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Modularita

Obecně řečeno, modularita je míra, do jaké lze oddělit a rekombinovat komponenty systému, často s výhodou flexibility a 

rozmanitosti použití. Koncept modularity však lze rozšířit na více oborů.

Modulární návrh je technika návrhu, která zdůrazňuje rozdělení funkčnosti řešení na nezávislé, zaměnitelné moduly, z 

nichž každý obsahuje vše nezbytné pro jediný aspekt požadované funkcionality. Modularita v architektuře se projevuje 

stylovou jednotností s mnoha variacemi.
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FLEXIBILNÍ M-Ě/-ÍSTO | KOMA CITY



LÁZNĚ
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FLEXIBILNÍ M-Ě/Í-STO | KOMA VILLAGE



POP UP ARCHITEKTURA



PAVILON EXPO | EXTERIÉR 



PAVILON EXPO | INTERIÉR 



VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MODULARITY



• 41 mateřských škol

• 45 základních škol

• 5 středních škol

• 2 vysoké školy

• 2 hudební školy

• 237 administrativních budov

• 18 realizací do zdravotnictví 

• 25 sociálních bytových domů

• 2 hotely

• 3 bytové domy

• 31 sportovních šaten

• 11 kulturních modulárních objektů

• 12 autosalonů

• 6 čerpacích stanic

• 10 pekáren

• 52 prodejen

• 37 restaurací, kaváren a rychlých občerstvení

celkem cca 1.000 modulárních realizací

CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ | MŠ, ŠKOLY



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ | NEMOCNICE



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ | RESTAURACE



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ | LETIŠTĚ



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ | FASHION LINE



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ



„KAM KRÁČÍME…“

• Budeme vyrábět a tvořit luxusní modulární budovy a prostory. Tyto budeme prodávat i pronajímat a dle potřeb i stěhovat.

• Budeme využívat moderní design a progresivní architekturu, recyklovatelné a recyklované materiály, optimalizovat logistiku a 
výrobní procesy.

• Při výrobě, projektování a realizacích budov budeme využívat moderní technologie digitalizace (IOT, VR, AI).

• Naše budovy budou novodobé chytré stavebnice.

• K přírodě se budeme chovat jako k příteli. Více budeme používat i přírodní materiály Budeme minimalizovat využívání plastů.

• Vstoupíme do nového světa sdílení s novou značkou „KOMA SPACE“ a „FASHION LINE“ se svými kolekcemi.

• Budeme příkladem využití cirkulární ekonomiky v praxi. Budeme měnit dle potřeb ulice, náměstí a veřejné prostory.

• Budeme vyrábět domy, školy, školky, továrny, letiště do celého světa. Budeme je oblékat, t.j. využívat fasádní systémy, podle 
poslední módy.

• Neustále budeme hledat nové možnosti využití modulární výstavby v různých oborech našeho života a vytypovávat trvale ty 
pravé realizace vhodné pro náš obor.



• Naším posláním je práce a služba lidem, lidem vzdělaným, služba přírodě, se kterou žijeme a z ní čerpáme.

• Děláme, co milujeme a milujeme, co děláme.

• Žijeme v umění a necháme se uměním inspirovat.

• Chceme být spolu, společně tvořit, řešit výzvy, radovat se i překonávat obtíže, inspirovat se, dokázat se dohodnout, být šťastní 
v životě, usilovat o to vždy vypustit nepodstatné, nezaměstnávat se navzájem nesmyslnými úkoly, na správném místě šetřit čas.

• Více než okamžitý krátkodobý zisk nás zajímá dlouhodobá strategie a přínos.

• Našim cílem je zjednodušování, je to princip. Nové SW aplikace nám pomáhají. Pokud však nejsou kompatibilní, nefunkční, 
závislost na nich nám život komplikuje a zhoršuje.

• Nepřestaneme pomáhat lidem, těm co neměli tolik štěstí jak my.

• Nepřestaneme těmito přístupy obohacovat svět a vybudujeme ve Vizovicích prototyp malého modulárního flexibilního města 
pro budoucnost.

• Vybudujeme a spustíme činnost nového Vývojového Inovačního Centra Modularity /VICM/ s cílem vývoje nových výrobkových 
řad, řízení inovací, zavádění digitalizace s propojením odborníků z celého světa.

• „Modularitologie“ v nové Škole modularity. Pro uplatňování principů modularity v jiných oblastech našeho života spustíme nový 
způsob vzdělávání odborné veřejnosti s nově vzniklým oborem.

„KAM KRÁČÍME…“



Modularita je 
výstavba budoucnosti.

@koma-modular

@KOMACZ

@koma_modular

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 02 Vizovice
info@koma-modular.cz
www.koma-modular.cz
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