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Rodinný dům
za jeden den

aneb

Petr Zavadil

Lego

pro dospělé

Zásadní výhodou modulární architektury je zkrácení času výstavby. Vyrobit dům
v hale trvá dva týdny. Smontovat na pozemku jeden den. Dokončovací práce
týden až dva. A můžete bydlet. Výhody modulárních rodinných domů popisuje
Mgr. Martin Kokta, ředitel a spolumajitel společnosti Cubespace.

Jak jste se dostali k modulární architektuře?
Sledovali jsme vývoj architektury rodinných domů a satelitních náletů. Na trhu se již tehdy nabízely spousty typových projektů, z nichž si
investoři mohli vybrat. Často se ale stávalo, že si vybrali typ a dispoziční řešení, ale dům nešel umístit na jejich pozemek. Také nás urážel
vzhled typových projektů.
Co vám vadilo?
Typový projekt má své výhody. Pokud na něm nebudete nic měnit,
dostanete se na zajímavou cenu, protože to dodavatelé mají dobře
spočítané. Je to průmysl, sériová výroba – nicméně s architekturou to
nemá nic společného. Chybí nápad. Lidé jsou nuceni vzít si to, co je,
a nikoli to, co chtějí.
Jak jste reagovali?
Již někdy v roce 1995 jsme si u piva řekli, že s tím zkusíme něco udělat. Prvotní myšlenka byla nabídnout částečně prefabrikovanou stavebnici, která zajistí ekonomiku projektu, ale do které zároveň půjde
promítnout nápad, kreativita. Druhá podstatná myšlenka byla, že
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nechceme stavět hrady a zámky, které tak často vznikaly a vznikají
v náletech i ve starých zástavbách, ale že chceme lidem nabídnout
možnost postavit si kvalitní bydlení za rozumné peníze. Jednoduchá
stavebnice, modulární systém, také umožní dům zvětšit, dostavět,
když se klientům například rozroste rodina.
Dospěli jsme tedy k rozhodnutí, že najdeme nějaký systém.
Neudělali jsme na počátku to, co by udělalo 99 procent lidí, nesedli
jsme si k internetu a nezačali hledat, co kde existuje. Postaru jsme
začali vymýšlet. Dnes už to víme, že jsme vymýšleli dávno vymyšlené.
Ale tehdy jsme byli svou vizí tak nadšení, že nás to nenapadlo.
Ale nakonec jste se dostali ke kontejneru, ne?
Ano, nejblíže ke krabici měl kontejner. Objevili jsme, že se můžeme
vydat několika směry: mohli jsme se zaměřit na klasické stavební
kontejnery nebo na výstavbu z dřevěných konstrukcí či ještě nějakým
jiným směrem.
Jak jste se rozhodli?
Uvědomili jsme si, že český trh je pro stavebnictví malý, je omezený
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CUBespACe s.r.o.
je projekčně-architektonický ateliér,
zabývající se tradičním způsobem
navrhování staveb a vlastním stavebním
systémem mobilní a modulové architektury,
pro který vlastní svůj výrobní závod.
Ateliér je založen na práci architektů
a stavebních inženýrů zaměřené
na všechny fáze stavebního projektu
od ověřovacích a hmotových studií až
po samotnou realizaci projektu. Práce
ateliéru sahá značně i do oblasti moderní
architektury a designu, především pak
v architektuře výstavních expozic, vytváření
architektonické corporate identity, grafiky,
interiérového designu s návazností
na celkovou myšlenku a komunikaci klientů.

Mgr. MArTIN KoKTA (1977)
jednatel a ředitel společnosti Cubespace
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„Mám kostičky, se kterými můžu
konečně stavět reálné věci.“
místní mentalitou, vžitými představami, nároky stavebníků. A samozřejmě to nejdůležitější: Česká republika se nachází v podnebném
pásu, v němž dům musí vydržet – ač se to nezdá – daleko tvrdší požadavky na technické vlastnosti budov než v oblastech ve světě, kde
vzniká nejvíce modulární architektury.
Rodinný dům Slaný – studie

A obrátili jste se na subdodavatele?
Zjistili jsme pak, že v České republice je několik výrobců kontejnerů.
Mezistupeň mezi nákladním kontejnerem a obyvatelným kontejnerem
je zázemí staveniště, klasické stavební buňky. Začali jsme tedy objíždět
výrobce a mapovat, jak modul navrhnout, aby vyhověl konstrukčním
zásadám. Neustále jsme se učili. Chtěli jsme stavby nabízet v určité
kvalitě, proto jsme časem přestali využívat subdodavatele, tradiční
výrobce, a osamostatnili jsme se. Výrobu tedy máme nyní vlastní…

Infocentrum – rezidenční park Na Vackově – realizace 2010

Zvládáte tedy celý proces od začátku do konce sami?
Na začátku jsem byl jen já a můj společník Ondřej Fuchs. Uměli jsme
namalovat barák. Ten ale bylo potřeba dostat do proveditelné podoby a do ekonomiky. Dnes zajišťujeme kompletní servis. Ten nezačíná
první objemovou studií, ale přípravou pro zákazníka, výběrem pozemku, doporučením, že místo je vhodné pro jeho představy. Zajišťujeme
samozřejmě kompletní projektovou dokumentaci včetně součinnosti
při kolaudačním řízení a kompletní spodní stavbu – ta s modularitou
nemá nic společného, ale v našem balíčku je spolu s výrobou domu
v hale a montáží na pozemku. Jednou zajímavostí je třeba možnost
zakládat na zemní vruty.

Rodinný dům Černošice I – realizace 2010

Mimochodem, jakou konstrukci používáte?
Rámovou konstrukci z oceli.
A sendvičové stěny jako u běžné dřevostavby?
Vyšli jsme z kontejnerového rámu, protože to pro nás byl prvotně nejideálnější prvek. Využili jsme hrany kvádru. Stěny vyplňujeme podle potřeby klasickým sendvičovým systémem, kde je zohledněno, že používáme
ocel. Ocel je na změnu teploty velmi náchylná, je to obrovský tepelný
most, pokud ho nedokážete technicky minimalizovat… Máme dva typy
sendvičů: difuzně uzavřenou a difuzně otevřenou stěnu. A jednu z nich
doporučíme klientovi: podle lokality, pozemku či jeho představ.
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Konstrukční systém umožňuje realizaci
libovolné střechy – ploché, sedlové, pultové…

foto archiv cubespace

Jaké má modulární stavění výhody? Tedy kromě toho,
že domy jsou hezké…
Že jsou hezké, to není výhoda. V České republice působí tisíce architektonických ateliérů. Tisíce kolegů, kteří umějí navrhnout hezký design.
A mnozí jsou lepší kreativci než my. Výhodou je však možnost vlastní volby investora při návrhu koncepce domu a samozřejmě možnost
dům libovolně rozšiřovat, přemisťovat a v podstatě nebýt limitován.
Jaká je tedy filozofie modulárního stavění? A opravdové výhody…
Cíl modularity je navrhnout dům tak, aby šel zrealizovat z jednotlivých
částí. Výhodou modulární výstavby je minimalizace času výstavby
na pozemku. Rodinný dům může být na pozemku smontovaný za jeden
den. A záleží potom, jaký si klient vybere fasádní systém či interiérové

řešení. Jednotlivé moduly – vlastně kvádry – se k sobě nejprve technologicky připojí, pak i pohledově, tedy fasádním systémem a uvnitř např.
sádrokartonovými deskami. Obrovská výhoda je v tom, že nemusíte
zřizovat zázemí staveniště, že stavba není prašná a hlučná, na domě
můžeme pracovat za provozu domu, např. u přístavby, dostavby.
Také jste asi méně závislí na počasí, ročním období, ne?
Ano, to je další výhoda. Opravdu můžete dělat i v podmínkách, které
normálně mokré procesy neumožňují. Můžeme dělat i v chladnějším
období, pokud nemáme na fasádě nějaký mokrý proces, třeba
omítku. Můžeme dělat i ve sněhu.
Vtip je v tom, že dům přivezete,
napojíte okamžitě na sítě, a pokud to není nijak závratně velký
objekt, je během jednoho dvou
dnů propojený technologicky
a okamžitě můžete začít topit.
A veškeré mokré procesy v interiéru – např. sádrokartony – můžete
dělat i v zimě. Stavebnictví je pořád sezónní záležitost. Přestože dnes
chemie napomáhá, neznám nikoho, kdo by vám v -20 °C něco na stavbě dělal. My klidně.

opravdu budeme bavit o stejných parametrech obou staveb. Systém,
který nabízíme, není nikterak závratně odlišný od jiných systémů
a procesů. Fígl je pouze v tom, že dům se vyrábí jinde a na pozemek
se přiveze autem.
Jak probíhá práce s klientem?
Nejdříve potřebujeme vědět, kde chce stavět. Zajímá nás, jestli je možno dostat se k pozemku s technikou. Abychom byli schopní projekt
realizovat. A to je rozdíl mezi klasickým architektem a námi: architekt
namaluje dům, vymyslí ho, vytvoří projektovou dokumentaci, třeba ještě prováděcí dokumentaci
a pak zajistí autorský dozor, tedy
běhá kolem stavby, aby věci byly
tak, jak si přeje. My samozřejmě
musíme zajistit všechny další
věci kolem stavby. To, co normálně zařizují stavební firmy.
Pokud je tedy technicky možné přivézt dům na pozemek a smontovat ho tam, vyslechneme si představu investora. Devadesát procent
lidí chce barák milion plus kk.

„Koupím si dům, mám nepříjemné
sousedy, nebaví mě to, tak se
sbalím, koupím jiný pozemek
a dům tam přestěhuji.“

Další výhodou je asi také prefabrikace…
Ano, je to prefabrikovaný systém. Některé jeho části se neustále opakují. Někteří výrobci se plně pustili do sériové výroby. A klientům
říkají: Takhle to děláme a jinak ne. Někdo to tak má nastavené. My
si ale chceme hrát s architekturou, hledat individuálním řešení. Proto
musíme být připraveni na to, že se projekty diametrálně liší. Nicméně,
osazení oken, ostění, střešní systém, fasádní systém, ať je jakýkoli,
mají určitá pravidla. Proto je vyrábíme „jako na běžícím pásu“, čímž
můžeme zaručit kvalitu provedení práce.
A co ekonomika?
Náš systém má také ekonomické výhody. Nejde jen o cenu. Jde také
o čas. Z několika důvodů. Čas jsou peníze. Pokud stavíte mokrým
procesem a jste normální smrtelník, který je rád, že mu schválí hypotéku, nemůžete si dovolit najmout například technický dozor. S námi
to není nutné. Protože vám na pozemek přivezeme hotový výrobek,
který se skládá z jednotlivých připravených dílů. Minimalizujeme
tedy i čas výstavby. Klient si může kontrolovat výrobu v hale, to trvá
asi 14 dnů – pokud nejde o nějakou závratnou stavbu, za tři dny je
složený na pozemku a potřebujeme ještě týden až dva na finální dočišťovací práce. Obrovská úspora času.
Máte i typové projekty?
Ano, máme připravené i typové projekty, ač jsme je původně nechtěli
dělat. Pochopili jsme, že je mnohdy lepší nabídnout zákazníkovi hotový projekt. Ale pouze v případě, že k tomu je jeho pozemek vhodný.
A kam jste se dostali s cenou stavby
Pokud srovnávám jablka s jablky a hrušky s hruškami, tak vyšší
standard, který klientům nabízíme, může cenu vzhledem k jiným
projektům zvýšit. To ale bohužel investoři často nevidí. Jde o technické detaily, které jsou schované ve stěnách. Většinou si investor
všímá: máte hezkou fasádu, hezké dlaždičky, krytiny. Pohybujeme se
s cenou tak o 5–10 procent níže oproti mokrému procesu – pokud se

Co s tím zmůžete?
Vysvětlíme jim, že stejně budou nejvíce času trávit u televize a jídla (bohužel). A často se dostaneme k dispozičnímu modelu, který se
stále opakuje. Snažíme se klienta navést na jeho finanční možnosti.
Abychom tomu přizpůsobili projekt dispozičně i materiálově. Aby
měl klient 99,99procentní jistotu, že jej dokáže zrealizovat.
Studie je tedy hotova. Co dál?
V případě, že jsem se shodli na nápadu a máme předběžné vyjádření
od úřadů, že takhle by projekt mohl v dané lokalitě projít přes další úskalí typu územního plánu a jeho regulativů, spustíme klasickou
projektovou dokumentaci. Papírování je stejné jako u jakéhokoli jiného projektu. Trvá stejně dlouho. Na minimální čas je zkrácena jenom
samotná realizace. Když úřad schválí projektovou dokumentaci, uděláme si interně prováděcí dokumentaci, abychom dům vyrobili a byli
schopni dodat na pozemek.
Dělají úřady nějaké problémy?
Ne. Úřady náš systém vnímají jako dům, stavbu trvalého charakteru.
Chodí k nám klienti, kteří si myslí, že k našim stavbám není potřeba
stavební povolení. To je obrovský omyl. Nesetkali jsme se ale s tím,
že by nám stavební úřady dělaly problémy, respektive nejsou potíže
v tom, že by jim třeba nevyhovoval systém, který dodáváme. Územní
plán definuje, co si můžete v dané lokalitě dovolit. Jsou lidé, kteří si
koupí typový projekt, pak přijdou na úřad, ale tam jim řeknou: tady
nemůžete mít plochou střechu, pouze sedlovou. Náš konstrukční systém samozřejmě umí zajistit jakoukoli střechu: plochou, sedlovou,
pultovou… Neomezeně. V rámci úvodních konzultací klientovi řekneme: na tomhle pozemku můžete postavit maximálně takhle velký
dům, s takovouhle střechou, který vypadá tak a tak.
Prozkoumáte tedy za něj územní plán v dané lokalitě a rovnou mu
řeknete, jaké má možnosti…
Ano, to je první věc, která se ověřuje hned na prvních jednáních.
Abychom neztráceli čas a investor zbytečně neinvestoval peníze.
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Dvojdům Hostivice
foto archiv cubespace

„Devadesát procent lidí chce barák milion plus kk.“
Styděli bychom se, kdyby nám po roce práce na domě investor položil
otázku: proč jste mě na tohle neupozornili, jste přeci profíci?

strom, postav dům, zploď dítě, takže u rodinných domů tento model
nefunguje. Funguje ale u municipálních objektů.

U modularity každého napadne, že se dá stavba stavět po etapách.
Mladému páru stačí malý dům, pak se dostaví dětský pokoj, pak další
pokoje… Jde to?
Strategii rostoucího domu máme už někdy od roku 2007. Má to ale
i svá úskalí. Investor by na začátku měl rovnou počítat s tím, že se
jeho rodina, a tedy i dům budou rozrůstat – první, startovací fázi totiž
musíme někam umístit. Musíme vědět, kterým směrem se dům bude
rozšiřovat. Většinou postupujeme tak, že projekt je dopracovaný až
do poslední fáze. Postaví se nejprve fáze první a investor si podle
potřeby a projektu přikupuje, doobjednává další fáze. Může stavět
postupně, nemusí se zadlužovat – to je jedna z výhod systému. A zároveň jedna z jeho hlavních myšlenek. Systém s tím počítá. Většina
věcí je předpřipravená: přisadíte boudu, vyhodíte okno, místo něj
dáte zárubně, dveře do další místnosti…

Napadá mě školka. Je baby boom, postaví se školka, baby boom skončí,
tak se rozmontuje…
Nebo zrevitalizuje pro jiný účel. Zní to hezky, ale každý ví, že např.
fasádu při demontáži na jednotlivé krabice budeme pravděpodobně muset udělat znova. Pokud dopředu počítám s demontáží, naše
společnost nabídne takové řešení, aby demontáž byla finančně optimalizovaná. A aby se dala využít výhoda, že objekt můžeme přemístit jinam.

Je projekt dražší, když se v něm rovnou navrhnou i další etapy, které se
budou stavět později?
Záleží na velikosti a objemu. Pokud se bavíme o rodinném bydlení
pro běžného klienta, musíme najít ekonomickou hranici, kterou je
investor schopen zvládnout. Kdybychom navrhli, že projekt uděláme
za 10 procent ceny díla, dostali bychom se třeba na půl milionu. To by
nám ale nikdo nezaplatil, protože investor má třeba tři miliony na to,
aby si postavil dům včetně založení a inženýrských sítí. To by byl ekonomický nesmysl. Takže musíme hledat kompromisy. Zásadně dražší
ale projekt není. Investor se může rozhodnout, zda si nechá udělat
projektovou dokumentaci pouze pro první etapu a později si připlatit
za druhou a třetí etapu. Nebo si může zaplatit všechny tři etapy dohromady, ale staví je postupně. Asi si dokážete odvodit, že vyjde levněji,
když se celá dokumentace udělá najednou.

Ale kdybych chtěl celý dům sbalit a převézt někam jinam, tak se na to
musí myslet dopředu…
Každý z našich projektů lze odvézt. Záleží jen na tom, jak budou demontáž, transport a nová montáž drahé.

A jde dům třeba naopak zmenšit či dokonce rozdělit na dva či přemístit
jinam?
Ano, následné zmenšování či přemisťování je možné. Koupím si dům,
mám nepříjemné sousedy, nebaví mě to, tak se sbalím, koupím jiný
pozemek a dům tam přestěhuji. V Americe nebo Austrálii – to jsou národy mentalitou více migrační – je to běžnější. U nás platí spíše zasaď

68 DŮM&ZAHRADA

Dovedu si představit, že fasáda ze dřeva vydrží stěhování lépe než
omítka…
Dělali jsme i projekt, kde byla klasická omítka se zateplovacím systémem. Drobnými úpravami jsme tento projekt dokázali transportovat
přímo z výrobní haly na pozemek bez poškození.

Prostě to zas tak jednoduché není…
Kapacita mateřské školy se třeba sníží o jednu třídu, třídu odvezete
a z poloviny uděláte zázemí fotbalistům na hřišti a z druhé poloviny
veřejné záchodky. Nebo prodáte celý pavilon jiné obci, která ho potřebuje. Dá se s tím pracovat. Ale dodavatel musí vědět dopředu, že
investor má takový úmysl. Za normálních okolností se snažíte o co
nejnižší cenu a některé věci si umíte zjednodušit. Pokud třeba víte, že
investor chce modulární dům pouze kvůli časové úspory při výstavbě, že dům nebude například růst, některé prvky tam nemusíte dělat.
A snížíte tak cenu.
Například…
Modul má střechu i podlahu, což znamená, že když stavím do patra, tak se mi dubluje střecha a podlaha. U klasického domu to tak
není, tloušťka stropu je 300–400 mm. V našem systému dvakrát 300 je
600 mm. A např. schodiště musíte udělat tak, abyste po něm neprolé-

