
Sada lokomotiv a   vozů   pro trať   Osoblaha   1930  

1) Motorový vůz M11.0 s přívěsnými vozy Cv/u a CDv/u)

2) Parní lokomotivy U37.002 a U37.003

3) Osobní vozy BCi/u a Ci/u

4) Služební vůz DF/u 

5) nákladní vozy různých typů (Z/u, Ot/u, V/u, N/u)

Některé consisty jsou vytvořeny podle originálního jízdního řádu, stejně jako aktivity dodávané s 

tratí. 

1)

Motorové vozy Tatra M 11.001 a 002 byly dodány do Osoblahy v roce 1928.  Spolu s přívěsnými

vozy obstarávaly M11 běžné výkony na osobních vlacích. V soupravě byl často řazen  vůz DF/u.  



2)

Parní  lokomotiva  řady  U37  byla  standardní  Rakousko  –  Uherská  úzkorozchodná  lokomotiva,

vyráběná mj. i v továrně v Libni. Tyto parní lokomotivy sloužily na Osoblaze k vedení smíšených

či  osobních  vlaků.  Během  řepné  kampaně vozily  i  nákladní  vozy  s  cukrovou  řepou   mezi

Rosswaldem a Osoblahou, případně svážely vlaky s dřevem do Třemešné.

3 a 4)

Osobní  vozy BCi/u  a  Ci/u  byly  běžné  dvouosé úzkorozchodné  vozy,  které  bylo  lze  nalézti  na

úzkokolejných tratích v celém mocnářství. Spolu se služebními vozy tvořily typické soupravy nejen

našich úzkokolejek.



Vůz DF/u je služební vůz s poštovním oddílem. Jeho účel je patrný z názvu. Kromě přepravy pošty

a zavazadel se vozy DF/u používaly i jako brzdící při přepravě nákladních vozů běžného rozchodu

na podvalnících. K tomuto účelu se používalo spojovacích tyčí systému Hájek :) 

5)

Nákladní vozy pro přepravu kusových zásilek, uhlí, dřeva nebo řepy.





3D modely – instalace a features

Autoři 3D modelů: Pikku pikku@  a  tlas.cz  

Neznamsebe ht  tp://www.neznamsebe814.estranky.cz  

Autor textur: Pikku pikku@atlas.cz

Vyladění enginů U37: Renzo Omodei omodei@infinito.it

Autor zvuků: Jacek http://msts.jacek-modely.cz 

Autor kabiny M11 (M120.4): Hynek Posselt http://www.trat036.cz/

Autor kabiny U37 (KkStB U20): Vittorio Dell'Aquila robitaille_fan@email.it

Sada modelů lokomotiv a  vozů pro sestavování consistů pro tvorbu aktivit na trati Osoblaha 1930.

Před případným skinováním si  prosím přečtěte  licenční  podmínky.  Zkomprimovaný  balíček  s

modely vozů rozbalte do adresáře Trainset. Modely jsou kompatibilní s MsTS bin 1.80521 a jsou

určeny  POUZE  PRO  POKROČILÉ  UŽIVATELE. Primárně  určeno  pro  trať  Osoblaha od

JiříkaTK.  V sadě jsou výše uvedené lokomotivy a vozy. 

Poděkování

Bez  mých přátel  by tyto modely nikdy nevznikly a tímto jim všem děkuji.  Jsou to hlavně

modeláři,  vždy nápomocni  radami.  Poděkování  patří  i  všem mým dalším spolupracovníkům za

jejich obětavou pomoc.  Nakonec musím poděkovat i své rodině - svému tátovi děkuji nejen za

inspiraci  a  podporu,  úžasné  a  tolerantní  manželce  Alence  i  synům  Lukášovi,  Antonínovi  a

Františkovi pak děkuji za to, že trpělivě  a s nadhledem  snášejí  můj koníček.

Licenční podmínky

Tento archiv s  úzkorozchodným trainsetem do MSTS je freeware. Nesmí být součástí žádného

komerčního projektu. Soubory obsažené v archivu nesmí být modifikovány. Archiv nesmí být šířen

bez tohoto souboru a bez vědomí autorů. Šíření kompletního modelu s neoriginálními texturami se

zapovídá  stejně  jako  jakákoli  úprava  částí  archivu  metodou  reversního  inženýrství.   Všechny

výjimky určí autor  modelu.

Mnoho ujetých kilometrů přeje Pikulintu  ( únor 2014) 

stránky autora modelů
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