
VZDUCHOLOĎ   HINDENBURG 



 vyrobila nemecká firma Zeppelin v roku 1935. Názov mala po 

Vzducholoď  LZ – 129  Hindenburg   

zosnulom ríšskom prezidentovi Paulovi von Hindenburgovi. 

Spolu so svojou dvojičkou LZ – 130 Graf  Zeppelin mala slúžiť 

pre zabezpečenie transatlantickej dopravy. 

Prvý let absolvovala v marci 1936 a ešte v tom roku zvládla let 

na trase Frankfurt – New Jersey – Frankfurt  za 

5 dní, 19 hodín a 51 minút . 



Porovnanie : 







Paluba  A  a  paluba  B  boli z bezpečnostných dôvodov    

umiestnené v spodnej časti vnútra telesa vzducholode, 
takže  neboli gondolámi vzducholode. 



Vzducholoď mohla prepravovať 72 pasažierov, 61 členov posádky 

a náklad, včítane malých automobilov.  

Kabíny pasažierov  boli luxusne vybavené, teplá a studená voda, 

sprchy, jedáleň s teplou stravou, fajčiareň .....  



Jedinou gondolou vzducholode bola veliteľská kabína. 



Montáž  lode  vo  Fridrichshafene 



Dokončovacie  práce  vo  Fridrichshafene 





Letisko  Frankfurt 

Propagácia Olymp. hier 
Berlín   1936 





Jedáleň  lode 







Let  nad  Manhattanom 



Letisko  Lakehurst  v  New  Jersey 



Letisko  Lakehurst  v  New  Jersey 



3. mája 1937 
po úspešných letoch v roku 1936, v neskorých večerných 
hodinách vyštartoval Hindenburg na prvú trasu plánovanej 
série 18 – tich transatlatických letov. 

6. mája 1937 
let lode sprevádzalo nepriazdnivé  počasie, čo spôsobilo 
12 hodinové meškanie letu. 
O 18.00 bola loď nad cieľovým letiskom v New Jersey, ale 
kvôli nepriazdnivým podmienkam , dostala pokyn : 

„Čakať  na  povolenie  k  pristátiu“. 



Posledný  let  nad  Manhattanom 



Viac ako hodinu krúžila loď vo výške 650 m v blízkom okolí letiska. 
Potom dostala pokyn k pristátiu a vzhľadom k podmienkam bolo 
nutné náročne pristať – v smere vetra. 
Loď  klesla nad letiskom do výšky 60 m. 

60 m 

Z 19.21 hod. 
Spustili kotviace laná 



Mokré kotviace laná vodivo spojili loď so zemou a tak umožnili 
aktivovať nazbieranú statickú elektrinu (asi z búrky) na povrchu 
lode. Plášť lode bol od kostry oddelený nevodivými šnúrami, aj 
tak muselo dôjsť k preskočeniu iskry na kostru a horiaci plášť  
zapálil vodíkový plyn umiestnený v komorách lode. 













Letisko  Lakehurst  v  New  Jersey 











     ale tragédia vzducholode  Hindenburg  maximálne  spochybnila      
     Vzducholode mali byť pýchou – prestížou fašistického Nemecka,     

     dôveru  v  spoľahlivosť týchto strojov.                                                    
     Dvojča LZ – 130 Zeppelin Graf bola po tragédii sporadicky                 
     používaná na nákladné lety, na začiatku 2. svetovej vojny  bola        
     nasadzovaná na monitorovanie ponoriek.                                             
                                V roku 1940 bola zošrotovaná.                                       



Sú dodnes najväčšie stroje, ktoré kedy lietali .  




