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Budova, obklopená smutnou a šedou
architektúrou 70-tych rokov, je riešená
ako veselší prvok námestia Plaza de
Castilla a ulice Paseo de la Castellana.

Práve preto, aby vniesol nový farebnejší
prvok do architektonickej šede námes-
tia, spolupracoval architekt Larrero pri
návrhu fasády budovy so sochárom

a architektom Pepe Cruz Novillom.
Podarilo sa im vytvoriť na južnej strane
fasády „dekafonickú číselnú membrá-
nu“. Práve nápadné farebné panely

Národný štatistický úrad v Madride rekonštruoval v priebehu roka 2007 svoju starú budovu,
v ktorej inštitúcia sídli už veľa rokov. Budova bola pôvodne postavená v roku 1973 a koncom
roka 2007 bola, po náročnej rekonštrukcii, opäť uvedená do prevádzky. Starú „inštituciálnu“
architektúru vystriedala živá súčasná moderná architektúra. Architekt Césara Ruiza Larrea
kládol pri tvorbe architektonického konceptu rekonštrukcie dôraz na to, aby nielen funkčno-
prevádzkové členenie zodpovedalo súčasným požiadavkám užívateľa budovy a aby
energetický koncept priniesol úspory v prevádzkovaní budovy, ale aby aj fasáda odrážala
určitú symboliku práce štatistického úradu.

s číslami oživujú južnú, najviditeľnejšiu
stranu rekonštruovanej budovy, ale aj
severnú a východnú časť fasády. 

Symbolika hlavnej fasády
Architekt a sochár Novillo poňal čísla

ako základný „materiál“ štatistík a preto
práve číslice použil do konceptu výtvar-
ného riešenia fasády. Išlo mu o vytvore-
nie koloristického a expresívneho
diela, ktoré kombinuje čísla od 001 do
058 s farbami predstavujúcimi sériu 58

ekvivalentných štatistických údajov, sle-
dovaných na štátnom území a získaných
v roku 2007, kedy bola nová budova
slávnostne otvorená. Fasáda objasňuje
prácu Národného štatistického úradu
a fyzicky aj konceptuálne oživuje svet
údajov, štatistík a čísel. Novillo použil
systém prepisu čísel na farby, v ktorom
každá farba predstavuje jednu číslicu
od 0 do 9. Dvojice číslic a farieb sú
nasledovné: 1 červená, 2 oranžová, 3
svetlozelená, 4 ružová, 5 žltá, 6 zelená, 7
fialová, 8 modrá, 9 nebesky modrá a 0
hnedá. Pomocou nich sa realizovalo prí-
slušných 58 panelov, ktoré klesajúcim
spôsobom plynulo prechádzajú z podla-
žia na podlažie na južnej, východnej
a severnej fasáde budovy.

Napríklad údaj 001 je rozloha Španiel-
ska v štvorcových metroch (504 645),
002 je populácia ( za rok 2005: 44 108
523 obyvateľov), atď. Všetkých 58 pane-
lov predstavuje konkrétne údaje napr.
o počte domácností, žiakov, podnikov,
nezamestnaných, vývozov, atď.

Pokiaľ ide o riešenie západnej fasá-
dy, ktorá sa nachádza v blízkosti ďal-

ších budov postavených v 70-tych
rokoch, tá má čisté línie, bez akýchko-
ľvek balkónov. Ide o jednoliate prieče-
lia šedo-striebornej farby, ktoré je
v súlade so strohou a racionálnou fasá-
dou susedných budov. 

Materiálové riešenie 
čelnej fasády

Obal budovy tvorí vonkajšia stena
s hliníkovým profilom, na ktorej sú pri-
pevnené výhľadové a farebné sklá
systémom lepenia stavebného silikónu.
Výhľadové zóny sú tvorené sklenými ta-
buľami, ktoré sa striedajú s dispozíciou
telies zapustených do roviny fasády
a zastrešujú praktické otvory vo fasáde.
Zábradlie je vytvorené z kaleného skla,
ktoré na jednej strane dotvára celkový
estetický zážitok z fasády a na druhej
strane ju nijakým spôsobom nenarúša.

Funkčno-dispozičné riešenie
Funkčno-dispozičné riešenie vychá-

dza z možností pôvodného riešenia
budovy. Architekt sa rozhodol posilniť
pôvodnú racionálnu štruktúru radenia

Budova: 
Národný štatistický úrad

Lokalita: 
Madrid, Španielsko

Architekti: 
RLA, Ruiz – Larrea & Asociados (Madrid)
César Ruiz – Larrea, Antonio Gómez, 
Eduardo Prieto

Návrh fasády: 
Pepe Cruz Novillo

Lehota výstavby: 
apríl 2006 – december 2007

priestorov a akceptoval aj pôvodný kon-
cept dvojitej chodby. Na južnej strane
sa nachádza otvorený pracovný priestor
a na severe sú samostatné kancelárie
potrebné pre administratívu. Kaviareň,
zasadacia sieň a spoločné priestory sa
nachádzajú na malom priestranstve
neďaleko ulice, ktorá slúži ako prechod
medzi vstupnou záhradou a hlavnou
budovou.

Energeticky efektívny koncept 
Španielsko sa snaží v posledných

rokoch veľmi zodpovedne pristupovať
k ochrane životného prostredia a v tej
súvislosti aj k znižovaniu energetickej
náročnosti budov. Príkladom prepraco-
vaného energetického konceptu môže
byť aj budova Národného štatistického
úradu. Táto budova je zároveň príkla-
dom, že aj pri rekonštrukciách je mož-
né dômyselným riešením znížiť energe-
tickú náročnosť pôvodných budov. 

Pri budove úradu je použitý naprí-
klad systém chladenia cez strechu,
aplikované sú fotovoltické panely a bio-
klimatický modul. Aj členie priestorov
a použitie strešných štítov je navrhované
s ohľadom zabrániť priamemu slnečné-
mu žiareniu do interiérov a tým nadmer-
nému prehrievaniu budovy. Použité sú
tiež špeciálne sklá s maximálnou ener-
getickou účinnosťou a pasívny chladia-
ci systém fasád. Aj výčnelok, ukončujú-
ci budovu, plní trojitú funkciu: údržbu
fasády, slnečnú ochranu a zachytávanie
energie, vďaka čomu fotovoltické pane-
ly použité na fasáde budovy vytvárajú
integrovaný systém. Estetickým a záro-
veň funkčným prvkom budovy je
ochranný štít, strieška s rozpätím 15 m,
ktorá ukončuje budovu a zároveň plní
funkciu ochrany nad strešnou zelenou
terasou a tiež ochrany pred prehrieva-
ním zasklenej steny, ktorou sa na terasu
vychádza. V budove sú dôsledne použi-
té materiály s kontrolovaným energetic-
kým cyklom, je zabezpečené riadenie
odpadu a riadenie vodného cyklu
a v budove sú tiež nainštalované svie-
tidlá s nízkou spotrebou elektrickej
energie. Prevádzkovateľ budovy po
roku jej prevádzkovania konštatoval, 
že zvýšené investičné náklady vložené
do rekonštrukcie, s cieľom zlepšenia
a zefektívnenia prevádzky, sa investoro-
vi postupne vracajú, pretože prepraco-
vaný energetický koncept budovy pri-
náša ročne úsporu energie až 50 %
a zároveň až 80 % zníženie emisií. 
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