
Aktivity pro trať Třemešná - Osoblaha 1930
Vytvořil jsem balík aktivit pro tuto nádhernou trať. Upravil jsem i počasí, které bylo v  trati ze

základního MSTS. Jiřík TK udělal opravy v trati dle mých připomínek, za což mu velmi děkuji, protože
bez těchto úprav by byla trať pro aktivity prakticky nepoužitelná. Dále chci poděkovat Bendíkovi za
testy. 
K     aktivitám samotným:  

V aktivitách jsou použita vozidla převážně z webu u Pikka, kde je trať umístěna, vozidla mimo
tento web jsou vypsána níže.

I  když se na této trati  nevyskytoval vůz ČSD Cv/u, přesto jsem jej do aktivit  zařadil,  jsme
v MSTS a byla by škoda tento nádherný model přívěsného vozu nevyužít.

Všechny aktivity  jsou zařazeny do doby První  Republiky,  ale  nejsou dělané dle  dobového
jízdního řádu, časy dojezdů do stanic jsou totiž tak volné, že by se muselo v  MSTS jezdit tak 15 - 20
km/h. a to se mi osobně nechtělo, takže celý balík je dělán dle fiktivního jízdního řádu.

Ač je balík aktivit řazen do období První Republiky a snažil jsem se tak zachovat i vozový park,
nezařazoval jsem striktně vozidla pohybující se na této trati (vozidla o rozchodu 1435mm), ale dle
data výroby a provozu na území ČR, takže některé vozy byste v Třemešné určitě v reálu nepotkali.

Balík  aktivit  je  připraven k přímému  nakopírováni  do  MSTS a  stejně jako úzkorozchodný
trainset je součástí trati.
Technické informace:

Nedoporučuji  výměnu  vozidel  v balíku  aktivit.  Aktivita  se  tak  může  stát  nehratelnou  a
neručím za její korektní chování.

K aktivitě je přiložen soubor ČD servis 1, 2 a 4. 
Všechny aktivity jsou dělané pod MSTS Bin Patch 1.7.081920. Nevím, zda se budou aktivity

pod jiným MSTS Bin chovat korektně, doporučuji hrát pod uvedenou verzí.
K aktivitě jsem přiložil také poupravený eng soubor mašinek U37, jízdní vlastnosti jsou stejné,

jen je doplněn pohled ze strany topiče a upraven odfuk páry.

Zbrojení lokomotivy:
Body zbrojení uhlím a benzinem jsou v trati označeny žlutým trsem květů mezi kolejemi.

Přibližná pozice mašinky při zbrojení vodou.      Přibližná pozice mašinky při zbrojení uhlím.

   Přibližná pozice mašinky při zbrojení benzinem. 



AKTIVITY:
DŮLEŽITÉ! Při  startu aktivity s parní mašinkou,  ihned po spuštění aktivity uzavřete odvodnění
válců kl. “C“. To samé při každém přestupu na parní mašinu. Jinak vám po pozdějším pokusu zavřít
odvodnění aktivita zaručeně spadne!

Dálka aktivity: 1:38
Obtížnost: Lehká
Vozidlo hráče: ČSD Tatra Dm 15
Úsek: Třemešná - Osoblaha
Počasí: Léto, jasno
Poznámky k aktivitě:

Doporučuji  hrát  jako  první,  
aktivita  vhodná  k seznání  
tratě a prohlídky okolí.

Dálka aktivity: 1:55
Obtížnost: Střední
Vozidlo hráče: ČSD U37.004
Úsek: Osoblaha - Třemešná
Počasí: Podzim, jasno
Poznámky k aktivitě:

Aktivita  osobního  vlaku  
v období  řepné  kampaně,  
který vidíte odjíždět v aktivitě 
“Řepná kampaň 1“.

Dálka aktivity: 1:17
Obtížnost: Lehká
Vozidlo hráče: ČSD M 11
Úsek: Třemešná - Osoblaha
Počasí: Podzim, jasno
Poznámky k aktivitě:

Aktivita  osobního  vlaku  
v období  řepné  kampaně,  
který vidíte odjíždět v aktivitě 
“Osobák 1“ v Třemešné.

Dálka aktivity: 2:49
Obtížnost: Obtížná
Vozidlo hráče: ČSD U37.004
Úsek: Osoblaha - Třemešná
Počasí: Podzim,  sněžení  (simulace  

kalamity, velmi špatná 
viditelnost, husté sněžení)

Poznámky k aktivitě:
Velmi  obtížná  aktivita,  jízda  
osobního  vlaku  za  velmi  
špatné viditelnosti a závějemi 
na trati.



Dálka aktivity: 2:26
Obtížnost: Střední
Vozidlo hráče: ČSD M 11
Úsek: Třemešná - Osoblaha a zpět
Počasí: Zima, sněžení

Dálka aktivity: 1:03
Obtížnost: Lehká
Vozidlo hráče: ČSD M 11
Úsek: Osoblaha - Třemešná
Počasí: Léto, déšť

Dálka aktivity: 3:54
Obtížnost: Obtížná
Vozidlo hráče: ČSD U37.003
Úsek: Osoblaha - Třemešná - 

Pavlovice
Počasí: Podzim, jasno
Poznámky k aktivitě:

V této aktivitě potkáte vlaky  
z aktivit “Osobák 1“ a 
“Osobák 2“.

Dálka aktivity: 1:32
Obtížnost: Obtížná
Vozidlo hráče: ČSD U37.003
Úsek: Pavlovice - Osoblaha
Počasí: Podzim, déšť



Dálka aktivity: 4:39
Obtížnost: Velmi obtížná
Vozidlo hráče: ČSD U37.004 a ČSD U37.003
Úsek: Třemešná - Osoblaha
Počasí: Jaro, jasno
Poznámky k aktivitě:

Aktivita s rozmanitým 
posunem, vyžadující přesnost 
ve  stanicích  Třemešná  a  
Osoblaha + jízda smíšeného 
vlaku

Dálka aktivity: 2:43
Obtížnost: Velmi obtížná
Vozidlo hráče: ČSD U37.003 a ČSD  U37.004
Úsek:  Osoblaha - Třemešná
Počasí: Jaro, déšť
Poznámky k aktivitě:

Aktivita s rozmanitým 
posunem vyžadující  přesnost  
ve stanici Třemešná.

Dálka aktivity: 2:48
Obtížnost: Obtížná
Vozidlo hráče: ČSD U37.004
Úsek:  Osoblaha - Třemešná
Počasí: Léto, sněžení = Léto, zataženo
Poznámky k aktivitě:

Manipulační  vlak,  sběr  vozů  
se dřevem.

Dálka aktivity: 3:21
Obtížnost: Střední
Vozidlo hráče: ČSD M 11
Úsek: Třemešná - Osoblaha a zpět
Počasí: Zima, jasno
Poznámky k aktivitě:

Slavnostní předání vozů ČSD  
M11 a Cv + CDv do provozu.



Vozidla k aktivitě:
Z webu, kde je umístěna trať: http://www.pikku.msts.cz/

Trainset Zlatohorka, ČSD 310.0, ČSD 354.187, ČSD 375.0, ČSD 524.1, ČSD Aaz, ČSD Ce 3-1208, ČSD Ci
4-1882, ČSD Dd6-4300, prvorepublikové nádržkové vozy R pro přepravu olejů, benzinů a kyselin, ČSD
vagony Ringhoffer a Královopolská (Ca,CDa,BCa,Da) + update, vagón Otdr

Vozidla na jiných webech:
http://www.mojevlacky.cz/ (sekce vozidla pro Danovy aktivity)
ČSD Cey3, CIWL set
http://mates-msts.uvadi.cz/index.htm

ČSD Ci4 a Be2, Jglas 280   K.k.St.B  +  Pz 530 ČSD
http://vrbam.wz.cz/

Figurky výpravčí a posunovač
http://blazovak-msts-aktivity.webnode.cz/

DVK servis (sníh na kolejích)
http://www.intercity-train.me.cz/arch/jindra/dwnl_mayer.htm

ČSD 414
http://xtrain.alsat.sk/

ČSD M120.487, ČSD M242.0, ČSD M 251.2, Df 6-7447 ČSD, Přípojné vozy Clm, CDlm a CDFlm ČSD

Všechny aktivity jsem spouštěl přes Train Store, ale měly by jet i po přímém spuštění rovnou v MSTS.

Přeji příjemnou zábavu Dan J.
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