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     HOSPODAŘENÍ S VODOU

Earthship využívá dva zdroje vody : 1.  nasbíranou srážkovou vodu
2.  vodu ze studny na pozemku

Srážková voda putuje z akumulačních nádrží přes filtr do
zařizovacích předmětů, kde není potřeba využití pitné vody - vana,
umyvadlo... Po použití se z ní stává tzv. šedá voda, která je přivedena do
dvou přečišťovacích nádrží a je zpětně využívána pro splachování. Voda,
která se již zpětně nedá využít pokračuje ven z objektu do anaerobní
čistírny a dále přes biofiltr do zásaku s porostem zeleně na povrchu.
Ohřev teplé vody je zajištěn boilerem s pomocí solárního ohřevu vody.

     ELEKTRICKÁ ENERGIE

Hlavní výrobu elektrické energie zajišťují fotovoltaické panely
umístěné na střeše objektu, orientované na jih/jihozápad ve sklonu 35°.
Pokud se energie ihned nespotřebovává, ukládá se do baterií umístěných v
technické místnosti. Dále jsou zde navrženy dvě axiální větrné turbíny,
které v případě nedostatku slunečního záření mohou pomoci s pokrytím
spotřeby.

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Earthship pracuje na principu akumulace tepla a následného
postupného uvolňování. Podlaha společně se zadní obvodovou stěnou tvoří
masu, která se vlivem slunečního záření nahřeje a poté uvolňuje teplo do
prostoru. Objekt je koncipován takovým způsobem, aby v zimním období, kdy
je slunce nízko, sluneční paprsky zasahovaly hluboko do nitra. V krajním
případě při nedostatku slunce je možné přitopit lokálně umístěnými kamny
na dřevo. V případě nedostatku slunce a za použití kamen lze prostory
následně chladit přes prosklenou předsíň, pomocí uzavíratelných otvorů ve
stěně.

V letním období, je slunce vysoko a tak se dostane pouze do
skleníku/předsíně, kde jsou navržena střešní okna pro odvod horkého
vzduchu. Chlazení je navrženo přes potrubí vedené pod zemí, které ústí
uzavíratelnými otvory do obytných prostor. Následně se ohřátý vzduch
odvádí do předsíně/skleníku a odtud střešním oknem ven.

EARTHSHIP, nebo u nás v ČR pod názvem Zemědům, Zeměloď,  je koncept, který přišel ze Spojených Států. Název je odvozen od vesmírné lodi, který vyjadřuje schopnost domova
poskytnout svým obyvatelům vše k přežití: přístřeší, energii, nakládání s odpady, vodu a jídlo. První Earthship na světě byla postavena v Novém Mexiku, první Earthship v ČR a
zároveň ve střední Evropě leží kousek od Sázavy. Pro dobré fungování budovy je klíčové mít dostatek slunečního záření, proto pro výstavbu nové zemělodi byla zvolena jedna
z nejvíce prosluněných oblastí v zemi -  kraj vína, slunce a teď i energeticky nezávislých budov.

EARTHSHIP v kraji vína a slunce
Poloha: 48.7486569N, 16.1250103E, 67124 Vrbovec
Roční úhrn globálního slunečního záření v ČR: 1109 - 1337 W/m²
Trvání slunečního svitu: 1800+ hodin ročně
Průměrná rychlost větru: 2,83 m/s

Lucie Staňková
TZB 3
ZS 2022/23
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POTRAVINY

K pěstování některých plodin se dá využít předsíň, která zároveň plní i formu skleníku. Dále
je k dispozici rozsáhlý pozemek s možností pěstování dalších plodin, které potřebují více místa,
včetně ovocných stromů.

TVAR A DISPOZICE

Budova je z větší části zapuštěna do valu ze zeminy - ze tří stran, tak aby se
minimalizovaly případné úniky tepla.  Na jih se nachází maximálně prosklená fasáda.
Do jednotlvýc obytných místností lze vstupovat z prosklené chodby, která slouží zároveň jako
předsíň a skleník. Další možností pohybu mezi místnostmi je chodba uvnitř dispozice, v případě
nekomfortní teploty nebo nečistot v prosklené chodbě. U zadní stěny se nachází technická
místnost. Další prostory u zadní zdi jsou využity jako skladovací a úložné. Dílna a garáž, kde není
třeba udržovat celý den komfortní teplotu jsou od obytných místností odděleny masivní stěnou.
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- vzduch se ochlazuje v předsíni
- za slunečného počasí lze naopak
přivádět teplý vzduch z předsíně

- vzduch ochlazovaný zeminou přivedený průduchy
se ohřívá v obytných místnostech a následně
odvádí ven
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