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Architektonickú súťaž na vôbec 
prvý súkromný kozmodróm vyhrala
anglická architektonická kancelária
Foster + Partners. Ich návrh upútal za-
ujímavou hmotou zahĺbenou do púšte
Nového Mexika, ktorá tlmí budovu 
od extrémnych klimatických vplyvov.
Západné vetry využíva na vetranie
a pomocou svetlíkov zase denné svetlo
na osvetlenie vnútorných priestorov.
Stavba je ekologická, šetrná k život-
nému prostrediu a predstavuje trvalo
udržateľný dizajn, ktorý spĺňa požia-
davky LEED Gold, preto bola navrh-
nutá na získanie tohto prestížneho cer-
tifikátu. 

Architektonické riešenie 
Spaceport je trojposchodová budova

navrhnutá tak, aby rozmerom pripomí-

nala kozmickú loď a čo sa týka dispo-
zície, predstavuje rovnováhu medzi
priestormi pre verejnosť a súkromnou
časťou. Priestory pre astronautov
a návštevníkov sú bežne prístupné, za-
tiaľ čo „citlivé zóny“ – ako riadiace
miestnosti – majú obmedzený prístup.
Hlavný vstup do budovy pre návštevní-
kov a astronautov je spoločný cez „hlbo-
ký kanál“. Jeho oporné múry tvoria
výstavný priestor, na ktorom je zdoku-
mentovaná história vesmíru vedľa prí-
behu o regióne a jeho obyvateľoch.
Silná lineárna os kanála pokračuje do
hmoty objektu na úrovni galérie a han-
gára – až k odbavovacej hale. 

V západnej zóne kozmodrómu sú
administratívne priestory so zázemím,
v strede centrálne prevádzkové zaria-
denia obsahujúce hangáre pre vesmír-

Koncom minulého roka dokončili prvý súkromný kozmodróm na svete s názvom Spaceport
America. Nachádza sa v púšti Nového Mexika a je prvou stavbou svojho druhu na svete.
Tvarom má pripomínať rozmery kozmickej lode a vzrušenie vesmírnych turistov z cesty 
do vesmíru. Zároveň je zrealizovaný tak, aby mal minimálny dopad na životné prostredie.

Lokalita: 
Nové Mexico, USA 

Klient: 
New Mexico Spaceport Authority (NMSA) 

Nájomca: 
Virgin Galactic 

Architektonické riešenie: 
Foster + Partners 

Architektúra a inžinierstvo: 
URS Corporation, Project Manager, 
Structural and MEP Engineer 

Hlavný projektant: 
Architekti SPC 

Environmentálne Design / LEED: 
PHA Consult 

Realizácia: 
2011

ne lode a lietadlá. Vo východnej zóne
sa nachádza hlavný výcvikový priestor,
salónik pre astronautov, priestor na
prezlečenie sa do skafandrov a záze-
mie. Časť zasklenej fasády umožňuje
priamy výhľad na vzletové a pristávacie
dráhy a okolitú púštnu krajinu. 

Materiálové a konštrukčné
riešenie 

Najprv sa plánovalo, že budova bude
v sebe zahŕňa viacero funkcií. Bude
centrom výskumu a vzdelávania, no zá-
roveň bude slúžiť ako komerčná zóna
pre vesmírnu turistiku. 

Nakoniec vláda presadila hlavnú
funkciu Spaceportu ako komerčné letis-
ko v Spojených štátoch, ktoré bude mať
viac udržateľných funkcií ako štandard-
né letiská. 

Na realizáciu kozmodrómu boli pou-
žité miestne stavebné materiály a tech-
nológie, čím sa stavba snaží byť trvalo
udržateľná a citlivá k svojmu okoliu.
Navrhnutá je tak, aby jej prevádzka
bola energeticky efektívna, preto využí-
va celý rad ekologických technológií
ako solárne panely na streche na výro-

bu teplej vody a podzemné potrubia na
kúrenie, vetranie a klimatizáciu. 

Základné konštrukcie budovy z pred-
zvetraných THF panelov v kombinácii
so sklenými plochami, spolu s vnútor-
nou infraštruktúrou, aj so stropnými
konštrukciami sú realizované tak, že
budú zabezpečovať maximálnu energe-
tickú účinnosť pri stúpaní vonkajších
teplôt. Fotovoltické panely umiestnené
na tenkej betónovej škrupine strechy,
zaistia optimálnu tepelnú pohodu,
v kombinácii so systémom geotermál-
neho potrubia uloženého v zemi. 

Aj keď sa realizátori obávali, že koz-
mické lety zvýšia už teraz nebezpečne
vysokú hladinu emisií oxidu uhličitého
v miestnej atmosfére, kozmické lode
pre Spaceport sú navrhnuté tak, aby
zanechávali minimálnu uhlíkovú stopu
oproti tradičným raketovým motorom.
Moderné kozmické lode sú konštruo-
vané zo štyrikrát pevnejšej ocele, ako
boli vyrábané doteraz a ich hybridný
raketový motor používa netoxické pali-
vá. Nové technológie sľubujú aj naďalej
energeticky úspornú prevádzku jednot-
livých systémov aj celej budovy. 

Aj keď architekti z Foster + Partners
majú mnoho skúseností s realizáciami
zložitých stavieb, pri stavbe budovy
Spaceport museli vyriešiť celý rad pro-
blémov. Konkrétne, pre takéto stavby 
na cestovanie do vesmíru, ešte neexis-
tujú žiadne stavebné kritériá a okrem
toho mala byť budova navrhnutá tak,
aby spĺňala požiadavky energetickej
úspornosti, s ohľadom na služby a pre-
vádzku priemerného letiska. 

Výsledkom snaženia autorov je ar-
chitektonicky zaujímavá a udržateľná
budova ohľaduplná k životnému pro-
strediu. Stále počasie a relatívne suché
klíma zabezpečia ideálne podmienky
pre štarty do vesmíru. Prví vesmírni
turisti poletia z kozmodrómu do vesmí-
ru pravdepodobne až niekedy v roku
2013, aj keď skúšobné lety budú pre-
biehať už aj tento rok. 
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