
SEMINÁŘ

Mobilní a obnovitelné zdroje 
energie pro vojenské a 

humanitární mise

11:00 – 15:00 
6. 11. 2015, Vepřek - Nová Ves u Mělníka

“Jak může šetrná energetika 

uspořit hektolitry nafty, 

zvýšit bezpečnost i zlepšit 

komfort operací?”

S podporou



Využití solárních panelů nebo větrných turbín je velkou příležitostí pro snížení nákladů na paliva ve vojenských a humanitárních misí. Mobilní aplikace obnovitelných 

zdrojů pak mohou zvýšit bezpečnost redukcí nutných zásobovacích cest polních nemocnic nebo táborů pro evakuované. Odpadne také hlukové a emisní zatížení z 

neustále spuštěných dieselagregátů. Lídrem ve využití šetrné energetiky je armáda USA. Moderní technologie však mohou nalézt využití také v našich a evropských 

vojenských složkách nebo humanitárních projektech určených na pomoc zemím, které se potýkají s migrační vlnou.

11:00 – 11:15 Úvod a přivítání u kávy

11:15 – 12:00

    Ing. Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost: Zelenání armád: obnovitelné zdroje nejen v US Army (15 minut)

    Ing. Pavel Patřičný, Decci project: Alfons Mobile Energy Container, mobilní elektrárna a její využití (15 minut)

    Tomáš Jelínek, NetPro systems: Technologie mobilních elektráren – řídicí systém, baterie (15 minut)

12:00 – 12:30 Diskuze

12:30 – 14:00 Praktická ukázka chodu Alfons Mobile Energy Container

14:00 – 15:00 Diskuze, občerstvení, závěr

V tomto termínu (6. 11. 2015) můžete také využít pouze k návštěvě ukázky mobilní elektrárny Alfons a to od 10:30 do 15:30.

Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, můžete pozvánku předat svým kolegům. Na seminář a ukázku technologie však budou vpuštěni pouze dopředu nahlášení a 

potvrzení účastníci. Děkujeme za pochopení.

Prosíme o potvrzení účasti do 27. 10. 2015 na seminar@alies.cz. 

V případě zájmu o více informací se obraťte na Martina Sedláka (737 128 471) nebo na Pavel Patřičný (604 225 999).

Místo konání semináře a praktické ukázky: FVE Vepřek – Nová ves u Mělníka, GPS 50.3223817N, 14.3195542E



Podrobnosti o projektu Alfons Mobile Energy Container:

Mobilní elektrárna Alfons vyrábí elektřinu pomocí rozložitelných větrných a solárních elektráren. Solární a větrná elektřina je skladována v baterii, 

která také zajišťuje stabilní dodávky energie pro odběrná místa. Obnovitelné zdroje zálohuje dieselagregát. Jednotlivé zdroje energie pak řídí a spojuje 

inteligentní systém napájení a spotřeby, který zabraňuje výpadku dodávek.

 Konkrétní příklady využití mobilních elektráren Alfons:

    • operace Integrovaného záchranného systému, kdy jednotka Alfons může sloužit záchranářům jako štáb nebo centrum první pomoci pro postižené,

    • humanitární operace v oblastech postižených přírodními katastrofami, které narušily energetickou a dopravní infrastrukturu,

    • armádní mise, kdy jednotky Alfons vybavené obnovitelnými zdroji snižují nutnost zásobování naftou a tím i počet rizikových transportů paliva,

    • zdroj energie pro komunity žijící v odlehlých oblastech nebo průmyslové projekty mimo energetické sítě.

 Parametry mobilní jednotky v základním modelu:

    • rozložitelná solární elektrárna o výkonu 5,2 nebo 9,2 kW s vysokoúčinnými fotovoltaickými moduly

    • rozložitelná větrná elektrárna o výšce 4,5 metru a výkonu 5 kW

    • baterie o maximálním výkonu 80 kWh

    • Diesel generátor s výkonem 11,2 kW

    • vše je umístěno v klimatizovaném, odhlučněném a zatepleném kontejneru ISO 1C splňujícím požadavky normy ČSN ISO 1496-1 (CSC štítek)

Princip funkce mobilní elektrárny názorně představuje ilustrační video: https://www.youtube.com/watch?v=vT9eKs4LFaU.

 Více podrobností o projektu Alfons Mobile Energy Container: www.alfons-container.com



Zdroje fotografií: Container Alfons a ministerstvo obrany USA
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