Stavba vozu Paoj

Jako kluk jsem v knize Modely nákladních vozů uviděl obrázek žlutého vozu na
přepravu cementu a ihned jsem se do něj zamiloval a chtěl ho mít.

Tak nějak to asi před 25lety začalo.
......pak přišla doba internetu a "snadného" přístupu k informacím.
Náhodou jsem narazil na článek http://www.litomysky.cz/vn/Pao.htm , kde jsem
objevil foto vozu a samotné nádrže zarostlé roštím kdesi v Plzni, jak jsem se později
dozvěděl ta už tam také dávno nebyla. Začal jsem hledat a ptát se po různých fórech
jestli někdo něco ví, má, víděl zaslechl, ...... Mimo výše zmiňovaného odkazu a
informace, že někdo něco podobného prodává na pražské burze nic. Zkoušel jsem
poptávat i organizace v areálu bývalé S.M.Kirova n.p. Levice, také bezúspěšně.
Už se psal rok 2008 a podklady pro stavbu pořád na nule. Najednou došla zpráva,
ani nevím od kud, že u Zlonic se něco podobného válí za nádražím. Nabíjím baterky
do foťáku startuju auto a vyrážím. Nikde nic nemůžu najít tak se vyptávám dokud
nedostanu odpověď kterou jsem slyšet nechtěl "jó něco takovýho bylo támhle, ale asi
před měsícem to rozřezaly a odvezly do šrotu". Jedu domů a dám si o pár panáků víc
než je zdrávo.
V Květnu 2009 v práci nuda a šeď, kukám do mejlu a čtu ho raději několikrát " jestli
ještě sháníš informace o vozech Paoj, tak jsem našel jednu nádrž..."
Po výměně několika mejlů se domlouváme a asi za 14dní vyrážíme. Sraz na pumpě
brzo ráno. V pohodě jsme se našly, sedáme do jednoho auta a po pár kilometrech
jsme na místě a je tam. Měřím, fotím, maluju, prolejzám, okukuju, otvírám,
zkouším,... jsem v extázi konečně po tolika letech.

Doma se tím vším začínám prohrabovat, překreslovat a přepočítávat do modelu.
Vůz jsem objednal
od http://hekttor.biz/index.php?lng=CZE&m=1&act=katt&kat=2&kod=12049 se
starším typem podvozků,nic lepšího na trhu asi není.
Samotný tvar nádrže jsem nakreslil v programu Google Sketchup 7, pak rozložil a
přenesl na plastovou desku.

Rám kolem nádoby je z mosazných profilů U 1,5x1 , U 1x0,6 , L 0,8x0,8 (vše pájeno)

Žebříky a spousta dalších věcí co šuplíky daly.
Obtisky na nádrži vlastní výroba.
Vzduchotechnika pod nádrží vypadala určitě jinak, ale dokažte mi to.
Během stavby jsem vůbec nefotil tak jen par fotek někdy z poloviny stavby a pak až
hotovo.

Fotky nebo polohu ( je na soukromém pozemku) skutečné nádrže po mně nechtějte,
dal jsem slib, že nic nedám, neřeknu, neukážu.
Děkuji za pochopení
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