Emppu a jeho reskiny.

Stavitel map : DeltaCZE

Resikny,textury,vlastní modely…

Krásná krajina, kvalitní práce
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STR.5-7
STR.2-4
T

KRÁTCE ↓

Co se v čísle 3/2012 ještě dočtete?
Vlečky v ČR: Třebovice-Martinov

Na evropský fotbalový
šampionát EURO 2012
do Wrocławi odcestovali
3.června 2012 fotbalisté
českého reprezentačního
týmu.
Bylo to poprvé
v novodobé historii
vlakem.
Oficiální dopravce České
Dráhy pro ně vypravily
zvláštní vlak , který nesl
jméno fotbalové legendy
Josefa Masopusta.

STR.8

Věděli jste, že...

Přehled akcí na železnici Červenec-Září 2012
STR.10

Doba jízdy byla
6hod.30min.
Odjezd byl z pražského
hlavního nádraží v 11:11.
Složení vlaku bylo :
380.011 (Praha-Ostrava) a
163.047 (OstravaWrocław),1 třída Ampz ,
jídelní vůz WRmz, lůžkový
vůz WLABmz , salonní vůz
PKP Intercity ASmnouz a
vůz BDbmsee pro doprovod
a zavazadla.
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Ahoj.Moje první otázka vede k roku kdy jsi začal
reskinovat?
Ahoj, bylo to někdy začátkem roku 2011.

Jak tě to napadlo , že budeš zrovna Ty
reskinovat?
Tak vždycky to bylo moje přání, hodně mě tehdy inspiroval
Forex s texturami na Šmejkiho modely.

Pomáhal ti někdo při začátcích nebo jsi byl
samouk podle návodů na internetu?
Samouk, hodně jsem toho odpozoroval na různých fórech.

Používáš vlastní modely a texturuješ nebo
někoho a reskinuješ ?
Převážně skinuji modely jiných autorů, ale teď už pracuji i na
vlastních modelech.

Reskinuješ převážně vagóny nebo tažná
vozidla?

reskinuješ z vlastních fotek, nebo z cizích?
Převážně z vlastních, s těmi jsem nejvíce spokojený, ale
jsou i věci, na které můj objektiv nedosáhne a v takových
případech mi poskytuje fotografie někdo jiný. Těmto
lidem jsem velmi zavázán.

Od koho používáš nejčastěji fotky nebo
máš jenom jednoho člověka ?

Pokud mám konkrétně jmenovat, nejvíce jsou mi ve
Zatím rozhodně tažná vozidla, respektive lokomotivy. Vozů
motorových i vlečných se nikterak nezříkám, časem budu dělat fotkách nápomocni „kolegové“ Stefja a Liadem.
i ty.

Jáké rozměry textur používáš?

Od začátku jsem se netajil přízni textur s vysokým
rozlišením, a to i u polygonově úsporných modelů. Fotky,
které používám mi to umožňují a byla by škoda toho
nevyužít. Zmenšit velikost textur jde vždycky, naopak je
to problém :o)
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V jakém programu či programech
reskinuješ a texturuješ ?
Jedině Adobe Photoshop CS5, podle mého názoru
nejpraktičtější program na podobné věci.

Jakou verzi Trainz a v jakých verzích
testuješ funkčnost modelů a v jakých
verzích fungují ?
Začal jsem s TRS2004 a 2006, v současné době přes
půlrok používám TS2009. Snažím se ale nadále udržet
kompatibilitu s co největším množstvím verzí Trainz.

Jaký model se ti podařil asi nejlépe
zreskinovat ?
Zatím považuji za vrchol své tvorby reskin ČDC
730.011-4 na model od Aleše Kuny.

Proč sis vybral, že budeš texturovat
zrovna tento model?
Protože Alešův model je kvalitně zpracovaný, stavěný
úměrně k dnešní době a hlavně je jeho součástí i cab.
Starý model konvertovaný z MSTS byl dost
nevyhovující.

Jak dlouho si asi na něm pracoval?
Přesně netuším, ale určitě minimálně měsíc.

Co plánuješ ještě reskinovat či vymodelovat?
Mám tu spoustu rozpracovaných projektů i velkých
plánů, z nichž ne všechny si můžu dovolit prozradit.
Aktuálně pracuji na další ponorce, tentokrát 730.015
v novém nátěru po generálce v DPOV. Fotky poskytl
Stefja, za což mu děkuji.
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Tvůj poslední výtvor 750.714-8 PJ.
.
Trutnov ve třetí verzi najbrtu se ti
moc povedl.Byl to tvůj model nebo
reskin?
Model je to Kilanzioma. Já jsem dělal pouze textury,
s tím že Kilanziom před dokončením upravil model dle
mých požadavků tak, abychom mohli docílit větší
reálnosti. Taky jsem upravil script návěstních světel,
aby svítila na správném místě.

Jaký máš názor na to , že si někdo
zkonvertuje vagón z MSTS do Trainz ? Myslíš
, že jsou to stejně kvalitní reskiny či
kvalitnější reskiny ba naopak ?
Tak záleží to na dvou faktorech. 1) jak moc „dobrý“ je
původní model z MSTS 2) jak velké množství úprav je
konvertor ochoten do převodu investovat. Každopádně
to není lehká věc a bez úprav původního modelu se
neobejde. Někdy to i může skončit tak, že výsledek je
z větší části nový model, než konverze.

Co si myslíš o tzv. „malovaných“ reskinech?
Nemám nic proti tomu, když si někdo ve vlastním zájmu
vytváří fiktivní barevné nátěry vozidel, ale přijde mi
zbytečné takové věci dávat veřejně ke stažení. Takové
reskiny většinou nedosahují přílišné kvality a přiznejme si,
ve hře ve spojení s reálnými stroji z fototextur poté vypadají
dosti zvláštně. Nemluvě o tom, že jich je poměrně velké
množství a všechna práce „poctivých“ fototexturových
autorů se v takovém shluku může snadno ztratit.

Budeš i nadále reskinovat a stavit své
objekty ?
Ano, a pokud půjde vše hladce, zůstane i nadále veškerá má
tvorba veřejná.

Děkuji za rozhovor.
Webové stránky Emppu naleznete na
Autor rozhovoru:
Odpovídal:
Obrázky: Emppu

http://www.emppu-trainz.kx.cz
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Proč? Je to nejdůležitější?
Je to pro mě počáteční bod.

Používáš jakékoliv měřítka při stavbě
mapy?
Použiju vždy, pokud jich je potřeba .

Kolik panelů má tato mapa?
Aktuálně má 28 panelů, z toho 3/5 jsou již hotové, co se
týče krajiny/měst/okolí …

Ahoj. Všichni tě známe díky tvým kvalitním
screenům a reskinům , ale teď si tu jako stavitel
map.O jaké mapě či mapách si budeme povídat?
Čáu. Bude se jednat zejména o mou nově rozdělanou mapu,
kterou bych chtěl ještě tento rok zpřístupnit lidem. Sám mám
na kontě mnoho map, ale vždy se mi povedlo nějakým
způsobem ztratit, či nějak rozbít :D.

Kdy jsi tak začal zhruba s Trainz a jaké byli
tvoje začátky?
No, začátky byly velmi pěkné, jelikož jsem zažil dobu Doctora,
Pedra, LukaseX a dalších skvělých lidiček. Tím můžete usoudit,
že jsem začal v té zlaté éře, kolem roku 2005. Trainz jinak mám
od UTC, ale v té době jsem neměl internet.

Zeptám se jakou verzi Trainzu nyní vlastníš a
jakou používáš?
Vlastním TS2009 se service packem 4.
Pojďme se podívat na tu tvou mapu blíže.
Co děláš úplně jako první , když si spustíš nový panel?
Když už se pustím do nového panelu, musím si nejdřív vytvořit
ve své fantazii věci, co by se mi tak líbilo. Nejdřív si položím
šablonu koleje, aby začátek byl rovně. Potom již udělám stanici,
a když se mi podaří udělat obě záhlaví, tak mám radost. Proč?
Protože se mi to dost často nestává u výchozí stanice, abych
měl obě záhlaví postavená.

Strávíš na jednom panelu asi dlouho,
když se podíváme na výsledky.
Já se vracím k panelům, jelikož se vždy najde nová
technika jak něco postavit nebo nová věc se sežene.

Jsi se svým stylem stavby spokojen?
Za poslední rok jsem se naučil redukovat trávu na 10%,
s čímž jsem velmi spokojen. Šetřím tím PC a své nervy :D. Spokojen, nespokojen. Nedá se říct ani jedno, vždy
se dá něco zlepšit, ale i zhoršit.

Děláš někdy panoramatické screeny? A
jaký máš na ně názor?
Občas je využiji, používám techniku z mého koníčku a
to je focení. Takže hledám kompozice. Mám na ně
názor kladný, ale musí ladit přechody, jako v realitě.

Myslíš , že je důležitý výběr kolejí pro
svoji mapu?
Výběr nejen kolejí je důležitý. Vyberu-li kolejivo
správně, ale texturu nebo násep vyberu špatně, potom
ti ani 3D koleje nepomůžou.
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Od koho ti návěstidla svítí na tvé mapě?
Používám především od Fanddy a Limbonica.

Kde získáváš inspiraci pro stavbu tak
reálné krajiny?
Určitě každý zná své okolí a čerpá poté z něho. Tak je to
i u mne. Sbírám ji hlavně z okolí tratě 140,141,142 a
144. Máme to zde prorostlé, což lze vidět i na mých
screenech.

Používáš k jezdění po své mapě cab?
Pro ježdění jedině kabinu. DCC mi nevyhovuje.

Vegetaci a další přírodu používáš od JVC či
jinou?
Trunda, Jankvis (JVC), FMA … tyto jsou základní.
Používám i jiné od německých, rumunských a dalších
autorů.

Vytváříš si nebo používáš do své mapy
pískáčky a další drobnosti?
Já jsem si jedině zreskinoval návěsti k trati. Glocky mi
vytvořil model ( scenery ) návěsti, takže jej používám.
Návěsti pro vjezdové návěstidlo mám také ke stažení na
českých oficiálních stránkách Trainz.

Myslíš, že na těchto drobnostech v mapě
záleží, hodně lidí je tam nemá.
Samozřejmě, že tyto drobnosti utváří v mapě, či na
screenu, atmosféru reálnosti. Pěkně počmáraný, rezlý
nebo rozbitý terč pro předvěst, přeci jen utvrzují na
dojmu, jako kdybych byl u tratě.
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Kopce a stráně vytváříš pomocí nějaké
šablony či jak se ti to hodí?
Vytvářím je pomocí zvyšování a snižování povrchu.

Baví tě drátovat , a kde jsi se to naučil?
Popravdě mě to nebaví, jelikož mě velmi zdržuje. Naučil
jsem se jí na LIA a od kolegů Auta2 a J. Sandra, také
jsem ale musel na trati sledovat upínání.

Co je pro tebe pohodlnější ,
elektrifikované tratě či lokálky? Co tě baví
víc stavět?
Samozřejmě lokálky nebo motorovou trakci, tam se lze
vydovádět . Ale i elektrifikované mají své kouzlo.

Plánuješ veřejně vydat nějakou svou
mapu?
Jak jsem již psal v prvních řádcích, chtěl bych aktuální
mapu postavit tak, aby se dala uveřejnit a stále
zvětšovat.

Co budeš stavět po této vydané mapě? Už
máš něco v hledáčku nebo už něco stavíš?
Chtěl bych pokračovat ve stavbě a rozšiřovat ji. Tedy
pokud se nedostanu do fáze, že bych chtěl vytvořit
reálnou mapu .

Jednalo by se o nějakou trať ve tvém
okolí?
Ano, nejspíše by šlo o trať 142. Ale to je stále ve
hvězdách

Děkuji za rozhovor.
Já také. Ahoj

Autor rozhovoru: František Štěpnička
Odpovídal: Tomáš Mrkvič
Obrázky: DeltaCZE
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Zahájení provozu: 1963 (?)
Ukončení provozu: ?
Délka dráhy: Cca 2-3 km (zrušená část cca 800 m )

Rozchod kolejí: 1435 mm

Když v roce 1960 byla započata stavba
Potravinářských závodů Martinov, bylo potřeba
vyvážet a dovážet zboží. A to právě po této vlečce.
Roku 1963 se jako první část onoho komplexu
uvedly do provozu mrazírny. Nemám žádné
informace, odkdy byla vlečka v provozu. V roce
1997 byla vlečka zatopena, byl zatopen částečně i
Potravinářský závod Martinov. Tím se pochopitelně
snížil provoz na vlečce.
V roce 2001 závod propustil 150 zaměstnanců. To
mělo za následek snížení provozu na vlečce.
V roce 2003 bylo z drůbežářského závodu PROMT
(součást závodů) propuštěno 255 zaměstnanců.
V roce 2006 byl ukončen provoz v jatkách. A tím i
veškerý provoz na vlečkách do areálu.
Dnes v areálu funguje mlékárna Kunín a pekárna.
Jsou obsluhovány kamiony.
Celá vlečka začíná na ostravském záhlaví stanice
Ostrava - Třebovice. Do stejného záhlaví ústí i
vlečka z nějakého závodu ve Třebovicích. Tato
vlečka je bez provozu od roku 2006. V areálu
závodu jsou vytrhané koleje.

Tady je dělení vlečky. Doprava vede "naše" vlečka, doleva do Dílen
DPO. Vpravo jede vlak (460) do Ostravy.

Zpět ale na "naší" vlečku. Vlečka odbočovala na
zhlaví a pokračovala podél stanice Ostrava Třebovice směrem na Opavu. Nedaleko
děhylovského zhlaví do vlečky ústí další vlečka,
tentokrát z průmyslu, který vyráběl nábytek. Dnes
obsluhován kamiony. Vlečka vede přírodní
rezervací Turkov. Je v dezolátním stavu.
Teď už k vlečce, která je zdokumentovaná.

Těleso váhy. Štěrk a prázdné místo nalevo jen dokazuje, že na náspu
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Na děhylovském zhlaví se vlečka dělí, ta "naše" vede
souběžně s tratí do Opavy a druhá do areálu Dílen
Dopravního podniku Ostrava.
Po modernizaci tratě Ostrava - Opava byla stržena výhybka a
váha na vlečce. Rovný úsek, cca kilometr dlouhý, vede
souběžně s tratí do Opavy. Za váhou se vlečka opět dělí. Obě
ale vedou do Potravinářských závodů Martinov.

Malý umělecký snímek na výhybku. Přestavník je ještě ve
slušném stavu. Doleva pokračuje "naše" vlečka.

Hned za výhybkou jsou směrem nalevo vytrhané koleje.
Pražce jsou poházené různě po náspu nebo chybí úplně. Na
vlečce jsou celkem dva oblouky. Jeden velký a jeden menší.
Vlečka vede kolem zahrádkářských oblastí. Za jediným
přejezdem u parkoviště vlečka ústí do areálu
Potravinářských závodů Martinov, který je nepřístupný a
zchátralý.

Pohled z vlečky na výhybku. Koleje jsou uřezány
autogenem.
První a jediný přejezd i most. Kolejnice jsou v přejezdu zanechány. V
pozadí už je závod v Martinově.

Těleso vlečky na náspu. Pražce jsou v dobrém stavu.
Začíná zde první oblouk. V oblouku už pražce nejsou.
Těleso se mírně stáčí doleva. Nalevo vede pěšinka.

Druhý oblouk, který se stáčí rovnou k bráně. Zde jsou pražce nejspíše
čerstvě vytrhané.
Fotografie a text: Rosťa Bederka Zpracoval: František Štěpnička
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Oslavy 110 let Zubačky
Tanvald – Kořenov a
Jizerské železnice Kořenov
– Szklarska Poręba
pá 6.7.2012 - ne 8.7.2012
Zvláštní osobní vlaky na
Zubačce a na trati Kořenov
– Szklarska Poręba Górna u
příležitosti 110. výročí
těchto tratí. Ve stanici
Kořenov: výstava
historických automobilů,
vojenské techniky, živá
hudba, vystoupení
tanečních souborů či
divadelní představení.
Možnost svezení koňským
povozem či historickým
autobusem od železniční
stanice v Kořenově na
Jizerku a zpět.
WWW stránky
Historickým vlakem na
Svijanské slavnosti piva
so 14.7.2012
Zvláštní vlak s historickým
motorovým vozem a
barovým vozem na tradiční
slavnosti piva do
Svijanského Újezdu.
Tanvald - Železný Brod - Turnov – Příšovice,
Turnov - Železný Brod - Tanvald

WWW stránky

Letní sobota na Zubačce
so 4.8.2012
Na nádraží v Kořenově
budou připraveny řízkové
speciality, můžete se tu
svézt koňským povozem.
Mezi železniční stanicí v
Kořenově a osadou Jizerka
bude jezdit historický
autobus.
WWW stránky

Kolešovka 2012
so 4.8.2012
Projížďka parním vlakem
krajem chmele, výstava
historických vozidel a
exponátů KHKD, výstava
fotografií z historie
Kolešovky
WWW stránky
Bitva Mladějov-Blosdorf
1915 na mladějovské
úzkokolejce
so 11.8.2012
Tradiční vzpomínková akce
na boje 1. světové
války.Celodenní program s
vojenskou hudbou, výstavou
vojenské techniky.Vybírá se
zvláštní vstupné. Provoz
úzkorozchodných výletních
vlaků parních i motorových a
zvláštní noční jízda.

Loučení s prázdninami na
Zubačce
so 1.9.2012
Zvláštní vlaky na Zubačce
poslední prázdninový
víkend. Ve stanici Kořenov
bude výstava modelových
kolejišť.
Tanvald – Kořenov – Harrachov a zpět

WWW stránky
Oslavy 130 let tratě
Přelouč – Vápenný Podol v
Heřmanově Městci
so 8.9.2012 - ne 9.9.2012
oslavy 130 let tratě Přelouč
– Vápenný Podol v
Heřmanově Městci. Vozidla
M131.1133, M131.1228,
M131.1515. Výstavka
fotografií. Podrobnosti a
jízdní řády budou uvedeny
zde:
http://www.pshzd.cz/akce.html
Přelouč – Heřmanův Městec Prachovice

WWW stránky

IV. Hornický den ve
Zbýšově
so 22.9.2012
Zbýšov (důl Jindřich) Babice u Rosic a zpět
vozidla: BS 80
WWW stránky

WWW stránky
Zdroj : zelpage.cz
Aktualizace 28.6.2012
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Foto Koutky : 1 – Bezpráví
Bezpráví ráj pro všechny ,,šotouše“
Zastávku Bezpráví nalezneme na hlavní trati
010 spojující Čechy a Moravu ve 148km
s nadmořskou výškou 315m.
Foto Koutků zde nalezneme několik.Ukážeme si jeden
z kopečka s výhledem na zastávku.

GPS NEJBLIŽŠÍ STANICE/ZASTÁVKY:
BEZPRÁVÍ : N49°59'51,404 E16°19'56,267
IDS: IREDO (Královéhradecký IDS)
Kraj: Pardubický kraj
GPS FOTO KOUTKU:
49°59'32.509"N, 16°20'22.539"E
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