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Výsadok
Valkýra pri vykladaní 
veľkých vozidiel a ZMP 
brnení sklopí masívnu 
zadnú rampu.

Dátový súbor
ČÍSLO TRUPU: SSTO-TAV-37
DĹŽKA: 101,7 m
ŠÍRKA: 80 m
DOLET: 2 000 km v atmosfére
ZDROJ ENERGIE: Duálny 
fúzny motor
RÝCHLOSŤ LETU: Viac ako 
64 820 km za hodinu, keď 
opúšťa gravitačné pole 
Pandory.

RAKETOPLÁN VALKÝRA
Preprava nákladu, zásob a personálu medzi plavidlami 

MHR na obežnej dráhe a povrchom Pandory

Raketoplán Valkýra, ktorý vysadí nových prisťahovalcov na Pandoru, má 
označenie TAV (Transatmosférické vozidlo). Je to bežné označenie rake- 
toplánov, ktoré prepravujú náklad a pasažierov medzi obežnou dráhou 
a povrchom planéty. Valkýra je asi štvornásobne väčšia než bežné 
pozemské transportné raketoplány 21. storočia, avšak jej váha je na jej 
veľkosť relatívne malá, keďže jej trup je vyrobený z extrémne silného 
nekovového materiálu. Tento materiál má vysokú pevnosť v ťahu, ale váži 
iba štvrtinu toho, čo vážia zliatiny použité pri predchádzajúcich raketo- 
plánoch. Superštruktúra lode využíva na dôležitých miestach uhlíkové 
nanotrubice, vďaka čomu maximalizuje stabilitu a šetrí palivo.

Silný duálny fúzny motor raketoplánu za sebou zanecháva stopu 
energie takú jasnú, že v noci je jej trajektóriu možné sledovať z Pekelnej 
brány takmer po obežnú dráhu – než dosiahne orbitálnu rýchlosť, stopa 
sa vytratí. Raketoplán dosiahne obežnú dráhu do desiatich minút, ale 
manévrovanie a spojenie s MHR mu zaberie šesť hodín.
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ŤAŽNÝ KÔŇ RDA
Nákladový priestor Valkýry je plný sietí na zabezpečenie nákladu o steny. 
Okrem toho má do podlahy zabudované vozíky na vykladanie a sedačky 
pre cestujúci personál. Počas príletu Valkýra obvykle prepravuje vojakov, 
ZMP brnenia (pozri strany 116 – 7), zásoby a špecializované elektronické 
a laboratórne vybavenie, ktoré sa nedá vyrobiť na Pandore. Jej najdôle- 
žitejším poslaním je však transport spracovaného unobtania z povrchu 
Pandory na čakajúci MHR. Aj preto by bez tohto raketoplánu bolo 
na Pandore minimum ľudí. Okrem toho je to jediný spôsob, ako sa 
dostať späť na materskú loď, a preto je dôležitou súčasťou cesty ľudí 
vracajúcich sa na Zem.

Nákladové priestory
V nákladovom priestore Valkýry sa dáva 

prednosť praktickosti pred pohodlím 
cestujúcich. Vďaka sklápacím sedačkám 

je v priestore maximum miesta.
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