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Train Sim World 2: Rush Hour - Deluxe Edition obsahuje základní hru a DLC Rush Hour. 
 
S Train Sim World 2 poznáte, kam až pokročila evoluce žánru vlakových simulací. Naučte se v tomto po 
všech stránkách vylepšeném pokračování mistrně ovládat ikonické lokomotivy – ať už budete jezdit na 
rychlých meziměstských linkách, převážet nekonečné náklady, nebo přepravovat pasažéry podle 
přesně daného jízdního řádu – a popusťte uzdu své tvořivosti s novými nástroji pro úpravu. Kabina 
strojvedoucího na vás už čeká. 
 
V DLC Rush Hour se pak budete muset vyrovnat s dopravní špičkou, během které se nástupiště plní 
cestujícími a intenzita provozu se zvyšuje ve snaze uspokojit rostoucí poptávku po přepravě. Ujměte 
se ovládání přeplněných vlaků a propleťte se s nimi rušnou železniční sítí od jedné stanice ke druhé 
podle pokynů signalizace, zatímco se budete snažit dodržovat jízdní řád a vyhnout se nákladným 
zpožděním. 
 
Projeďte se po věrně zrekonstruovaných tratích: 

• Linka Bakerloo: Tato linka londýnského metra byla otevřena v roce 1906 a je tak jednou 
z nejstarších. Postavte se čelem náročným výzvám, které přináší dopravní špička v hlavním městě 
Velké Británie. 

• Sand Patch Grade: Vychutnejte si impozantní výkon lokomotivy CSX AC4400CW. Vozte náklad 
Alleghenským pohořím a poperte se s jedněmi z nejpříkřejších svahů ve Spojených státech. 

• Vysokorychlostní trať Kolín nad Rýnem – Cáchy: Nastupte na palubu proslulé vlakové soupravy DB 
BR 406 (ICE 3M) a převážejte cestující rychlostí až 250 km/h po vysokorychlostní německé železnici. 

• Severovýchodní koridor: Boston – Providence: První část Severovýchodního koridoru byla otevřena 
už v roce 1834 a patří tak k nejstarším železnicím ve Spojených státech. 49 mil dlouhý severní úsek 
tohoto slavného koridoru dnes představuje nejrušnější a také nejrychlejší železniční trať určenou 
pro osobní přepravu v USA, po které denně pendlují pasažéři cestující mezi hlavními městy dvou 
amerických států. 

• Hlavní brightonská trať: London Victoria – Brighton: Hlavní brightonská železniční trať o délce 50 
mil spojuje Londýn s jižním pobřežím Británie. Dokončena byla v roce 1841 a dnes slouží nejenom 
pracujícím dojíždějícím do Londýna, ale prostřednictvím přímých vlaků také cestujícím využívajícím 
mezinárodní letiště London Gatwick. 

• Riesa – Drážďany: Tato 82kilometrová trasa zahrnuje jak hlavní trať vedoucí přes Coswig, tak také 
vedlejší trať do Großenhainu. Její součástí je rovněž vysokorychlostní trať pro meziměstské vlaky 
kategorie IC (vyžadující navíc lokomotivu DB BR 101) a expresní meziměstské vlaky kategorie ICE. 

 
Naučte se mistrně ovládat následující oficiálně licencované vlaky a lokomotivy: 

• Klasickou soupravu londýnského metra 1972 Mark 2 na lince Bakerloo. 

• Výkonné lokomotivy AC4400CW, GP38-2 a SD40-2 na trati Sand Patch Grade. 

• Moderní osobní vlaky DB BR 406 (ICE 3M) a DB BR 442 „Talent 2“ na vysokorychlostní trati Kolín 
nad Rýnem – Cáchy. 

• Amtrak ACS-64 a MBTA F40PH-3C na trati Severovýchodní koridor: Boston – Providence. 

• Southern BR Class 377/4 a Gatwick Express BR Class 387 na trase Hlavní brightonská trať: London 
Victoria – Brighton. 
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• BR 143, BR 146.2 a BR 442 v barvách Deutsche Bahn a BR 185.5 v černém provedení určeném pro 
společnost MRCE na trati Riesa – Drážďany. 

 
Základní vlastnosti: 

• Výukové moduly: S pomocí podrobných výukových lekcí ke každé lokomotivě se naučte vše, co 
budete potřebovat k tomu, abyste se s ní mohli vydat na dráhu. Budete-li chtít dodržovat jízdní 
řád, budete muset každou z nich mistrně ovládnout. 

• Režim „Cesta“: Vyrazte na cestu na kterékoliv trati a prožijte na ní víc než 24 hodin se směsicí 
rozmanitých scénářů, vybraných spojů a různých doprovodných úkolů. 

• Propracovaná simulace: Buďte za jízdy přehledně informováni o pokynech, sklonu terénu  
i rychlostním profilu tratě s pomocí detailně zpracovaných displejů, srozumitelných palubních 
bezpečnostních systémů nebo přehledného ovládání brzd, wattmetru či akcelerometru. Ovládací 
schéma navíc přináší skvělé možnosti pro práci s kamerou a přepínání jízdních režimů, jakož  
i umožňuje snadno přecházet z externího pohledu do libovolného vozu vašeho vlaku, aniž by při 
tom utrpěl fyzikální model nebo průběh simulace. 

• Realističnost nové úrovně: Proprietární engine SimuGraph starající se o dynamiku vozidel zajišťuje 
rovněž realistické fyzikální zpracování adheze. Pociťte skluz a smyk kol za nepříznivého počasí, 
stejně jako zvýšenou náročnost ovládání lokomotiv v prudkých svazích. Optimalizované  
a vylepšené vizuální zpracování pak do Train Sim World 2 přináší také dynamickou oblohu  
a podporu pro rozlišení 4K. 

• Systém pasažérů: Nový systém pasažérů zajišťuje na trasách z DLC Rush Hour vyšší variabilitu 
cestujících a pro dosažení autentického pocitu z dopravní špičky navíc v příslušných časech zvyšuje 
jejich množství. 

• Nástroj pro návrh vzhledů: Buďte tvůrčí a s pomocí intuitivního nástroje umožňujícího vám 
upravovat vzhled lokomotiv podle vašich představ navrhněte jejich originální, novou podobu. 

• Nástroj pro plánování scénářů: S využitím nástroje umožňujícího vám svobodně řídit cokoliv, 
kdekoliv a kdykoliv vytvářejte své vlastní scénáře. 

• Služba Dovetail Live: Sledujte a sdílejte svůj postup hrou prostřednictvím online statistik, deníku 
strojvedoucího zaznamenávajícího váš výkon a obrazové galerie sloužící k uchování vašich 
oblíbených okamžiků. 

 
Train Sim World 2: Rush Hour - Deluxe Edition obsahuje tratě Bakerloo Line, Sand Patch Grade  
a Schnellfahrstrecke Köln-Aachen tvořící základní hru a tratě Boston Sprinter, London Commuter  
a Nahverkehr Dresden tvořící DLC Rush Hour. 
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