

Tak já mám práci zajištěnou na hodně dlouho... mám spoustu 

objektu udělaných jen tak aby se daly usadit do mapy a teď je 

chci postupně dodělat do finální verze. 



 

  

 

http://media1.webgarden.name/files/media1:51602ae62772b.cdp.upl/T.B.C%20%C5%A0koda%20Rapid%20produkt.cdp
http://www.facebook.com/groups/290273871035440/
http://www.facebook.com/groups/290273871035440/?ref=ts&fref=ts


 

 

 

 

  

 

Otevírání Výtopny Zdice 

so 6.4.2013 

Každoroční akce při příležitosti 

zahájení turistické sezony v muzeu 

Výtopna Zdice. Historický "Expres 

Výtopna Zdice" na trase Benešov u 

Prahy - Praha - Zdice - Březnice, 

možnost exkurze do pivovaru 

(nutno rezervovat). Bohatý 

doprovodný program. 

organizuje SAXI - Výtopna Zdice 

 

 

130 let zahájení provozu na trati 

Hulín - Bystřice pod Hostýnem 

so 13.4.2013 

Druhou dubnovou sobotu budou v 

rámci oslav vypraveny zvláštní 

vlaky v čele s parní lokomotivou 

433.002 "Matěj" a motorovým 

vozem M131.1 "Hurvínek" po trati 

z Valašského Meziříčí do Kroměříže 

a ze Zborovic do Kroměříže. 

organizuje ČD KCOD Zlín  

 

 

 

  

9. narozeniny VLAKY.NET 

so 4.5.2013 

Narozeninová jízda vlaky.net s 

prohlídkou seřazovací stanice 

podél železnice. 

organizuje VLAKY.NET  

 

Zahájení 13. sezóny Musea 

železnice a MHD Rosice nad 

Labem 

so 4.5.2013 - ne 5.5.2013 

 

organizuje 

Pardubický spolek 

historie železniční 

dopravy 

12. výročí ŽelPage aneb s ŽelPage 

okolo Kolína 

so 18.5. 

 

organizuje ŽelPage, o.s.  

 

Parní víkend v Rosicích nad Labem 

so 22.6.2013 - ne 23.6.2013 

Setkání parních strojů u našeho 

musea spojené s jízdami 

motoráčků. Otevře se také 

expozice ve vodárně ve 

Slatiňanech. 

organizuje 

Pardubický spolek 

historie železniční 

dopravy 

 

Oznámení pro čtenáře. 

Od čísla 2/2013 byla ukončena spolupráce s dílny Glocky a Milda. 

Děkuji za pochopení 

AKTUÁLNÍ SEZNAM AKCÍ NALEZNETE NA ZELPAGE.CZ 

http://www.zelpage.cz/spolek/saxi---vytopna-zdice.html
http://www.zelpage.cz/spolek/cd-kcod-zlin.html
http://www.zelpage.cz/spolek/vlaky-net.html
http://www.zelpage.cz/spolek/pardubicky-spolek-historie-zeleznicni-dopravy.html
http://www.zelpage.cz/spolek/pardubicky-spolek-historie-zeleznicni-dopravy.html
http://www.zelpage.cz/spolek/pardubicky-spolek-historie-zeleznicni-dopravy.html
http://www.zelpage.cz/spolek/zelpage-o-s.html
http://www.zelpage.cz/spolek/pardubicky-spolek-historie-zeleznicni-dopravy.html
http://www.zelpage.cz/spolek/pardubicky-spolek-historie-zeleznicni-dopravy.html
http://www.zelpage.cz/spolek/pardubicky-spolek-historie-zeleznicni-dopravy.html
http://www.zelpage.cz/kalendar/
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