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05. ledna 2021, Vizovice 

Progresivní investor Karvinské hornické nemocnice se rozhodl přístavbu 

ortopedického oddělení řešit pomocí modulárního systému. První jednání 

proběhla na začátku roku 2020 a dnes, na začátku roku 2021, je stavba 

připravená přivítat první pacienty. 

Při jednání hrála důležitou roli rychlost výstavby a možnost okamžitého užívání po 

dokončení stavby. Přístavba je ze 77 modulů a má celkem 3 patra. S hlavní budovou 

ji propojují dva krčky – v přízemí a ve druhém patře. Na místě trvala stavba přibližně 

3 měsíce, čímž se minimalizoval i nepříjemný hluk, který by rušil pacienty a odborný 

personál. 

V přízemí nemocnice jsou ordinace lékařů, v prvním patře lůžková část, v nejvyšším 
podlaží ortopedická lůžka včetně oddělení JIP, případně COVIDová jednotka. 
Kapacita nemocnice se tímto navýší o 30 lůžek následné péče, 18 ortopedických 



lůžek a 4 lůžka na JIP. „S ohledem na rychlost dokončení byl modulární způsob 
výstavby správnou volbou.", uvedl MUDr. Tomáš Canibal, ředitel Karvinské hornické 
nemocnice. V ČR se jedná o první a průlomovou modulární nemocnici. 

První jednání s klientem proběhlo 14. ledna 2020. Následně se vypracovala studie a 
30. března se podepsala smlouva. Teprve poté byl zpracován projekt pro stavební 
povolení. I na těchto termínech je vidět, že kdo chce, hledá jak… Právě zde se 
ukazuje, že modulární výstavba bude mít v dnešní době plné změn své 
nezastupitelné místo. 
 
„Byla to pro nás výzva, za kterou jsem rád. Poslání naší firmy je pomáhat lidem, 
takže zdravotnictví je pro nás důležitým odvětvím. Právě na takové projekty se 
chceme v budoucnu soustředit.“, říká majitel společnosti KOMA Modular, Stanislav 
Martinec. 

 

Vizovická společnost KOMA Modular s.r.o. je specialista v oboru modulární výstavby 

a architektury. Firma o sobě dala nejvíce vědět dodávkou modulárního českého 

EXPO pavilonu v Miláně 2015, který byl oceněn bronzovou medailí za architekturu. 

Modulární KOMA stavebnice umožňuje rychle a efektivně realizovat stavby pro 

jakýkoliv účel. Principy modularity zapadají také do cirkulární ekonomiky, kdy lze 

změnit dispozici objektu přemístěním modulů. Pro více informací o společnosti 

navštivte web www.koma-modular.cz 
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