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Vůz na přepravu tabulového skla „J Glass 280 540“
Nákladní vůz z roku 1908.
UIC číslo:
Dom. stanice:
Výrobce:

.
Plzeň
Ringhoffer Smíchov

Řada vozu:

JGlass
- vůz na přepravu tabulového skla

Roku 1899 si objednala holýšovská sklárna “O. Ziegler a syn” u dnes již legendární vagónky Ringhoffer vůz na
přepravu tabulového skla. Byl to tvrdý oříšek. Vůz měl přepravovat lehký ale rozměrný náklad co nejbezpečněji a
současně nijak neporušit průjezdný profil. Přesto byla zakázka hotova již v polovině příštího roku. Nový se v provozu
osvědčil, a tak po osmi letech nechala sklárna vyrobit ještě jeden vůz shodného typu, který byl dodán roku 1908. Oba
vozy nesly označní ck. Státních drah “J Glas” s čísly 280 527 a 280 540. Jelikož byl tehdy Holýšov pouhou zastávkou,
jejich domovskou stanicí se stal Stod.
Po rozpadu monarchie zůstaly vozy v majetku holýšovské sklárny. Dostaly emblém ČSD a po roce 1922i
nové označení Pz 530 500 a Pz 530 501. V roce 1931 byly oba doplněny potrubím průběžné brzdy. Novějšímu navíc
doplnili podlahu a přestavěli příčné trámy, takže sklon loženého skla se více sešikmil. Holýšovská sklárna na zrcadlové sklo se zastavila roku 1934. Její inventář byl rozprodán a tak se naše vozy dostaly až na sever Čech do sklárny v
Chudeřicích u Bíliny. Za války se Bílinsko ocitlo v německém záboru, takže vozy spadly do německého číselného
systému. Nesly čísla 555 933 a 555 934. Konce války se dožil pouze novější z vozů, když starší nepřečkal kdesi v
Německu nálet hloubkařů.
V druhé polovin únor roku 1947 je vůz 555 934 podruhé zařazen do číslovaného seznamu ČSD, tentokráte
je uveden pod číslem Pz 530 503. Jeho zařaditelem je sklárna “UNION”, závod Chudeřice u Bíliny s domovskou stanicí Světec. Na konci zimy roku 1951 mu mění řadové označení z Pz na P, číslo zůstává nezměněno. Vůz však stárne, a
tak od roku je mu snížena rychlost na 50 km/h. Podle zásad UIC roku 1967 ostal nové číslo P – 20 54 030 0650 – 0.

TECHNICKÝ POPIS
Vůz má 2 nápravy skupiny N07, kluzná ložiska 2A, devítilisté pružnice 90 x 12, vzdálenost ok 1000 mm, délka přes
nárazníky 7,9 m, rozvor 3,5 m, ložná hmotnost 5t, hmotnost během více než půlstoletí provozu kolísala od 7250 do
7580 kg v závislosti na úpravách během provozu. Spodek byl nýtovaný jako Z profily. Nárazníky byly tyčové s madly
pod čelníky. Ve střední části vozu je pod rámem spodku zavěšena plechová skříňka. Na voze není brzda. Mohutnou
dřevěnou konstrukci, která vyrůstá z podlahy, tvoří čtyři mohutné příčníky, kryté železnými pásy. Protože byly bedny
se sklem o rozměrech až 4 x 7 m uloženy excentricky, měl vůz 3 vyvažovací válce uložené za sebou nad rámem,
který bylo možno příčně přemísťovat a zajistit v několika polohách. Vzhled dotvářely 4 tabule s označením a reklamními popisy. Vůz měl přechodnost skupiny T (nikoliv však RIV)
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