SPÍDRBUS
VZDUŠNÝ TRANSPORT

DATA
TYP: Spídrbus
VÝROBCE: GoCorp
RYCHLOST: 300 km/h
MODEL: Util-313

TYTO SPECIÁLNÍ RAKETOPLÁNY používají
členové galaktického senátu, vysoce
postavení vojenští důstojníci a členové
řádu Jedi. Jsou navrženy pro
meziměstskou dopravu a tak,
aby cestujícím zaručily
přepychovou
cestu.

Kokpit pilota

DÉLKA: 18 m
ZBRANĚ: Žádné

Průhledná
střecha

Repulzorový
motor

OFICIÁLNÍ
ESKORTA
Tyto raketoplány jsou občas používány k přepravě vysoce postavených státníků. Při takových příležitostech jsou spolu s nimi senátem vyslány i eskorty
stíhaček, aby transport doprovázely a zajistily tak bezpečné dopravení cestujících do cíle.

Přivítání hrdinů

Po bitvě o Coruscant letí nejvyšší kancléř Palpatine, Obi-Wan Kenobi a Anakin Skywalker k budově Senátu jediským raketoplánem.

Tento dopravní raketoplán je vyroben z průhledného materiálu,
kterému se říká transpariocel. Cestující tak mají 360stupňový výhled.

11

CORUSCANTSKÁ POŽÁRNÍ LOĎ
POHOTOVOSTNÍ HASICÍ SPÍDR

DATA
TYP: Spídr
VÝROBCE:
Rothana Heavy Engineering
RYCHLOST: 1 100 km/h
MODEL: F-143

HASICÍ LODĚ jsou nad rušným
městem-planetou Coruscant
velmi vítaným zjevením. Jsou
pilotovány a obsluhovány
coruscantským záchranným
sborem. Ty slouží pro dobro
města, a kdykoli je potřeba,
poskytují důležité služby při
nehodách a katastrofách.

DÉLKA: 36 m
ZBRANĚ: Rozprašovač vody,
pěny a hasicích přípravků

Stateční členové coruscantského záchranného sboru jsou
vybaveni protiradiačními kombinézami
a hasicími hadicemi.

Natlakované
rozprašovače vypouští
vodu nebo pěnu

VŽDY PŘIPRAVENA
Podvozek lodi ukrývá řadu nádrží naplněných vodou a hasicí pěnou. Je vybavena i ošetřovnou, kde může posádka
rychle ošetřit vážná zranění.

Majáky
záchranářů

Hašení ohně

Během bitvy o Coruscant se loď Invisible
Hand zřítí na povrch planety. Požární lodě
ji ostřikují vodou a hasí oheň.
Vodní
nádrže

Teplu vzdorný kokpit

Projektor
tažného paprsku
na odstraňování
trosek
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CORUSCANTSKÝ POLICEJNÍ SPÍDR
VZDUŠNÝ SPÍDR POŘÁDKOVÝCH SIL

DATA
TYP: Spídr
VÝROBCE: SoroSuub
Corporation
RYCHLOST: 350 km/h
MODEL: Policejní interceptor
Panter
DÉLKA: 5,1 m
ZBRANĚ: Žádné

POLICEJNÍ SPÍDRY jsou
nezbytnou součástí
bezpečnosti na Coruscantu.
Jsou na vzdušných trasách
tohoto velkého galaktického
města běžným jevem.
Na rozdíl od civilních plavidel
se policejní spídry nemusí držet
daných letových tras a mohou
létat volně, kde chtějí,
což jim umožňuje rychle
reagovat na páchané
zločiny.

Policejní spídry jsou pilotovány policejními droidy typu 501-Z, které
dodává společnost SoroSuub. Tito
droidi jsou naprogramováni zklidňovat nebezpečné situace.

Sirény
a pohotovostní
světla

Mříže
pro převážení
vězňů

Turbínový
motor

POŘÁDKOVÝ
SPÍDR
Reflektor

Na hlídce

Každý policejní spídr je na jednom boku vybaven jasným reflektorem, který v naléhavém
případě červeně a modře bliká.
Zadní část spídru slouží jako dočasná vězeňská cela.

Ve snaze uniknout dvěma nebezpečným
nájemným lovcům upoutá senátorka
Padmé Amidala pozornost několika
spídrů coruscantské policie.

T-16 SKYHOPPER
OSOBNÍ REPULZOROVÝ VZDUŠNÝ SPÍDR

DATA
TYP: Vzdušný spídr
VÝROBCE: Incom Corporation
RYCHLOST: 1 200 km/h
MODEL: T-16

KVŮLI RYCHLOSTI a schopnosti
dosáhnout vyšších vrstev atmosféry
je T-16 Skyhopper v galaxii velmi
oblíbeným plavidlem. Civilní
obyvatelstvo tyto vzdušné spídry
preferuje, zatímco imperiální
armáda je kvůli limitované zbraňové
kapacitě víceméně ignoruje.

VÝŠKA: 10,4 m
ZBRANĚ: Libovolné

Stabilizační křídlo

Vzduchotěsný kokpit

DOPLŇKY

Po pádu Impéria civilní obyvatelstvo oslavuje v ulicích. T-16 přelétává nad zaplněnými ulicemi Mos
Eisley.

Třetí křídlo zvyšuje stabilitu spídru.
Loď může mít různá zbraňová
vylepšení, včetně omračovacích, pneumatických a laserových děl.
Iontový pohon
Pneumatické projektilové
dělo na střílení
wompských krys.

Hračka

Owen Lars daroval T-16 svému synovci
Lukovi Skywalkerovi. Luke si postaví její
menší model, se kterým si hraje, když se mu
zrovna nechce létat.

STAP
SAMOHYBNÁ TRANSPORTNÍ AEROPLATFORMA
STAP JE NA MNOHA PLANETÁCH
oblíbeným plavidlem. Ať už pro
přepravu vojenských jednotek či civilistů.
Jsou jednoduché, spolehlivé a levné.
Nemají však štíty, a to v boji způsobuje
velké ztráty. Zejména v řadách pilotů
těchto strojů – v případě
federace
snadno
postradatelných
droidů.

DATA
TYP: Repulzorové vozidlo
VÝROBCE: Baktoid Armour
RYCHLOST: 400 km/h
MODEL: Samohybná
transportní aeroplatforma
VÝŠKA: 2,1 m
ZBRANĚ: 2 blasterová děla

Blasterové dělo

Energetickými články
poháněné turbíny

VOZIDLO PRO
DROIDY
STAPy jsou vozidla droidí armády. Palubní systém vozidla se synchronizuje
s droidí řídicí stanicí a zajišťuje koordinovanější a účinnější manévrování.

Stabilní stupadla

Vězeňský dozorce a nepřítel Republiky Osi Sobeck se na palubě
STAPu snaží vést droidy do bitvy.

Invaze na Naboo

STAPy se staly součástí armády Obchodní federace. Během nešťastné invaze na Naboo se
na tyto stroje federace velmi spoléhá.
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TĚŽKÁ RAKETOVÁ PLATFORMA
TĚŽKÁ RAKETOVÁ PLATFORMA

DATA
TYP: Dělová loď
VÝROBCE: Baktoid Fleet
Ordnance
RYCHLOST: 600 km/h
MODEL: Těžká raketová
platforma
DÉLKA: 12,4 m
ZBRANĚ: Nosiče raket,
laserová děla na špičkách
křídel, 2 věže s laserovými

LOĎ ZNÁMÁ TAKÉ
JAKO Predátor
je dělovou lodí
pouze v tom
nejstručnějším slova
smyslu. Nepotřebuje
pilota – místo něj
používá pokrokový
droidí mozek, který
myslí samostatně
a je naprosto loajální
Separatistům.

Nátlak ze vzduchu

Tyto raketové platformy hrají velmi důležitou roli během útlaku planety Onderon.
Jedna letka téměř vyhladí odboj na celé
planetě.

Jádro reaktoru

děly, protipěchotní laserové
dělo

Zaměřovač
raket

„Oko“
s fotoreceptory
Specifické rakety

BLÍZKO NEBO
DALEKO
Tyto dělové lodě se dají
přizpůsobit pro rozličné mise. Mohou být osazeny různými laserovými děly podle toho,
zda bude útok veden z dálky, nebo z blízka.

Otočná
laserová věž
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Během bitvy na Kashyyku jsou
raketové platformy součástí obří
separatistické armády.

LAAT
ÚTOČNÝ TRANSPORT PRO NÍZKÝ LET

DATA
TYP: Repulzorový dělový člun
VÝROBCE: Rothana Heavy

SPOLEHLIVÝ ČLUN LAAT JE jedním z hlavních
výsadkových plavidel Republiky. Je těžce
ozbrojený a dobře manévrovatelný. Republika
ho tedy často využívá pro transport pod hustou
palbou, kdy člun snadno proklouzne sprškou
laserů a bezpečně vyloží náklad a vojáky.

Engineering

Zážehová
komora

RYCHLOST: 620 km/h
MODEL: LAAT, LAATi, LAATc

ROZVOJ
LAAT byl původně navržen
pro lety v nižší vrstvě atmosféry. Proto má nad většinou
stíhaček v boji při zemi značnou výhodu. Novější modely
jsou ale schopné již i krátkých
letů do vesmíru.

DÉLKA: 28,8 m
ZBRANĚ: 2 otočná laserová
děla

Střelec

Otočné
laserové dělo

Označení

Běžný člun LAATi přepraví do bitvy 30 klonovaných
vojáků. Tyto čety vojáků často zdobí boky LAATi
malbami.

LAATc je vybavený dokovacími svorkami,
aby mohl dopravit do boje i AT-TE.
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PTEROPTER
VZNÁŠEDLO MSP80

DATA
TYP: Spídr

VZNÁŠEDLO PTEROPTER je v porovnání s většinou
spídrů velké a nemotorné. Jeho možnost přepnout
pohon z vertikálního na horizontální nemá u této
třídy plavidel obdoby. Otočný blaster může mířit
kterýmkoli směrem, nezávisle na spídru.

VÝROBCE: Gallofree Aerial
Products
RYCHLOST: 30 km/h

NA LOVU

MODEL: MSP80

Pteroptery byly původně
využívány v těžebním
průmyslu, ale velice si
je oblíbili trandoshanští
lovci.

DÉLKA: 4,1 m
ZBRANĚ: Otočné opakovací
blasterové dělo, 2 laserová
děla

Zářezy
za každou
úspěšnou
kořist

Ochranná
síť

Trandoshan Garnac
létá v upraveném
Pteropteru, který je
nabarven tak, aby
vypadal jako krvelačná příšera.

Reflektory
pomáhají
udržet kořist
v dohledu

Tažný hák a lano
k uchycení menších
plavidel

Velká kořist

Ahsoka Tano je uvězněna na měsíci
Wasskah, kde ji pronásleduje několik
Trandoshanů. K přepravě v džungli používají právě tyto jedinečné spídry.

Otočné opakovací
blasterové dělo

WOOKIEEJSKÝ KATAMARÁN
TRYSKOVÝ KATAMARÁN OEVVAOR

DATA
TYP: Spídr
VÝROBCE:
Appazanna Engineering

KATAMARÁNY OEVVAOR ZÍSKALY JMÉNO podle zuřivé
mořské obludy z planety Kashyyyk. Na domovském
světě Wookieeů je používají civilisté. S počátkem
klonových válek začaly být využívány armádou. Tyto
spídry se mohou pohybovat jak ve vzduchu, tak
ve vodě.
Dvojitá kormidla

Works
RYCHLOST: 370 km/h
MODEL: Oevvaor
DÉLKA: 15,1 m
ZBRANĚ: Blasterové dělo,

Katamarány Oevvaor jsou využívány během bitvy o Kashyyyk.

raketomet (volitelný)

Dvě místa v každé
gondole

Rozvodová tyč spojuje
kormidla s řízením
Motory podobné
kluzákům

Vyzbrojeni
do války

BĚHEM LETU
Dvojité repulzorové
generátory zajišťují
katamaránu Oevvaor
pohon kupředu, zatímco rotor pomáhá
s letem vzhůru. Obrněná čelní skla poskytují pasažérům
částečnou ochranu.

Oevvaory původně neměly zbraně. Avšak
poté, co je Kasyyyk napaden Separatisty,
jsou tyto spídry dovybaveny raketomety
a opakovacími blastery.

Trup z dřeva stromů
wroshyr
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SNĚŽNÝ SPÍDR
POVSTALECKÝ VZDUŠNÝ SPÍDR

DATA
TYP: Průzkumné plavidlo
VÝROBCE: Incom Corporation

PŘEDSTAVUJEME VÁM HLAVNÍHO NEPŘÍTELE kráčejícího
kolosu. Tento zdánlivě jednoduchý vzdušný spídr
byl přizpůsoben chladu a není nijak dobře vybaven
zbraněmi či štíty. Jeho praktická tažná lana instalovaná
k nebitevním účelům však této skromné lodi po bitvě
o Hoth zajistila čestné místo v učebnicích dějepisu.

RYCHLOST: 1100 km/h
MODEL: Upravený vzdušný

Harpuna

spídr T-47

PRŮZKUMY
Povstalci používají tyto rychlé
a dobře ovladatelné sněžné
spídry k průzkumům, zejména
kolem svých základen.

DÉLKA: 5,3 m
ZBRANĚ: Harpuna a tažné
lano, 2 laserová děla

Laserové
dělo

Povstalecká obrana

Tyto nízko létající lodě nebyly stavěny pro boj.
Když v bitvě o Hoth Impérium zaútočí všemi
svými silami, brání se Povstalci vším, co mají.
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Rozhodující manévr měl na svědomí
Wedge Antilles, který obmotal lana svého
sněžného spídru kolem nohou AT-AT
a způsobil tak pád kolosu.

