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BARMA: HISTORIE
 
 Nejstarší zmínky o jednotném osídlení většiny území dnešní Barmy pocházejí z 11. století, kdy se zde rozkládal 
první barmský stát - království Pugam. Tato éra, ve které se rozvinula buddhistická kultura a bylo postaveno velké 
množství pagod, dochovaných dodnes, trvala až do vpádu Mongolů ve 13. století. Barma byla znovu sjednocena až 
v 17. století za trvajících bojů etnických menšin o nadvládu.  Ta se v polovině 18. století dastává do rukou Barmánců. 
Následné období vlády barmských králů je posledním vzepětím barmského království.
 V 19. stol. pronikali do Barmy Britové, kteří postupně ve 3 britsko-barmských válkách Barmu od jihu dobývali. 
Ve 3. válce v roce 1885 Britové dobyli královské město Mandalaj, sesadili posledního barmského krále Thibhoa a 
odvezli ho do exilu v Indii. V období koloniální nadvlády vznikal v zemi odpor, který vyústil v průběhu druhé světové 
války. Výsledkem bylo přiznání nezávislosti britskou vládou a  konání konference, na které se Barmánci dohodli s 
národnostními menšinami na vytvoření federativního Barmského státu, v němž bude národnostním menšinám 
zaručeno právo na vnitřní autonomii. 4. ledna 1948 pak byla vyhlášena nezávislost – vznikl Barmský svaz a započalo 
období parlamentní demokracie.

BARMA: 20. STOLETÍ A SOUČASNÝ STAV

 Ekonomicky byla Barma jednou z nejrychleji se vyvíjejících a nejbohatších oblastí jihovýchodní Asie, neboť 
má bohaté přírodní zdroje. Od vzniku nezávislého státu však měla řadu politických problémů, spojených s požadavky 
početných etnických menšin o větší autonomii a neochotou centrální barmské vlády tuto autonomii poskytnout. V 
zemi tak vypukla občanská válka, během které postupně sílila moc a význam armády natolik, až v březnu 1962 prov-
edl generál Nei Win vojenský převrat. Tím započalo dlouhé období vojenské diktatury. Nei Win vyhlásil program 
barmské cesty k socialismu, jehož součástí bylo znárodnění majetku, zrušení zahraničních investic a izolace země. Od 
počátku nový režim také tvrdě potíral své oponenty a kritiky – rozpustil parlament a pozastavil platnost ústavy. Byla 
zavedena cenzura, noviny ovládla vládní propaganda a tisíce lidí skončily za vyjádření svého odporu ve vězení. 
 V roce 1988 vyvrcholila frustrace obyvatel z ekonomické krize a nesvobody a statisíce lidí se vzbouřily proti 
vojenské vládě a žádaly demokracii. Přestože generál Nei Win pod tíhou masových demonstrací rezignoval, vlády se 
zmocnila nová vojenská junta a represivní režim v Barmě tak pokračuje dodnes.
 Nová junta sice upustila od socialismu a povolila opět soukromé podnikání a částečně i zahraniční investice, 
dodnes však výrazně potlačuje lidská práva a omezuje svobodu obyvatel Barmy. Při stavbě nových silnic jsou 
využíváni muži, ženy, ale i děti jako nosiči materiálu bez nároku na jakýkoli honorář. Výsledný nedostatek času k 
obdělávání vlastních políček vede k častému strádání nedostatkem jídla. Chovají-li se vesničané příliš vzpurně, pak 
se nevyhnou pronásledování barmskou armádou. Důvodem pro pronásledování bývá také etnická či náboženská 
příslušnost. Nutnost skrývat se před armádou a a čelit tak hrozícímu uvěznění vede k rozdělení rodin a také ztrátě 
živitele. Ani situace ve věznicích není dobrá. Mučení je zde běžnou praktikou výslechu. Zaměříme-li se na další oblast 
jako je přerozdělování státního rozpočtu, je jeho většinová část věnována na armádu. Zdravotnictví, vzdělání a rozvoj 
země stojí v pozadí. Jedeme-li do země jako turisté, smíme pak vidět jen to, co nám vláda povolí a povolí-li nám něco 
více, tak jedině pod bedlivým dohledem vojáků. Silně cenzurována jsou i média.

BARMA: ÚTĚKY ZE ZEMĚ
 
 Současná situace v Barmě vede k útěkům obyvatel ze země. Jejich cílem se stávají okolní státy v čele s Indií a 
Thajskem. A právě do oblasti thajsko-barmské hranice je situován zpracovávaný projekt školy.

 

 Barma, od roku 1989 známá pod novým o�ciálním názvem Myanmar, se 
nachází v jihovýchodní Asii na pobřeží Bengálského zálivu a Andamanského moře. 
Svými hranicemi sousedí s Indií, Čínou, Laosem, Bangladéší a Thajskem.

BARMA: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
 
 Barma je druhým největším státem jihovýchodní Asie. Její rozloha je 678.033 
km². Území Barmy je rozděleno na 7 oblastí vlastní Barmy a 7 států národnostních 
menšin – Kačjinský, Kajaský, Karenský, Čjinský, Monský, Arakanský a Šanský stát. Novým 
hlavním městem je od konce roku 2005 Neipyijto vzdálené 400 km na sever od 
největšího a dříve hlavního barmského města Ragúnu. Barma má téměř 50 milionů 
obyvatel; nejpočetnější Barmánci tvoří 68% obyvatel. Úředním jazykem je barmština. 
Převážná většina obyvatel se hlásí k buddhismu (89%), v menší míře (do 5%) je zde 
zastoupeno křesťanství a islám.
 Přírodní podmínky se v Barmě odvíjejí od nadmořské výšky a vzdálenosti od 
oceánu, typické je střídání letního monzunu přinášejícího srážky od moře a zimního 
monzunu působícího naopak. Na severu do území státu zasahuje Himaláj, na západě 
horská pásma zakončená Arakanským pohořím. Na východě se nachází Šanská plošina, 
ve středu pak nížina řeky Iravádí. Téměř polovinu země pokrývají deštné pralesy s 
cennými dřevinami a opadavé lesy.  Nejznámější těženou a vyváženou dřevinou je týk. 
Najdeme zde také významná naleziště nerostných surovin a drahokamů.
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 Do Thajska směřují především příslušníci dvou etnických skupin - Karen a Karenni, obývající přilehlé části 
Barmy, které patří v zemi mezi ty nejméně rozvinuté. Většina obyvatel se zde živí zemědělstvím a chovem dobytka. 
Jejich domovy, pole a pastviny však musí často ustoupit těžbě surovin. Vesničané se také stávají skutečnými oběťmi 
nekončícího kon�iktu mezi místní povstaleckou  a barskou armádou. Vojáci ve vesnicích kon�skují jídlo a obyvatele 
využívají jeko nosiče či hledače min.

UPRCHLICKÉ TÁBORY V THAJSKU
- 9  uprchlických táborů ve vzdálenosti kolem 10 km od hranice
   150 000 uprchlíků
   z toho 36 000 dětí školního věku 
- 10 etnických menšin
   78, 7%  Karen
   9, 3% Karenni
   4, 2% Burman 
   1, 0%  Mon
   6, 8% Ostatní
- velké množství uprchlíků nemá dostatečné vzdělání či dovednosti, aby byli schopni začít nový  život mimo tábor 
- některé děti se v táboře narodily a neznají život mimo něj

MAE SOT
 Mae Sot se nachází v blízkosti thajsko-barmských hranic při hlavním silničním tahu spojujícím Thajsko s 
Barmou. Vytváří zde čínsko-barmsko-karensko-thajskou obchodní základnu. I obyvatelstvo je velmi různorodé, liší 
se jak etnickou příslušností, tak ekonomickou situací. Díky velkému počtu uprchlíků a každodenní hrozbě vypuk-
nutí kon�iktu s barskou armádou je zdejší situace považována za nestabilní. I přesto sem v poslední době míří více 
turistů. Město je láká právě svojí různorodostí. Samotné centrum města je situováno jižně od hlavní silnice a 
směrem k místu určenému pro stavbu školy přechází ve skladovací oblast se zatím nevyužitou dopravní kapacitou. 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
- tropické monzunové klima
- 3 hlavní období 
 - teplé a vhké
  únor - květen (červen), velmi málo srážek
 - deštivé
  květen (červen) - říjen, velké množství srážek
 - chladnější a suché
  říjen - únor, relativně chladno, nízká vlhkost
- doba slunečního svitu   11.5 - 13.5 hod/den
- průměrná nejnižší teplota  14.4 - 23.9 °C
- průměrná nejvyšší teplota    29.7 - 36.6 °C
- roční srážkový úhrn   1 450 mm
- nadmořská výška    208 m n. m.

Mae Sot

Mae Hong Son

Chiang Mai

Andamanské moře

Sangklaburi

Mae Sariang

Bangkok

Rangún

Neipyijto

THAJSKO

BARMA

200 KM10050

THAJSKO

BARMA

STÁT KAREN

STÁT KARENNI

HLAVNÍ KOMUNIKACE

STÁTNÍ HRANICE

MÍSTO URČENÉ PRO STAVBU ŠKOLY

UPRCHLICKÉ TÁBORY

MĚSTA

NEJVĚTŠÍ MĚSTO BARMY

HLAVNÍ MĚSTA
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Život v uprchlických táborech První místo vybrané pro stavbu školyZADÁNÍ SOUTĚŽE

 Mezinárodní studentská soutěž byla vypsána s cílem nalézt optimální řešení pro 
výstavbu školy v Thajsku jen několik kilometrů od thajsko-barmské hranice. Tato škola, 
určená pro děti barmských uprchlíků, by měla splňovat několik speci�ckých požadavků. 
Vzhledem ke skutečnosti, že barmští uprchlíci nemohou v Thajsku vlastnit půdu, je 
prvním požadavkem přemístitelnost školy, schopnost přizpůsobit se novému místu, 
reagovat na odlišné uspořádání volných ploch. V minulosti se již několikrát stalo, že 
vybudovaný objekt zůstal po vypovězení pronájmu pozemku jeho majiteli a uprchlíci 
museli začít se stavbou znovu. Díky těmto zkušenostem se v dalších deseti letech 
předpokládá možnost stěhování až čtyřikrát.
 Současně není přesně znám počet dětí, které zatím nemají možnost navštěvovat 
školu. Počet uprchlíků se mění a s nimi i tento údaj. Pro účely soutěže byl stanoven počet 
150 dětí. Návrh by měl být schopný reagovat na možné zvýšení kapacity, která by nemu-
sela stačit ani při předpokládaném dvousměném provozu, při kterém bude část dětí 
školu navštěvovat v dopoledních hodinách a část v odpoledních. Věk dětí, pro které je 
škola určena, je 4 - 14 let.
 Dalším požadavkem je co možná nejúčelněji využít místních materiálů a práce 
proškolených místních pracovníků. S tím souvisí i respektování místního klimatu nejen 
volbou materiálů. Je třeba zajistit dostatečné větrání a stínění místností.
 První vybrané místo je dobře dopravně dostupné, je dokonce situováno na okraji 
města, které je jedním z největších v dané oblasti. Otázkou ale zůstává, jestli bude 
dostupnost jiného místa tak příznivá. 
 Financování stavby je míněno ze zdrojů získaných z poplatků vybraných za účast 
v soutěži a darů. Optimální řešení by se tak mělo vyznačovat rozumnou ekonomií.
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE _ SCHOOL FOR BURMA  PETRA STEJSKALOVÁ    ING. ARCH. JIŘÍ BUČEK    1: 2000  SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ         C. 1. 1

hranice Barma_Thajsko    8,5km

centrum Mae Sot  1km

hlavní silniční tah pro obchod
mezi Barmou a Thajskem



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE _ SCHOOL FOR BURMA  PETRA STEJSKALOVÁ    ING. ARCH. JIŘÍ BUČEK  SITUACE ŘEŠENÉHO MÍSTA     C. 2. 11: 500 

ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE

NEZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE

PARKOVACÍ STÁNÍ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

TRAVNATÉ PLOCHY

NÍZKÝ KEŘOVITÝ POROST

NAVRHOVANÝ OBJEKT

NAVRHOVANÝ OBJEKT_PRŮCHODY

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

1.  KOŘENOVÁ ČISTÍRNA

2.  POLÍČKA

3.  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

4.  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

1.4.

2.

3.

3.
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příjezd / příchod od Mae Sot

vstup _ recepce
_ příchod rodičů, návštěv
_ vedení školy
_ služby rodičům
 _internet
 _odborná literatura
 _denní tisk
   

parkování

hlavní vstup zásobování

průchod 
k vodnímu 
hospodářství 
sloužící současně 
jako umývárna

průchody ke hřišti 
a políčkám
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RECEPCE

KANCELÁŘ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

UBYTOVÁNÍ

VÝUKA

STRAVOVÁNÍ + PŘÍPRAVNA JÍDEL

SKLADY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
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RECEPCE

KANCELÁŘ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

UBYTOVÁNÍ

VÝUKA  

STRAVOVÁNÍ + PŘÍPRAVNA JÍDEL

SKLADY

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA

ROZŠÍŘENÍ DŘEVĚNÉ PALUBY
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DEŠŤOVÁ VODA (HYGIENA)

UŽITKOVÁ VODA (ZÁCHODY, ZÁVLAHA)

 _zdrojem nedaleké vodní plochy

ODPADNÍ VODA

kořenová čistírna

kompostovací
septik

barely 1 m3
zakopané v zemi

barely 1 m3
zakopané v zemi
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SLOUPEK
60 x 100 x 3600 mm
60 x 100 x 3400 mm
60 x 100 x 3100 mm 
       

ŠIKMÝ SLOUPEK
60 x 100 x 3970 mm

KROKEV
60 x 100 x 5000 mm

PODLAHOVÝ NOSNÍK 
60 x 180 x 3870 mm

PODLAHOVÝ NOSNÍK 
60 x 180 x 3600 mm

PODLAHOVÝ NOSNÍK 
60 x 180 x 2400 mm

KROKEV
60 x 100 x 3620 mm

KROKEV
60 x 100 x 2410 mm

1200

3600
2400

1200

3600

 Zvolený konstrukční systém vychází z požadavků na půdorysný rozměr jednotlivých tříd. Využívá rastru 
1,2 x 1,2 m, ve kterém jsou vedle sebe kladeny jednotlivé rámy různých délek odvíjejících se od konkrétních 
požadavků na půdorysné uspořádání. Napojování ve směru rámu se provádí v místech styku podlahových a 
stropních nosníků se sloupy. Konstrukci lze v případě přemístění školy celou rozebrat a převézt. Prezentovaný 
projekt je jednou variantou využití tohoto systému.

 TŘÍDA 
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C C’

A’

A

B’

B

RECEPCE      26,8 m2

TŘÍDY      4 x 13,3 m2

DŘEVĚNÁ PALUBA

UmyvadlaUmyvadla

Lavičky

DŘEVĚNÁ 
PALUBA

KANCELÁŘ     12,6 m2

TECHNICKÁ MÍSTNOST 8,1 m2

SPRCHA     2,4 m2

UBYTOVÁNÍ     2 x13,3 m2

SUCHÝ ZÁCHOD    2,6 m2 TŘÍDA    13,3 m2 ZÁCHODY_CHLAPCI     8,8 m2     

TŘÍDA_PŘEDŠKOLÁCI     17,8 m2

SPRCHY    4,5 m2

ZÁCHODY_DÍVKY     13,3m2

SKLAD NÁŘADÍ    4,5 m2 

SKLAD_PŘÍPRAVNA JÍDEL     8,8 m2 JÍDELNA    70,0 m2

CELKEM  282,1 m2
DŘEVĚNÁ PALUBA 178,7 m2 

PŘÍPRAVNA JÍDEL     8,8 m2

  0, 000+-  0, 000+- - 0, 450



+ 3, 700

+ 2, 700

- 0, 450

  0, 000+-
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POHLED JIŽNÍ

POHLED SEVERNÍ

ZÁVĚSNÉ BAMBUSOVÉ PANELY  117 x  95 cm

OCELOVÉ ÚCHYTY

BAMBUSOVÉ ROLETY

PANELY S DŘEVĚNOU KOSTROU A ZTUŽUJÍCÍM KŘÍŽEM
OPLÁŠTĚNÉ Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY BAMBUSOVÝMI ROHOŽEMI   114 x 230 cm
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POHLED  VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

DEŠŤOVÉ SVODY

ŠROUBOVANÉ BAMBUSOVÉ PANELY  112 x 230 cm
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PRKNA průřezu 25 x 100 mm

BAMBUSOVÉ TYČE průměru 50 mm 

SVLAKY průřezu 25 x 50 mm

Fasádní panely jsou zavěšovány na
úhelníky předem připevněné k nosným

sloupkům směrem od spodního
 panelu, tak aby bylo možné jeho 

zaklesnutí.

ÚHELNÍK

SVLAKY průřezu 25 x 50 mm

Získané vyjímatelné police
o dvou hloubkách jsou použity 

ve třídách a recepci k ukládání knih,
ale i hraček a školních pomůcek.

DETAIL OSAZENÍ POLICE

DETAIL FASÁDNÍHO BAMBUSOVÉHO PANELU
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Přemístitelný objekt školy pro Barmské uprchlíky v Thajsku
 
 Lokalita vybraná pro stavbu školy je situována na okraji města Mae Sot v Thajsku, v průmyslové skladovací 
oblasti. Přestože se pozemek nachází nedaleko velkého kruhového objezdu na hlavním tahu  Barma - Thajsko, je od 
něj dostatečně odstíněn dalšími dvěma  areály a vzrostlým stromovým porostem na okraji pozemku. Škola je v 
rámci pozemku umístěna v jeho východní části v návaznosti na stávající komunikace s vytvořením nové zpevněné 
komunikace s odstavnými parkovacími stáními a dostatečným prostorem pro otáčení  velkých osobních 
automobilů. Samotný objekt školy přiléhá k této komunikaci delší stranou svého půdorysu, která je tak přirozenou 
hranicí veřejného a školního. 
 Umístění školy na pozemku vychází ze sledování stávajících hranic zatravněné plochy, která je pro stavbu 
dočasného objektu vhodná možností okamžitého započetí stavby, dále z rozumného napojení na stávající komuni-
kace a využití plochy severně od objektu pro hry dětí a zásobování školní kuchyně.
 Hmotové řešení objektu je zvoleno v kontrastu k neuspořádané a nahodilé stavbě objektů v uprchlických 
táborech. Svým pravidelným uspořádáním  navozuje pocit řádu a jistoty, který je vlastní i školní výuce.  Zešikmený 
tvar dlouhých obvodových stěn je dán snahou o vytvoření prostorů pro ukládání školních pomůcek bez navýšení 
podlahové plochy. Stěny se zvedají v úhlu sledujícím přesah střechy potřebný pro dostatečné zastínění tříd a 
vzniklý prostor je využit pro umístění policového systému. Celý objekt se směrem ven uzavírá a veškeré dění  se 
soustřeďuje směrem do středu do atria. Pouze prostory zajišťující  provoz školy a její kontakt s okolím se otevírají 
také směrem ven.  Ve směru severojižním protíná školu hlavní komunikační osa. Sledují ji dva hlavní průchody:  
atrium - příjezdová komunikace a atrium - školní pozemky. Současně tato osa odděluje část vyhrazenou výhradně 
dětem, kde jsou umístěny třídy, jídelna s potřebným zázemím, sklad nářadí a sociální zařízení a část provozní 
určenou vedení školy s recepcí, kanceláří, technickou místností, ubytováním a vlastním sociálním zařízením. Na obě 
části navazuje dřevěná paluba, která sestupuje na úroveň terénu v místě komunikační osy. V dětské části objektu 
nalezneme další dva menší průchody. Jeden slouží k přístupu k pozemkům. Je zde umístěn sklad  a vstup do sprch. 
Druhý průchod slouží primárně jako přístupová chodba k sociálnímu zařízení a jsou zde umístěna umyvadla. Jako 
druhotná funkce je tu přístup k hlavnímu vodnímu hospodářství. Oba průchody současně oddělují sociální zázemí 
od  ostatních místností. Kompaktnost objektu drží i přes množství průchodů souvislé zastřešení .
 V roli návštěvníka blížícího se ke škole po příjezdové komunikaci spatříme nejdříve recepci, která je právě 
nám určená. Funkce recepce je rozšířena na centrum pro komunikaci, ale i pomoc rodičům dětí. Jsou zde umístěny 
dva počítače, knihovna s odbornou literaturou a místa k sezení při jejím studiu. Také zde mají probíhat jednání 
týkající se provozu školy. Sousední místností je kancelář ředitele školy, z které je přístupná technická místnost. Z 
kanceláře i z recepce je možné vstoupit do atria a pokračovat směrem k ubytování (dvě místnosti s kapacitou dvě a 
dvě lůžka) a sociálnímu zařízení nebo sestoupit na úroveň  terénu  a znovu vystoupit na palubu před třídami. Těch 
je v objektu šest.  Mezi sebou jsou odděleny posuvně skládacími stěnami, které umožňují spojení více tříd (na jedné 
straně atria čtyři a na druhé dvě). Pokračujeme-li dále, přicházíme ke vstupu do zázemí jídelny a k samotné jídelně, 
kde se najednou usadí 60 osob. V nejvzdálenějším rohu nalézáme sociální zázemí, které je oddělené pro chlapce a 
děvčata  a jehož součástí jsou i dvě sprchy. Je také v přímé návaznosti na příchod z práce na políčkách a dále do tříd 
či jídelny.
 Celý objekt je navržen tak, aby bylo možné jeho další rozšíření v důsledku nedostačující kapacity 
zmenšením průchodu k pozemkům a osazením dvou tříd do vzniklé mezery mezi stávajícími a novými třídami. 
Dané řešení povoluje i zvolený konstrukční systém. 
 Při použití materiálů je kladen důraz na snadnou dostupnost, tradiční využití a použitelnost v daných 
klimatických podmínkách. Hlavní konstrukce je navržena jako dřevěná s použitím dostupného tropického dřeva: 
Kyun (Týk), Padauk, Pyinkado, na výplně stěn je použit bambus jak celý, tak i dělený na pruhy splétané do rohoží. 
Na střechu je zvolen pozinkovaný vlnitý plech pokrytý rohožemi pro zmírnění hluku způsobeného deštěm , spojo-
vací prvky jsou ocelové.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA

Konstrukce 
 
 Konstrukce objektu je navržena jako dřevěná rámová. Jednotlivé rámy jsou vedle sebe kladeny v osové 
vzdálenosti  1,2 m a jsou smontovány ze dvou podlahových nosníků 60 x 180 mm, sloupků 60 x 100 mm a dvou 
krokví 60 x 100 mm. Osová vzdálenost sloupků v jednom směru je tedy 1,2 m a v druhém směru je jejím násobkem: 
2,4 m; 3,6 m; 4,8 m. Rámy jsou připevňovány k dřevěnému základu, který je pokládán na vyštěrkovaný vyrovnaný 
povrch. Sloupy nesoucí střechu nad průchody jsou upevněny kotevními patkami do vybetonovaného základu. K 
napojování ve směru rámů je přistupováno v místech spojení se základem s využitím ocelových spojovacích prvků. 
Podlaha je navržena z prken 100 x 25 mm.
 Objekt je dostatečně ztužen, v podélném směru v rovině šikmých stěn dřevěnými kříži z prken 25 x 100 mm 
připevněných  k šikmým sloupkům a stěnovými panely s vyztužujícím křížem na straně atria. Ztužení je voleno tak, 
aby se při stavbě mohlo začít smontováním první tuhé ,,krabice" a od ní pokračovat ke krajům. V příčném směru 
přebírají ztužující funkci šikmé sloupky.
 Vnější obvodové stěny jsou řešeny formou závěsných panelů šíře 1,2  m, které jsou použity  vždy tři na výšku 
stěny (2,3 - 2,7 m). Vnitřní stěny tvoří panely  1,14 x 2,3 m s výztužným křížem z obou stran opláštěné bambusovými 
rohožemi. Ve sprchách je použito předstěn z hustě kladených bambusů chránících konstrukci před stékající vodou.  
Jako střešní latě jsou použity bambusové tyče průměru 100 mm.
 Konstrukce je navržena tak, aby mohl být celý objekt rozmontován a sestaven na jiném místě. Ke spojování  
hlavních konstrukčních prvků jsou používány ocelové svorníky průměru 12 mm.

TZB
 
 Vytápění objektu není vzhledem ke klimatickým podmínkám uvažováno. 
 Voda ze střechy objektu bude sváděna okapovými svody  pod dřevěnou palubu, odkud bude dále vedena 
do systému propojených zásobníků o objemu 1 m3 zakopaných do země. Zde se bude uchovávat a používat pro 
mytí rukou a sprchování. K mechanickému čištění bude docházet  před vstupem do systému zásobníků a k
chemickému na výstupu. Na splachování suchých záchodů bude přivedena užitková voda z nedalekých vodních 
ploch. Pitná voda se uvažuje jako balená.
 Splašková kanalizace bude vedena od suchých záchodů a umyvadel do kořenové čistírny, v případě sociál-
ního zařízení u ubytování bude zřízen septik. Rozměry kořenové čistírny budou stanoveny specialistou.
 K přípravě pokrmů budou používány propan-butanové lahve umístěné v zázemí přípravny jídel. Objekt 
bude napojen na veřejnou elektrickou síť.
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