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V Česku rostou školky z modulů,
do konce roku jich mohou být desítky
Jan PETR
Zajistit dětem předškolní
vzdělávání je dnes čím dál
tím těžší. Dobře to vědí nejen čeští rodiče, ale i obce,
které mateřské školky zpravidla provozují. Jen za loňský rok stoupl počet odmítnutých žádostí o zápis
do školky o třetinu, nedostalo se tak zhruba na čtvrtinu
dětí. Obce proto stále častěji hledají řešení v podobě
školek postavených z tzv.
modulů. V Česku by se jich
v nejbližší době měly otevřít
desítky, mimo jiné v Hradci Králové, Mladé Boleslavi
nebo jihočeské Dřítni.
„Růst zájmu obcí o realizaci mateřských škol formou
modulové výstavby je dnes již
neoddiskutovatelný. Jen během letních prázdnin dokončíme nejméně tři modulové
školky. Zároveň očekáváme,
že pokud se konkrétním městům a obcím podaří včas uzavřít stavební řízení, stihneme
do konce roku dodat až deset
dalších školek s kapacitou kolem šesti set míst. Je jisté, že
brzy budeme v České republice počítat modulové školky
v řádu desítek a přiblížíme
se tak situaci v Německu. Pro
obce jsou moduly díky rychlé
a levné výstavbě a praktické variabilitě mnohdy jediné
možné řešení,“ říká marketingový ředitel dodavatele modulových staveb Touax Jan
Petr.
Oproti běžné zděné stavbě lze totiž tu modulovou
postavit obvykle do osmi týdnů a zhruba o třetinu levněji.
Jsou si toho vědomi i zastupitelé v Hradci Králové nebo
jihočeské Dřítni, kde by rádi
otevřeli nové školky z modulů
ještě před začátkem školního
roku.

mináře pro zastupitele obcí
z celé republiky, kde se dělí
o své zkušenosti nejen s pořízením, ale i následným provozem modulové školky.
Kromě rychlé výstavby
a nízké ceny je výhodou modulových staveb i jejich variabilita. Je možné je během
krátké doby rozebrat a například převézt na jiné místo
nebo změnit původní účel
objektu.
„Z mateřské školky tak
může být vybudováno třeba
sportovní zázemí, komunitní
centrum nebo třídy základní
školy. Obce tak mohou lépe
plánovat investice do občanských staveb. Moduly navíc
není nutné vždy kupovat, je
možné si je od nás i dlouhodobě pronajmout. U zděných
staveb je něco takového nepředstavitelné,“ dodává Jan
Petr z Touaxu.

„Když se před dvěma lety
přihlásil do naší školky dvojnásobek dětí, než jaká byla její
tehdejší kapacita, museli jsme
začít tento problém okamžitě řešit. I proto jsme se nakonec rozhodli pro stavbu nové
školky z modulů. Požadovali
jsme dokončení stavby za dva
prázdninové měsíce, jednoduchou a levnou budoucí přístavbu druhého patra a možnou úpravu části mateřské
školky na třídy základní školy.
Naším dalším požadavkem
bylo i plynové topení,“ vysvětluje důvody, které vedly k netradičnímu stavebnímu řešení
starostka Poříčan Hana Teršová a dodává: „S odstupem
dvou let mohu říci, že jsme
s naší volbou maximálně spokojeni“. Právě v Poříčanech
mají jednu z vůbec prvních
modulových školek v Česku.
Pořádají proto pravidelné se-
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Společnost Touax s.r.o.
je dceřiná firma Divize
modulových staveb
francouzské skupiny Touax,
evropské dvojky na trhu
modulových staveb.
Touax s.r.o. se specializuje
na projektování,
průmyslovou výrobu
a stavbu objektů
stavebnicovým systémem
modulů.
Společnost působí
na českém trhu již
od roku 1991 a těží
z více než třicetileté
zkušenosti skupiny
Touax z modulových trhů
Evropské unie.

