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 Projekt spoločnosti Guardian Glass „La Casa del Desierto“ vytvára 
úžasný interiér v dokonalej harmónii s prírodou 

Bertrange, Luxembursko, 26. február 2018 – Púšť. Dom. Celý rad špeciálnych typov 

skla a tím skúsených profesionálov. To je „La Casa del Desierto“ (dom v púšti). Jeden z 

najexkluzívnejších, najnáročnejších, najriskantnejších, najtvorivejších a najúčinnejších 

projektov, ktorý bol nedávno dokončený v Španielsku s jasným cieľom: názorne a 

priamo na mieste ukázať v priebehu všetkých štyroch ročných období význam skla v 

našom každodennom živote a v jednom z najdrsnejších prostredí, aké si viete 

predstaviť! 

Dom La Casa del Desierto, vystavený drsnej prírode a navrhnutý tak, aby obstál v púšti 

Gorafe (Provincia Granada v Španielsku), ktorá sa považuje za jedno z 

najnepriaznivejších a najextrémnejších prostredí v Európe, stojí na drevenej konštrukcii 

a je úplne presklený s použitím vysokovýkonného a energeticky účinného skla 

Guardian. Pôdorys s rozlohou len 20 m2 tvoria tri miestnosti: spálňa, kúpeľňa a 

obývacia izba. La Casa s veľkým priestorom a vyhliadkou na okolitú krajinu má tiež 

systém na filtráciu vody, systém na výrobu energie a súbor fotovoltaických panelov. 

Dizajn je výsledkom spoločného úsilia veľkého a skúseného tímu architektov pod 

vedením Špely Videčnik z OFIS arhitekti – spolu so špecialistami a inžiniermi z 

Guardian Glass a energetickými poradcami zo spoločností AKT II a Transsolar. Cieľom 

je splnenie súčasných a budúcich výziev architektúry a stavebníctva s použitím 

energeticky účinných stavieb šetrných k životnému prostrediu. Projekt, v ktorom sa 

tento typ skla používa na oddelenie jednotlivých priestorov a má priamy vplyv, 

znázorňuje, že vnútorné prostredie domova možno meniť výberom najvhodnejšieho 

skla pre každú situáciu. 
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Zasklenie okien v dome pomáha šetriť energiu, zlepšuje tepelnú a zvukovú izoláciu 

vnútorných priestorov a môže dokonca zvýšiť úroveň bezpečnosti pred nárazom alebo 

pokusom o vlámanie. Ak sa zasklenie v každom prípade vyberie v súlade s osobitnými 

potrebami, zaistí, že budova bude skutočne praktickým a pohodlným domovom bez 

ohľadu na to, kde sa nachádza. Guardian Glass má navyše okrem portfólií tých 

správnych výrobkov aj nástroje na jednoduchú špecifikáciu výrobkov a zároveň 

poskytuje poradenstvo a usmernenia. Za pomoci vysokovýkonného zasklenia Guardian 

Glass môžu architekti a interiéroví dizajnéri z celého sveta navrhovať a zlepšovať 

krásne interiéry. 

 Zistite všetko o projekte La Casa del Desierto: www.lacasadeldesierto.es 

 Sledujte kampaň a projekt na sociálnych sieťach: 

www.facebook.com/TuMundoDeVentanasAdentro 

 
Miesto: púšť Gorafe 
 
Púšť Coloraos de Gorafe, ktorá sa nachádza v severnej časti regiónu Guadix v provincii 

Granada v Andalúzii, vďačí za svoj názov odtieňom červeného pieskovca a rozmanitosti 

skalnatých útvarov v oblasti, formovanej zvláštnosťami systému erózie a nedostatkom 

vegetácie. 

Tisícročia erózie vytvorili „Badlands“ (neúrodnú pôdu), nazývané takto pre ich 

mimoriadne vyprahnutý a roklinovitý vzhľad. Celkovú scenériu tejto púšte, ktorá je 

považovaná za jedno z najnepriaznivejších prostredí v Európe, tvoria kaňony, strže, 

rokliny, kanály a iné podobné geologické útvary. 

 

Odborníci hovoria o projekte „La Casa del Desierto“ 
 
Špela Videčnik, architektka v OFIS arhitekti: „Najvzrušujúcejšie je to, že vytvárame 

domov s príjemnou atmosférou v drsných podmienkach, ako je púšť. Na druhej strane, tá 

scenéria je nádherná, je to dokonalý úkryt alebo únik z tohto typu mestského života, 

preto sme chceli vytvoriť pohodlné prostredie pre niekoho, kto chce byť sám (...) Dúfam, 

že spoločne ukážeme, že vieme vytvoriť sklenený dom v púšti, schopný poskytnúť 

pohodlné prostredie.“ 

Markus Krauss, klimatický inžinier v Transsolar: „Aké boli moje prvé myšlienky? Niečo 

ako... pane bože! Toto bude ťažký oriešok. A druhá bola... no, mohla by to byť zaujímavá 

výzva.“ 

Tomás Kovács, vedúci technického poradenstva, Guardian Glass: „Bude to úplne 

samostatne stojaci dom. Nemá žiadne externé zdroje energie, elektriny alebo plynu. (...) 

Cieľom tohto projektu je ukázať, že so správnym sklom sa dá krásny interiér vytvoriť 

kdekoľvek. (...) Bude to veľmi náročná skúška skla.“ 
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Miguel Pérez Navarro, starosta v Gorafe: „Keď som prvýkrát počul o tomto projekte, bol 

som zmätený. Najprv sa to môže zdať bláznivé, pretože ide o stavanie niečoho ako 

skleník v púšti, kde sú navyše tradičnými domami jaskynné domy, ktoré pôvodne vyhĺbili 

miestni obyvatelia, aby sa prispôsobili tomuto extrémnemu podnebiu.“ 

 
****************** 

 
Guardian Glass  
Guardian Glass, hlavná obchodná jednotka spoločnosti Guardian Industries, je jedným 
z najväčších výrobcov produktov z plaveného, povrchovo upraveného a spracovaného 
skla na svete. Vo svojich dvadsiatich piatich závodoch na výrobu plaveného skla po 
celom svete produkuje spoločnosť Guardian Glass vysokokvalitné sklo určené na 
použitie v exteriérových (obchodných aj obytných) a interiérových architektonických 
aplikáciách, ako aj v oblasti prepravy a technických výrobkov. Sklo od spoločnosti 
Guardian Glass môžeme nájsť v domoch, kanceláriách, autách a niektorých 
najznámejších architektonických pamätihodnostiach. Vedecké a technologické centrum 
spoločnosti Guardian Glass nepretržite pracuje na vytvorení nových sklenených 
výrobkov a riešení a využíva pritom tú najpokročilejšiu technológiu, aby pomohla 
zákazníkom vidieť, čo je možné (SEE WHAT'S POSSIBLE™). Navštívte adresu 
www.guardianglass.com.  
 
Guardian Industries 
Guardian Industries, spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou a sídlom v Auburn Hills v 
Michigane, zamestnáva približne 17-tisíc ľudí a riadi zariadenia v Severnej Amerike, 
Európe, Južnej Amerike, Afrike, na Blízkom východe a v Ázii. Rôznorodá skupina firiem 
spoločnosti Guardian sa podieľa na výrobe vysokokvalitných plavených, povrchovo 
upravených a spracovaných sklenených výrobkov, na výrobe kvalitných chrómovaných 
a lakovaných plastových komponentov pre automobilové a komerčné nákladné odvetvia 
a na distribúcii špecializovaných stavebných výrobkov. Cieľom spoločnosti Guardian je 
vytvárať pre zákazníkov a spoločnosť hodnoty prostredníctvom neustálych inovácií a s 
využitím menšieho množstva zdrojov. Guardian je dcérska spoločnosť v úplnom 
vlastníctve skupiny Koch Industries, Inc. Navštívte adresu www.guardian.com. 
 
OFIS  
OFIS arhitekti je architektonické štúdio, ktoré v roku 1996 založili Rok Oman a Špela 
Videčnik, obaja absolventi Ľubľanskej a Londýnskej školy architektúry. Od svojho 
vzniku štúdio získalo niekoľko prestížnych cien, veľakrát publikovalo a vystavovalo v 
medzinárodnom meradle vrátane Bienále architektúry vo Viedni a v Pekingu.  
Medzi ich najpozoruhodnejšie práce patrí futbalový štadión v Maribore, Múzeum mesta 
Ľubľana, 185 študentských apartmánov v Paríži a štadión v Borisove. Množstvo ich 
projektov bolo nominovaných na medzinárodné ocenenia, napr. cena Mies Van der 
Rohe, v roku 2009 dostali striebornú medailu IOC/IAKS za futbalový štadión v 
Bielorusku a v roku 2006 boli ocenení Európskou veľkou cenou za inovácie. 
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Sú presvedčení, že kľúčom architektúry sú pravidlá a obmedzenia, v snahe nájsť 
východisko, čo sa týka návrhu, klienta, materiálov, konštrukčných obmedzení alebo 
miesta. Takto sa obmedzenia stávajú inšpiráciou pre rozdielnosť a vytvárajú identitu – 
niečo, čo odlišuje ich prácu od ostatných. 
K ich akademickej práci patrí vyučovanie na Harvardskej škole dizajnu (Harvard GSD), 
kde od roku 2012 prevádzkujú štúdio, učili aj v Paríži na Paris Val de Seine a na 
Ľubľanskej fakulte architektúry (Ljubljana Faculty of Architecture). 
Prostredníctvom svojho výskumu Bývanie v extrémnych prostrediach vytvárajú budovy 
a objekty na najodľahlejších miestach. V Alpách postavili spolu so študentmi z Harvardu 
útulňu na hore Skuta (Skuta Shelter) a útulne v pohorí Kanin a Ojstrica. 
 
AKT II 
AKT II je progresívna, konštrukčná a stavebná firma orientovaná na dizajn. Sídli v 
centre Londýna, v 44 krajinách po celom svete má aktuálne aj dokončené projekty a 
vyhrala viac ako 300 cien za dizajn. Dizajn je podľa nej vo svojej podstate veľmi 
zvláštny, opakovaný a v prípade, že má byť úspešný podlieha dolaďovaniu a 
zlepšovaniu. Spoločnosť AKT II vo svojom prístupe na jednej strane získava hlboké 
vedomosti o každom projekte, na druhej strane sa opiera o bohaté skúsenosti, ktoré si 
vybudovala s cieľom tvorby dizajnov, ktoré posúvajú hranice, ponúkajú najvhodnejšie 
riešenia a zaručujú dlhodobú hodnotu. 
Spoločnosť za svoju dlhú históriu vďačí filozofii založenej na schopnosti počúvať, 
chápať, učiť sa a uplatňovať vedu – všetkým kľúčovým komponentom účinného 
inžinierstva. 
 
TRANSSOLAR 
Transsolar je medzinárodná firma, pôsobiaca v oblasti klimatického inžinierstva, ktorá 
vytvára výnimočné, vysoko pohodlné interiérové a exteriérové priestory s pozitívnom 
vplyvom na životné prostredie. Veríme, že každý krok k vytvoreniu nevšednej 
architektúry môže súčasne zlepšiť zážitky ľudí a minimalizovať využívanie zdrojov. 
Udržateľnosť podľa nás nie je oddelená od dizajnu, ale je nevyhnutným prvkom, vďaka 
ktorému sa zlepšujú zážitky z vybudovaného prostredia.  
Sme sprostredkovatelia vízií, tvorcovia ideí a integrátori dizajnu. Naši inžinieri nie sú len 
odborníkmi na základné fyzikálne princípy; ich kreativita umožňuje spoluprácu, ktorá je 
nevyhnutná pre rozvoj hlboko integrovaných koncepcií zameraných na pohodlie a 
energetiku. Počnúc prvotnou koncepciou projektu spolupracujeme s klientom, 
architektom, dizajnérskym tímom a najdôležitejšou zložkou celého procesu – s 
užívateľmi. Študujeme sezónne správanie slnečných, veterných, tepelných, svetelných 
a iných energetických tokov v budove a jej okolí a formulujeme koncepcie, založené na 
komplexnej vzájomnej závislosti miestneho podnebia, potrieb užívateľa, 
architektonického dizajnu a inžinierskych systémov. 
 



 

 



 

 



 
Projekt spoločnosti Guardian® Glass „La Casa del Desierto“ vytvára úžasný interiér v 
dokonalej harmónii s prírodou. 
(Fotografie Guardian Glass LLC, © Gonzalo Botet, GRDPR149) 


