
Modulární galerie Cubespace na jedné z řady 
prezentačních zastávek. Tentokrát to bylo na 
 ostravském Masarykově náměstí v rámci akce 
„Pozor, architektura v pohybu!“ Galerie prezen-
tovala díla předních světových architektonických 
studií zabývajících se modulární architekturou.

Modulární rodinný dům v Černošicích u Prahy 
navržený a vyrobený společností Cubespace. 
V současné době je hotová první fáze stavby. 
Investor chce v budoucnu ve druhé fázi stavbu 
rozšířit o další podlaží.

TO, CO ZNAJÍ NAŠE DĚTI ZE STAVEBNICE LEGO, ZNOVU 
(A MY TLESKÁME, ŽE KONEČNĚ), OBJEVILI I STAVAŘI. 
SVŮJ DŮM SI JEDNODUŠE SESTAVÍTE Z PŘEDEM 
VYROBENÝCH MODULÁRNÍCH PRVKŮ, A TO TAK, JAK 
UZNÁTE ZA VHODNÉ. VÝROBA DÍLŮ MIMO STAVENIŠTĚ 
ZARUČUJE JEJICH VYSOKOU KVALITU I NEZÁVISLOST 
PRACÍ NA NEVYZPYTATELNÝCH PŘÍRODNÍCH 
PODMÍNKÁCH. A SAMOZŘEJMĚ… NĚKOLIKANÁSOBNĚ 
RYCHLEJŠÍ DOKONČENÍ STAVBY V POROVNÁNÍ 
S TRADIČNÍMI ZPŮSOBY VÝSTAVBY. 

život v kostce Modulá rní  systé m společ nosti Cubespace je zají mavý  ne-
jen způ sobem stavby nabí zejí cí m mož nost př izpů sobit 

architektonický  ná vrh př á ní  investora, ale i tím, že se hodí jak pro 
soukromé  (rodinné  domy, bytové  domy, chaty...), tak pro veř ejné  
(š kolky, š koly, sportovní  zá zemí , jí delny...) č i administrativní  bu-
dovy. Jeho dispozič ní  flexibilita umož ň uje, aby se stavba i nadále 
rozrů stala v zá vislosti na aktuá lní ch potř ebá ch a finanč ní  situaci in-
vestora. Další plus spoč í vá  v případné bezproblémové demontá ž i 
a př emí stě ní  budovy jinam bez viditelný ch zá sahů  do pozemku.

KDYŽ JE VŠE „READY“
Moduly vyrobené mimo staveniště obsahují vš echny obvodové  
konstrukce, vý plně  otvorů , př í č ky, podlahy i elektrické  instalace. 
Zá roveň  v nich byly provedeny dlaž by a byly osazeny sanitární tech-
nikou. Pak byly nalož eny na ná kladní  vozy a převezeny na místo 
určení. Tam byly pomocí  autojeř á bu posazeny na již př ipravené  
zá klady a snadno př ipojeny na pož adované  inž ený rské  sí tě . Finální 

dokončovací práce takového projektu se odehrávají v ř á du ně kolika 
dní  a jsou př í mo ú mě rné  typu fasá dy a velikosti objektu.

JAKO PRUT ZAPÍCHNUTÝ V ZEMI
Technologicky je skladba obvodových konstrukcí řešena moderní 
sendvičovou metodou, která zajišťuje požadovanou kvalitu vnitřní-
ho prostředí. Vlastní nosná rámová konstrukce modulů je ocelová. 
K jejímu ukotvení se ideálně hodí rychlé a poměrně snadné použiti 
zemních vrutů firmy Krinner. Takový postup je obecně využíván pro 
dřevostavby, garážová stání, terasy, ploty, pergoly a mnoho dalších 
druhů menších staveb či vybavení dětských hřišť. Velký sortiment 
typů umožňuje volbu konkrétního vrutu v závislosti na základových 
podmínkách a konkrétním použití. Stejně jako modulární stavební 
systém lze i zemní vruty v případě potřeby jednoduše vyšroubovat 
a znovu použít na jiném místě, aniž by si kdokoli všiml, že se dům 
tak nějak magicky přestěhoval o kousek dál. �
Viz: www.cubespace.eu a www.zemnivruty.cz

text Lukáš Peták foto Cubespace a Krinner
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