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Smyslem návrhu je soběstačný dům. Navíc má za cíl minimizace uhlíkové stopu 
během provozu.
Je založen na několika principech:

Zdrojem tepla a chladu je nejlevnější zdroj — podzemní tepelné čerpadlo. Má 
rovněž nejnižší uhlíkovou stopu. Pozemek má navíc hydrotermální vrstvu v 
hloubce pouze 25 m. 
ZdrojemZdrojem elektrické energie je kombinace větru (malý větrník) a slunce (PV-T 
panely), neboť právě kombinace nestálých zdrojů energie snižuje potřebu jak 
celkového objemu uložiště, tak i nároky na rychlost jeho dobíjení či vybíjení. Sklon 
střechy je odvozen z předpokládaného největšího celoročního zisku z PVT panel 
při neotáčivém provedení, neboť návrh vychází z filozofie dlouhodobého 
skladování (rámcově přes sezony). Větrníky jsou orientované na jih, kde se před-
pokládá dlouhodobě nejsilnější a nejstabilnější vítr, ostatní směry jsou zanedbatel-
né, větrník se proto navrhuje jako neotáčivý v ose sloupu.    

Primární cesta optimalizace spotřeby energie spočívá jednak v návrhu skoro pa-
sivního domu a volbě spotřebičů na DC proud, tedy charakterní proud PV-panelů 
a většiny typů baterií. Formálně objekt nesplňuje požadavky na pasivní dům a to z 
důvodu přirozeného větrání, byť se skutečnosti výrazně řízeného klapkami, tedy 
reálně ke zbytečných ztrátám energie docházet nebude.

Pro ukládání energie byl zvolen inovativní způsob chemického uložení ve vodíku, 
specificky v amoniaku (menší mírou v methanolu). Výhodou je snížení spotřeby 
vzácných kovů s Li-ion bateriemi, v návrhu se počítá pouze s jednou standartní 
baterii pro stabilizaci, zbytek tvoří nádoby s amoniakem. Další výhodou je levnost 
navýšení kapacity uložení, menší závislost na teplotě, možnost využití amoniaku 
jako hnojiva, možnost ho prodávat, příp. nakupovat v případě nedostatku energie. 
K nevýhodám patří experimentální charakter konverze vody a vzduchu v amoniak 
pomocípomocí   McFarlanůvých elektrochemických článků, velké energetické ztráty při 
konverzi energie v amoniak, toxicita amoniaku, relativně složité nákladní s amoni-
akem (relativně menší, než s vodíkem), vysoké požární riziko, vysoké vstupní 
náklady. 

Nezanedbatelnou součásti energetické strategie je nakládání s hnědou, žlutou 
vodou a odpadní vodou z kuchyně. Po prvních fázích fermentace se přetvoří na 
methan, močovinu, oxid uhličitý, což při kombinaci s vodíkem poslouží k biologické 
syntézy špinavého methanolu. Výhodou methanolu je lepší skladování, zejm. jako 
pohonné hmoty než amoniaku, nižší požární riziko při srovnatelné těžkostí 
nákladu. Nadbytečné plyny a organické látky, zejm. oxid uhličitý jsou odstraněny 
ve skleníku.

DůmDům se navrhuje jako potravinově soběstačný, i v zimě bude schopen uživit 
rodinu, pro níž byl navržen, a to díky energeticky nenáročnému teplu z tepelného 
čerpadla, dostatku hnojiva v podobě oxidu uhličitého, amoniaku, močoviny a min-
erálních látkách, získáním destilaci vody (v rámci energetické přípravy).

Dům získává pitnou vodu z dešťové vody, nádrže jsou dimenzované na tři měsíce 
bez srážek, pro zabezpečení kvality vody je navržen UV zářič, jeho konstantní 
provoz je započítán do celkové spotřeby energie. Dům efektivně používá šedou 
vodu, po čištění bílá voda se používá na praní, šedá voda — na splachování. Pře-
bytek vody z různých fází fermentace je likvidován na zelených fasádách.

Dům je orientován stejně jako větrníky, na jih. Díky tvaru objektu a nadstřešní kon-
strukcí (pomocí Bernoulliho efektu se zesiluje podtlaková oblast nad střechou) in-
teriérový vzduch je vyváděn směrem nahoru, navíc v standartních situacích se 
vzduch ohřívá za provozu a uniká rovněž směrem nahoru. Čerstvý vzduch je 
přiváděn podzemními kanály, z jižní strany v zimě, a ze severní strany v létě.


