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Specifická typologie vzducholodního hangáru okořeněná extrémními 
podmínkami norských Špicberk by mohla působit abstraktně, má 
však vcelku reálný kontext. Realisticky jsem se snažil přistupovat i k 
návrhu, a tak po dlouhém tápání zvolená varianta konstrukce je snad 
tou nejracionálnější možnou.

Vzducholoď délky 54 m, průměru v nejširším bodě 13,5 m a kon-
strukční výšky 18 m vyžaduje jistý manipulační prostor a bezpečnostní 
odstupovou vzdálenost 4,5 m.

Návrh musí řešit především několik problémů:
-založení na svahu v arktických podmínkách permafrostu, tedy 
dotýkat se co nejméně země a udržovat hlavní konstrukce nad zemí 
kvůli sněhové pokrývce 
-překlenutí velkého rozponu přes celý hangár bez vnitřních podpor
-otevírání vrat a návaznost na kolejiště - dráhu sloužící pro přistání / 
vzlet

Na základě výše zmíněné úvahy vybírám variantu 01, v příčném řezu nejvíce po-
dobnou parabole, tedy skládající se  z třetiny kružnice a tečných úseček. Rozměry 
se řídí nezbytnou odstupovou vzdáleností od vzducholodi, zároveň díky tečným 
úsečkám vzniká rozšířený půdorys umožňující umístění vědeckotechnického 
zázemí a dalších obslužných provozů.

V tomto duchu navrhuji veškeré části konstrukce, jedinou snad nevyhnutelnou výjim-
kou je založení - je třeba se doslova provrtat vrstvou permafrostu a hangár založit na 
pilotách - tedy snažím se alespoň co nejméně dotýkat země, hangár je v návaznosti na 
moduly roznášecího podlahového roštu založen na čtyřech velikých elastomerových 
ložiscích a osmi v podélném směru kyvných stojkách. Větší množství, o to však méně 
náročných patek či pilot vyžaduje kolejiště vybíhající z hangáru pro účely startu a přistání 
vzducholodi, které je kloubově spojeno s roznášecím podlahovým roštem hangáru  
a uloženo vždy na trojici v podélném směru kyvných stojek. 

Toto kolejiště má za úkol poskytnout prostor pro bezpečné vyvedení vzducholodi 
z hangáru, aby mohla nerušeně odstartovat, či přistát. Tento manévr probíhá vždy 
proti směru větru (čímž je dána i orientace celé stavby ve směru převládajících 
větrů), tedy z jedné strany vzducholoď vzlétá, na opačné straně přistává. 

Aby vznikalo co možná nejméně nežádoucích turbulencí, je třeba otevřít šestadvac-
et metrů vysoká vrata hangáru vždy na obou stranách současně. Pohyb dvojice listů 
(každý po 30°) zasouvajících se pod třetí krajní fixní list v v líci s fasádou zajišťuje 
po vzoru gigantického hangáru Cargo Lifter kolejiště v úrovni podlahy a kloub v ose 
otáčení vrat, uložený na ztužujícím příčném ocelovém nosníku. Vrata jsou složena z 
isogridu ze sklolaminátových nosníků průřezu  120 x 120 x 12 mm s krajními nosníky 
300 x 600 x 20 mm. Sklolaminát je lehký a vykazuje podobné vlastnosti oceli při 
nepatrně větších tloušťkách materiálu. Dílce isogridu jsou pro přepravu členěny na 
jednotlivé kusy délky max 4,5 m, na místě spojeny ocelovými vloženými mezikusy 
a prošroubovány. 

Podlahový roznášecí rošt je tvořen jednotlivými deskovými plechy délky max. 6,3 m  
s vyřezanými vylehčovacími otvory a přivařenou horní a dolní pásnicí, na místě 

sešroubovanými. Kromě krajního pole opatřeného pororošty je v celé ploše zakryt 
trapezovým plechem, který ze spodní strany uzavírá prostor hangáru, a opatřen 
podlahou z dubových prken (mimo místa usazení prefabrikovaných buněk vnitřních 
provozů). V příčném řezu se rošt na jedné straně přizpůsobuje terennímu sklonu 
8%, na druhé straně jej přirozeně zrcadlí. Takřka čtvercový rošt po obou stranách 
doplňují paprskovitě stejným principem konzoly pro půdorysně půlkruhové uložení 
vrat.

V návaznosti na spodní roznášecí rošt jsou přišroubovány přírubové spojky pro 
trubkovou konstrukci roznášecích ‘koz’, v příčném řezu rovnostranného trojúhelní-
ka, na těch je kloubově uložena prostorová příhradovina - konstrukce střechy. Tyto 
‘roznášecí kozy’ z 300 mm trubek dávají dohromady podél každé strany hangáru 
vždy čtveřici tetrahedronů (s pomyslnou podstavou v podlaze). Vodorovná trubka ve 
výšce lehce přes 9 m spojuje jejich vrcholy a je dále podepřena vždy v polovině další 
stejnou trubkou šikmo směrem vně z hangáru. Opakující se spoje těchto ocelových 
trubek navrhuji zajistit zapuštěnou přírubou (inspirovanou návrhem Lávky přes Jize-
ru od Mirko Bauma a Davida Baroše).

Do prostoru vznikajícího pod těmito ‘kozami’ navrhuji umístit prefabrikované modu-
ly pro zázemí, vědeckotechnické zařízení a další provozy. V buňkách lichoběžník-
ového průřezu se mohou díky výšce 6 m odehrávat provozy vyžadující vyšší světlou 
výšku (dílna, čistička helia), ale také je možné prostor rozdělit vertikálně na dvě 
části, či na část s plnou výškou a část s ‘patrem’ / ‘galerií’.

Zastřešení prostoru o půdorysu cca 44 x 44 m (prostor hangáru mimo vrata) navrhuji 
vyřešit deskou prostorové příhradoviny ocelových prutů spojovaných v závitových 
koulích systemu Mero, uložené na výše zmíněných roznášecích kozách. Opláštění 
této konstrukce navrhuji v návaznosti na závitové koule, přes přítlačné lišty a křížové 
krytky provést 494 translucentními sklolaminátovými panely s jádrem z voštinové 
desky identických rozměrů 2,1 x 2,1 m. Rozměry těchto prvků jsou navrženy s 
ohledem na přepravu a rozměry klasického dopravního lodního kontejneru a 
následuje je veškeré členění stavby na díly a prvky á 1050 mm.

přehled základních geometrických možností, jak dostat kýžený prostor pod jednu střechu (prozatím bez ohledu na vrata), seřazeno dle velikostí ploch pláště

     01                  02                         03                 04 

1/ OPLÁŠTĚNÍ VRAT 
trapezový plech,

v dolní části pruh oken

2/ OPLÁŠTĚNÍ STŘECHY
translucentní laminované fasádní panely

3/ KONSTRUKCE VRAT
isogrid ze sklolaminátových profilů

4/ KRAJNÍ PŘÍČNÍK
ztužující skříňový nosník nesoucí kloub vrat 

svařenec s vylehčovacími otvory

5/ KOLEJNICE
pro otáčivá vrata

6/ KONSTRUKCE STŘECHY
prostorová příhradovina, Mero system

7/ ROZNÁŠECÍ KOZY
nesoucí konstrukci střechy, 
připevněné k rámu podlahy

8/ PROVOZY
prefabrikované sklolaminátové buňky se zařízením 

9/ KOLEJIŠTĚ
oboustranně vybíhající z hangáru 

pro přistání a vzlet vzducholodi

10/ PODLAHA
dubová prkna na trapezovém plechu

11/ ROZNÁŠECÍ ROŠT
na místě montovaný ze svařenců s vylehčovacími otvory

12/ ZALOŽENÍ
na elastomerových ložiscích a kyvných stojkách

1/

4/

2/

5 /

9 /

7 /

8 /

10/

11/

12/

6 /

3/

situace

kolejnice pro kotevní stožár
procházející celým hangárem

podélné nosníky / 3xHEB 300

vzpinadlo

kyvné stojky
(v podélném směru)

elastomerové ložisko

pororošt po obvodu vně hangáru

počet a rozmístění oken dle funkce buňky

spojení vnitřní přírubou zalaminovanou v buňce

vstup ze stran

01 / založení, podlahový rošt 02 / roznášecí kozy připmontované k podlahovému roštu 03 / první část prostorové příhradoviny i s fasádními panely,
uložení na kluzné spojce (viz str. 45)

04 + 05/ postupné zvedání konstrukce mechanickým / hydraulickým zařízením (dočasná podpěra) a montáž další části konstrukce
06 / montáž posledního dílu příhradoviny, odstranění podpor, 
doplnění zasklení (LOP) v nižší části hangáru
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Zeppelinfjellet

Kolhaugen
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Hamnerabben

Thiisbukta

Josefine gruve

Hollendarhaugen

Westbyelva

0                     500 m

Smithelva

Nannestadelva

Voitelva

Dietrichholmen

Norge mast

78°55´N 
11°56´E

Manevatnet

Solvatnet

Mainzodden

Amundsenstotta

Wexelva

boční vstupy
(posuvný fasádní panel)

spodní část: zasklení 
samonosný lehký obvodový plášť

horní část: translucentní voštinové
sklolaminátové panely 

otočný kloub vrat

krajní fixní části vrat

středové pohyblivé části

grid sklolaminátových nosníků 
120 x 120 mm

otočný kloub vrat

krajní sklolaminátové nosníky
300 X 600mm

prostor pro zasklení v nejnižší části

kolejnice pro vrata
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krajní ztužující skříňový ocel. nosník vrata - isogrid ze sklolaminátových profilů 120x120x12mm s hlavními krajními nosníky 300x600x24mm vnější pochozí rošt kolejiště

provozy 
- prefa buňky

pohyblivé listyfixní list
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