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NávrhAbstrakt Závěr
Při provozu datacentra vzniká odpad-
ní teplo, které se využívá k vytápění 
domu z konopného betonu. Solární 
komín propouští teplo do objektu, a tak 
se udržuje teplo v chladných měsících 
a chlazení v horkých měsících.

Energie je generováno pomocí 
solárních panelu umístěné na střeše. 
Následně tato energie je použita k pro-
vozování datacentra, která generuje 
odpadní teplo. Vertikální komunikací 
je točité schodiště. 

Dům byl navržen s použitím ma-
sivních konopných betonových stěn, 
které poskytují vysokou úroveň tepel-
né izolace, odolnosti vůči škůdcům a 
požárům. Teplo se rozvádí po celém 
objektu a odvádí ven pomocí solárního 
komínu. Systém hospodaření s vodou 
byl navržen tak, aby se přečištěná 
voda z pozemku odváděla řízeně a 
aby bylo možné ji znovu využít.

Objekt byl navržen tak, aby co ne-
jvíce využíval solární zisky a zároveň 
minimalizoval tepelné ztráty. Hlavní 
obytný prostor směřuje na jih, terasa 
je zastíněna střešním přesahem. Ori-
entace objektu je optimalizována pro 
využití slunečního svitu v chladných 
měsících.

V podzemním podlaží jsou umístěny 
vysokorychlostní servery, které slouží 
k přenosu dat a také grafické karty 
pro remote play. Tyto komponenty 
generují velké množství tepla, které 
lze využít díky solárnímu komínu k 
vytápění celého objektu.

Uzavíratelné klapky v komínu umožňu-
jí regulaci tepla, které je odváděno 
ven z budovy. Odpadní teplo se dále 
využívá pro ohřev vody a pro vytápění 
teplonosného média. Větrání je řeše-
no přirozeně díky prosklení na jižní a 
severní straně, které umožňuje větrat 
celý objekt. Okna lze otevřít a větrat.
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