MODULÁRNA VÝSTAVBA
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V niekoľkých posledných rokoch dochádza v Čechách i na Slovensku k pozvoľnému šíreniu počtu modulárnych stavieb.
Tento spôsob výstavby je už dlhšiu dobu známy z mnohých krajín západnej Európy či USA, kde je s výhodou používaný pre
rôzne typy stavieb obytných i verejných. Mnohé príklady potom dokazujú, že sa nemusí jednať len o unifikované stavby,
ale že je možné tieto objekty poňať aj architektonicky atraktívnou formou, ako dokazujú okrem iného návrhy a realizácie
spoločnosti CUBESPACE. Prečo ale zvoliť práve modulárny systém?
Spoločnosť CUBESPACE je jednou z prvých firiem, ktorá sa
týmto typom výstavby začala v Českej republike zaoberať. Na
rozdiel od väčšiny ostatných konkurentov na slovenskom trhu
sa snaží svojim stavbám vtlačiť atraktívny individuálny dizajn
šitý priamo na mieru každého zákazníka. Sústreďuje sa najmä
na objekty rodinných domov, školských a predškolských zariadení, domov pre seniorov či administratívnych budov. Spoločnosť sa zároveň snaží prostredníctvom prednášok a seminárov
o propagáciu tohto spôsobu výstavby a búranie mýtov i negatívnych emócií s ňou spojených, ktoré sú často predovšetkým
rezíduum nenávidenej panelovej výstavby z čias socializmu.
Aké výhody teda vlastne využitie modulárneho systému
ponúka? Medzi najväčšie výhody bezpochyby patrí predovšetkým rýchlosť výstavby, možnosť premiestnenia stavby a tiež

samotný proces prefabrikácie, kedy vo výrobni mimo konečné
miesto stavby dochádza k oveľa lepšej kontrole technologických podmienok aj efektivite stavebných prác. Tento spôsob
výstavby však ponúka ohromnú flexibilitu v možnosti rozširovania stavby. Cenovo potom konkuruje tradičným stavebným
postupom.
Príkladov výhodného využitia nájdeme celý rad. Veľkou
výhodou tohto spôsobu výstavby je pre podnikateľov predovšetkým jej rýchlosť, ktorá umožní napríklad novú obchodnú
pobočku otvoriť rádovo o mesiace skôr, než sa to môže podariť konkurencii využívajúcej klasické stavebné technológie
a postupy. Modulárna výstavba tak môže zohrať aj pozitívnu
kľúčovú úlohu priaznivo ovplyvňujúcu cash-flow pri realizácii
podnikateľského zámeru.

Ďalším príkladom, kedy je rýchlosť výstavby viac ako žiadúca, môže byť napríklad výstavba nových pavilónov materskej či základnej školy pri existujúcich školách či škôlkach,
poprípade v srdci pokojnej rezidenčnej štvrte. Málokto z pedagógov či susedov bude šťastný za dlhé mesiace trvajúci hluk,
prašnosť a ďalšie negatívne vplyvy spôsobené stavebnými prácami v tesnej blízkosti. Aj tu ponúka modulárna výstavba veľmi
praktické a okolie čo možno najšetrnejšie riešenie. Jej pomocou
je totiž možné dokončiť nový objekt vo veľmi krátkom termíne,
napríklad počas letných prázdnin. Dôjde tak k minimálnemu
dopadu na okolie stavby.
Výhody však modulárna výstavba ponúka aj pre objekty
rodinných domov. Modularita totiž umožňuje veľmi jednoduchú etapizáciu projektu, teda možného rozrastania budúcej
stavby. Jedná sa potom o akési „lego pre dospelých“, kedy je
možné začať s menším objektom a postupne, napríklad spoločne s rozrastaním rodiny pristavovať ďalšie časti domu ako
do šírky tak do výšky. Dá sa tak vyhnúť príliš veľkým investíciám
na začiatku a eventuálne tiež hypotekárnemu úveru.
Aj pokiaľ si necháte postaviť svoj vysnívaný dom v jednej
fáze, má rýchlosť výstavby určite pozitívny efekt doslova „na
vaše zdravie“. Vy sa tak môžete v kľude posadiť a baviť sa pozeraním na dom, ktorý vám celý privezú a zložia na pozemok
počas jediného dňa. Ušetrí vám to veľa cenného času a nervov.
Dnešná doba bohužiaľ kladie na každého z nás často
oveľa vyššie nároky na flexibilitu v pracovnom prostredí ako
tomu bolo predtým. Môže sa tak stať, že je potrebné odsťahovať sa za prácou na druhý koniec republiky. V takom prípade
je možné dom znovu rozdeliť na jednotlivé moduly a previezť
ho na nové miesto.
Zaujímavým je aj pre modulárne domy štandardne využívaný spôsob založenia stavby pomocou zemných skrutiek.
Tieto základy sú hotové počas jediného dňa a ponúkajú zároveň možnosť jednoduchej demontáže. Nedochádza tak k zbytočne rozsiahlym zemným prácam.
Čo povedať na záver? Všeobecne možno konštatovať, že
modulárna výstavba ponúka mnohé výhody, ktoré tradičný
spôsob výstavby zvyčajne neumožňuje, a stáva sa tak jeho zaujímavou a plnohodnotnou alternatívou.
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