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konstrukce

V dnešním uspěchaném světě je nutné 
umět pružně reagovat na studijní mož
nosti či pracovní příležitosti. Cestování 
za prací nebo jen tak za poznáním je 

jedním z fenoménů dnešní doby, který 
s sebou přinesl i nové sociální aspekty. 
Posunul se věk pro zakládání rodin, mla
dí lidé se nechtějí a často ani nemohou 
vázat k jednomu trvalému místu pobytu. 
Preferují podnájmy před vlastním bydle
ním, což vyplývá i z jejich častého stěho
vání. S tím úzce souvisí problém s opa
kovaným zařizováním nového bytu. Tuto 
otázku se snaží řešit zmíněný mobilní 
koncept bydlení mladých německých 
designérů.

Vše v unifikovaných boxech

Celý koncept tvoří osm modulů rámo
vé konstrukce, které mají z logistických 
důvodů (kvůli snadnější přepravě) jed
notnou unifikovanou velikost a kvůli 
snadnější manipulaci jsou opatřeny 
čtyřmi kolečky s brzdou. Jsou zhoto
veny z vrstvených sendvičových desek, 
laťovek a smrkového masivu. Vnější rám 
tvoří korpus (box), v němž je promyšleně 
uložen nábytkový systém. Každý z mo

Mobilní koncept bydlení

Životní styl současné mladé generace a její pojetí bydlení mohou „konzervativnější“ části populace 
připadat někdy poněkud nekonformní. Skupina osmi studentů z německé Západosaské univerzity 
ve Cvikově (Westsächsische Hochschule Zwickau) vyvinula mobilní koncept bydlení, reagující na 
současnou zrychlenou dobu, s cílem otevřít uživatelům nové perspektivy. Je založen na modulech 
rámové konstrukce opatřených kolečky, umožňujících snadné a rychlé stěhování a vytváření indi-
viduálního obytného prostoru.
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Postupné rozložení kuchyňky

Vlevo modul společného sezení, který může sloužit k práci, ke stolování nebo k po-
sezení s přáteli, vpravo modul vaření
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dulů je řešen jinak podle svojí funkce: 
spaní, ukládání šatstva, ukládání knih, 
šanonů apod., práce, setkávání, vaře
ní, stolování, odpočinek. Funkce ně
kterých modulů se částečně duplikují 
(ukládání, práce, setkávání, stolování), 
některé moduly jsou vícefunkční (jed
ním z nich je např. jídelní stůl; otočením 
desky o 180° a rozložením připojené 
hrací plochy vytvoříme pingpongový 
stůl). Uživatel tak nemusí pořizovat 
všech osm modulů, ale může si vybrat 
jen některé z nich podle individuálních 
potřeb odpovídajících jeho životního 
stylu. Např. se čtyřmi základními mo
duly získá kuchyň, prostor pro stolování 
a posezení s přáteli, pracovnu a ložni
ci, a to včetně omezeného úložného 
prostoru.

Funkčnost a jednoduchost

Nábytek a funkční prvky uložené v bo
xech jsou řešeny jako skládací a jsou 
buď vyjímatelné (skládací židle, přídav
né stolky, kontejnery apod.), anebo tvoří 
součást boxu, tedy jsou s rámovou kon
strukcí nějakým způsobem spojeny. Do 
funkční pozice se dostávají vyklopením, 
sklopením, otočením nebo vysunutím. 
Některé prvky fungují na principu pros
torového leporela. Jednotlivé dílce jsou 
vzájemně spojeny pomocí otočných zá
věsů nebo čepů. Jedním sklopným po
hybem tak vytvoříme např. stůl s lavicemi 
nebo lůžko. Jiné prvky vyžadují složitější 
– kombinovaný pohyb, kdy je nutné je 
např. po vyklopení složit, otočit, zasu
nout apod. Vesměs jde ale o nenáročné 

intuitivní operace. Funkčnost a jednodu
chost je ostatně nosnou myšlenkou ce
lého konceptu. Odpovídá tomu i zajištění 
jednotlivých prvků ve funkčních pozicích 
bez potřeby jakéhokoliv nářadí. K aretaci 
prvků se používají jednoduché zástrčky, 
západky, kolíky nebo podpěry.
Detailní informace o konceptu mobilního 
bydlení a o jednotlivých modulech najdete 
na www.schneeberger-auf-reisen.de.

Jedním sklopným pohybem vytvoříme stůl s lavicemi

Dvojí funkce stolovacího modulu: z jídelního stolu otočením desky a rozložením hrací plochy vytvoříme pingpongový stůl

Více obrázků najdete v pdf verzi 
tohoto článku na portálu 
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Detail otočných spojů

Zajištění otočného prvku pomocí kolíku

Detail otočných spojů
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B

Modul pro spaní nabízí lůžko s pevným roštem

Relaxační modul je navržen ve stylu zahradního posezení


