
JOP České Budějovice – pokyny k simulaci 

Milí hráči, do rukou se vám dostává simulace JOP České Budějovice dle reálných 

předloh pro simulátor Staničář.  

 Zpracován je GVD 2009/2010 – zimní období (tzv. Volarská zima) 

 Autorem kolejiště je Balik, GVD vytvořil Baresm. Za spolupráci děkuji M. 

Jarathovi, M. Šimkovi a R. Vávrovi 

Přečtěte si prosím několik rad, které by vám měly usnadnit a zpříjemnit hraní: 

 Obsazení kolejí na osobním i seřaďovacím nádraží je zpracováno dle 

reálných podkladů, takže doporučuji se jím řídit. Nebojte se vjezdů na 

obsazenou kolej 

 Všechny vstupy do oblasti a zastávky najdete v přiloženém schématu ve 

složce se stanicí 

 Zpracovány jsou i záložní soupravy a lokomotivy, takže se nemusíte bát, 

že by vám nějaký vlak neodjel 

 Po spuštění simulace si klávesou „V“ přivolejte lokomotivu řady 210, 

která vám bude k dispozici jako staniční záloha Z1 na osobním nádraží. 

Kromě Z1 operují v oblasti ještě další tři zálohy – Z3 (loko 708) na 

směrových kolejích a pro obsluhu vleček, dále Z4 (loko 771) na svážném 

pahrbku-KOMPAS a na myčce se nachází loko 704, která zde manipuluje 

se soupravami.  V oblasti smí být vždy pouze jedna záloha z konkrétní 

oblasti (tj. maximálně čtyři).  

 V případě potřeby je možno zahustit provoz náhodnou dopravou – 

klávesa „V“. Touto klávesou lze také přivolat náhradní lokomotivy 

 Odstavování vozů na osobním nádraží provádí Z1. Soupravy se odstavují 

do předepsaných manipulačních kolejí (většinou 8., 12., 15. kolej) a je 

potřeba je včas přistavovat zpět k nástupišti na kolej předepsanou 

v poznámce. Pokud v poznámce vlaku je uvedeno pouze „odstavit“ bez 

koleje, odstavuje se do kusých kolejí u nástupiště (kolej 2a, 3a, 7a, 3b, 

7b)-pozor, tyto koleje mají maximálně 50 metrů. Lokomotivy lze 

odstavovat kamkoli, doporučuji 6. nebo 14. kolej 

 Než přijmete vlak ze směrových kolejí na seřaďovacím nádraží, tak se 

ujistěte o správné poloze výhybek. Poté ho přijměte a jakmile dojede 

k odjezdovému návěstidlu, tak mu povolte odjezd postavením vlakové 

cesty a klávesou F12 (změna posunu na vlak) 


