NÁVRH MÉHO SAMOOBSLUŽNÉHO DOMU

V několika záběrech jste mohli vidět, jak jsem si navrhla interiér mého domu. V rychlosti vám popíšu
některé věci v něm.
Dům je navržený pro 3 lidi. Má přízemí a první patro. V přízemí se nachází garáž, předsíň, velká
místnost s klavírem a s krbem a prádelna. V druhém patře je obývací pokoj, ložnice, pracovna,
kuchyň a koupelna.
Veškerý nábytek je ze dřeva, jelikož je tento materiál velmi odolný. Některé podlahy jsou z bílého
mramoru a jiné ze dřeva. Bohužel v aplikaci mi nešla navrhnout střecha domu, ale na ní by určitě
neměli chybět solární panely, které by mi zajišťovali většinu elektrické energie a mohla bych ta mít
každodenní ohřev vody a veškeré elektrické spotřebiče.

VODA
Vodu bych měla dešťovou, kterou bych pomocí čističky (pokud by to nějak šlo) využívala jako vodu ke
koupání, praní a možná i k pití (jen pokud bych si byla jistá, že je k tomu voda skutečně vhodná).
Nevyčištěnou dešťovou vodu bych využívala na zalévání nebo uklízení. Z nějaké části, bych používala
i vodu ze studny, kterou jsem také bohužel nemohla vytvořit v aplikaci. Tady už bych měla větší
jistotu, že voda by mi neměla nijak ublížit a proto bych ji využívala převážně na vaření a i k pití.
Teď vám popíši jednotlivé zajímavé prvky a věci v domě.

KOTEL
Do tohoto kotle se bude schraňovat veškerá energie ze solárních panelů.

AUTO
V přízemí se nachází garáž, ve které je auto Tesla model 3. Toto auto jsem si vybrala proto, že je
elektrické, není z něj tedy tolik emisí a je šetrnější k naší přírodě. Jelikož autům tolik nerozumím, tak
z mého pohledu je toto hlavní plus.

KRB
Do přízemí jsem přidala krb, jelikož ten nám ušetří mnoho energie. Topilo by se v něm totiž dřevem a
organickými prvky, které už nebudou mít jiné využití. Tím si zajistím teplo v přízemí domu, které
potom může stoupat i do patra.

BAREL NA PITÍ V PATŘE
Barel by sloužil na pití, jelikož by v něm byla voda ze studny (nemusela bych pít vodu z kohoutku).
K úklidu by sloužila voda dešťová.

STŘECHA
Střecha by byla pokryta taškami. Na ní by se nacházely solární panely, které by byly napojeny na kotel
v předsíni. Ze sluneční energie v solárních panelech bych čerpala veškerou energii (jak na ohřev vody,
tak na používání elektrických spotřebičů).

STUDNA
Studna mi bohužel stejně jako střecha nešla v aplikaci vytvořit, ale byla by v oblasti zahrady u
skleníku. Byla by z cihel a měla by malou střížku obloženou taškami. Brala bych z ní část vody do
domácnosti (k pití nebo k vaření).

ZAHRADA
Zahrada mi nešla tak dobře udělat v aplikaci. Podrobně vám ji tedy popíšu. Byla by oplocená
kamenným plotem s kovanou brankou. V prostoru zahrady by se nacházel dřevěný zahradní nábytek,
malé ohniště, okolo kterého by byly dvě dřevěné lavice a záhony, na kterých bych sázela zeleninu.
V pozadí zahrady by byla velká jabloň a třešeň. Opodál by se nacházely dva úly včel. Díky ovocným
stromům opodál bych měla dostatek ovoce. V okruhu stromů a úlů by byl ještě malý skleník, který by
též sloužil k pěstitelským účelům. U skleníku by byla ještě studna ( viz výše).

Veškeré informace jsem čerpala z vlastní hlavy a vše jsem se snažila autenticky popsat
Celý dům jsem vytvářela v aplikaci room planner.
https://www.google.com/search?q=room+planner&client=ms-android-xiaomi-rev1&hl=csCZ&source=androidbrowser&ei=9eCKYO7fLJKasAe9nKkQ&oq=room+planner&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXd
pei1zZXJwEAMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoCCCk6BAgpEA06
BAgpEEM6CwguELEDEMcBEKMCOggIABCxAxCDAToFCC4QsQM6BQgAELEDOgIILjoIC
C4QsQMQgwE6DgguELEDEMcBEKMCEJMCOgsILhCxAxDHARCvAToICC4QsQMQkwI6B
QguEJMCUNEVWIw6YPsaABwAHgAgAFyiAGfB5IBBDExLjGYAQCgAQGwAQ_AAQE&sclient=mobile-gws-wiz-serp
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