
Najväčšia španielska spoločnosť Telefónica, ktorá zamestnáva takmer 14 tisíc zamestnancov,
sa nedávno presťahovala do nového sídla spoločnosti v severnej časti Madridu. Areál
pozostáva z 12 kancelárskych budov a 2 budov, kde sú umiestnené spoločenské
a stravovacie služby. Projekt je dielom španielskeho architekta Rafaela de La - Hoz a je
jedným z najznámejších projektov trvalo udržateľnej výstavby, ktoré sa v hlavnom meste
Španielska zrealizovali v posledných rokoch.

B U D O V A  T E L E F Ó N I C A
M A D R I D

Koncepcia areálu vychádzala zo
základných cieľov, ktoré spoločnosť
Telefónica, spolu s odborníkmi z oblasti
architektúry a stavebníctva, naformulo-
vala. Spoločnosť a autor architektonic-
kej koncepcie chceli vytvoriť príjemné,
voči zamestnancom priateľské prostre-

die, ktoré bude spĺňať požiadavky na
najmodernejšie riešenie kancelárskych
priestorov, vrátane tepelnej a svetelnej
pohody, a zároveň areál, ktorý nebude
energeticky náročný. Podmienkou bolo,
aby sa 80 % potreby energie na pre-
vádzku budov získavalo z alternatívnych

zdrojov energie. Zároveň areál chceli
koncipovať ako voľne prístupný pre
každého, kto sa chce prísť pozrieť,
posedieť si, využiť stravovacie možnos-
ti, atď. Jednoducho chceli, aby ich bu-
dúce sídlo bolo navrhnuté ako univer-
zitný kampus.

Architektonicko-urbanistické
riešenie

Areál spoločnosti Telefónica sa na-
chádza v rýchlo rozvíjajúcej sa severnej
časti Madridu. Areál bol postavený na
zelenej lúke, a nachádza sa v priamom
dotyku jednej z najnovších staníc metra.
Areál má tvar obdĺžnika, kde po obvo-
de všetkých strán sú radené kancelár-
ske budovy. Nejde však o jednu budovu

z každej strany, ale o viacero na seba
nadväzujúcich budov a v rohoch obdĺž-
nika sú solitérne budovy. Vnútroblok
obdĺžnika je celý navrhnutý ako oddy-
chový priestor s množstvom zelene,
vodných plôch, sedenia a drobnej ar-
chitektúry. Práve pod touto časťou je
v suteréne zabezpečené parkovanie
pre 5 000 áut.

Architektúra jednotlivých budov má
spoločný lejtmotív – architektonicky
zaujímavú dvojitú fasádu. Jedine archi-
tektonické stvárnenie budovy, kde je
umiestnený vrcholový manažment, sa
čiastočne vizuálne odlišuje od ostat-
ných budov. Taktiež určité spoločné
priestory, ktoré slúžia pre zamestnan-
cov celého areálu, sú aj vizuálne odlíše-
né, aby boli na prvý pohľad identifiko-
vateľné. Ide napríklad o reštauračné
a občerstvovacie zariadenia, ktoré sú
vždy umiestnené v parteri budov, ich
fasáda vystupuje z línie ostatných
budov a prevláda na nej červená farba.

V areáli sa nachádza v 2 samostat-
ných budovách aj veľká spoločenská

sála s nadväzujúcimi rokovacími
a obslužnými priestormi. 

Energetický koncept 
FFasáda: architektúra jednotlivých

budov areálu je navrhnutá z hľadiska
dosiahnutia maximálneho tienenia fasá-
dy a vstupných priestorov. V španiel-
skom Madride, kde je areál postavený,
je v lete veľmi horúco a preto išlo
najmä o zníženie nákladov na chlade-
nie budov. Architekt sa snažil najmä
o to, aby fasáda bola výsledkom interak-
cie dvoch systémov: transparentného
systému, pre ktorý bol vyvinutý špeciál-
ny typ skla (s vynikajúcimi tepelnoizo-
lačnými a zvukoizolačnými parametra-
mi) a systému tienenia. Prevažná časť
budov je zrealizovaná s dvojitou fasá-
dou, pričom jej vonkajší plášť má špe-
ciálny tvar. Ide o kolmo zachytené tabu-
le skla, tzv. sklené krídla na vonkašom
plášti, ktoré plnia predovšetkým funk-
ciu tienenia. V každom okamihu dňa
hádžu iný tieň na fasádu a tým architekt
docielil znižovanie tepelných ziskov na
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vonkajšej vrstve fasádneho plášťa.
V medzipriestore vonkajšieho a vnútor-
ného plášťa, prostredníctvom ktorého
sa budova v noci vychladzuje, sú nain-
štalované žalúzie. Vnútorný aj vonkajší
plášť dvojitej fasády boli kompletne
vyrobené vo výrobni a na stavbe boli
montované hotové diely (elementová
fasáda). Takto bolo vyrobených viac
ako 60 000 m2 fasády. Pri riešení detai-
lov fasády a pri výpočtoch architekt
veľmi úzko spolupracoval s odborníkmi
na fasádnu techniku z španielskej firmy
Arup a pri ich návrhu boli prísne dodr-
žiavané európske predpisy. 

FFotovoltika: Strechy predstavujú
v tomto projekte technologický element
– prvok, keďže na strechách všetkých

budov sú namotnované slnečné kolekto-
ry na výrobu elektrickej energie. Elek-
trická energia, získaná z fotovoltického
strešného systému, pokrýva 80 % potre-
by energie na prevádzkovanie celého
areálu. Charakteristickým znakom foto-
voltických striech v areáli je ich jednot-
ná vizuálna stránka. Fotovolitické stre-
chy v areáli Telefónica sú v súčasnosti
najväčšou strešnou plochou na zber
solárnej energie v Európe. Solárne
panely totiž pokrývajú až 26 tis. m2 stre-
chy, pričom zabezpečia výrobu takého
množstva elektrickej energie, ktorá
predstavuje redukciu až 2 000 t CO2

v ovzduší.
Zároveň strechy budov boli navrhnu-

té tak, aby konzolovito presahovali

pôdorysnú plochu budovy, čím archi-
tekt docielil určitú dynamiku v architek-
tonickom stvárnení budov, ale najmä
zabezpečil tienenie časti fasády a vcho-
dov budov. Tieto strešné štíty sú aj
medzi jednotlivými budovami a ich cie-
ľom je nielen tienenie priestoru medzi
budovami a tienenie vchodov, ale aj
ochrana pred dažďom a čiastočne aj
vetrom.

Riadiaci systém: Celý komplex budov
je riadený najmodernejším riadiacim
systémom, ktorý umožňuje nastavenie
tepelnej a svetelnej pohody v každom
kancelárskom priestore podľa individu-
álnych potrieb konkrétneho užívateľa.
To isté platí aj pre všetky obslužné, reš-
tauračné a iné priestory v rámci areálu.

Dobrá inšpirácia
Areál centrály Telefónica je príkla-

dom toho, akým smerom by sa malo ube-
rať navrhovanie a realizácia (nielen)
nových administratívnych a kancelár-
skych komplexov a to tak z hľadiska
vytvárania vhodných podmienok pre
zamestnancov, ako aj z hľadiska energe-
tického. Predpokladom vzniku podob-
ných projektov aj na Slovensku je inves-

tor, ktorý je ochotný niečo budovať nie-
len s cieľom rýchlej návratnosti in-
vestície a architekt, ktorý vie presvedčiť
investora o nevyhnutnosti hľadania
a nachádzania takýchto riešení. Dôleži-
tou podmienkou úspešnosti takýchto
projektov je tiež tvorivá spolupráca všet-
kých zúčastnených od začiatku, od
budovania prvotného konceptu budovy.
Znižovanie energetickej náročnosti

budov, tvorba priateľského prostredia
pre človeka, ale aj zodpovednosť voči
ochrane životného prostredia, sú atri-
búty, ktoré, dúfam, začnú byť už čoskoro
určujúcim faktorom tvorby prostredia aj
na Slovensku. 
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