
 

 

 

V Praze, dne 7. října 2015 

 

Věc: Pozvánka na seminář o mobilních energetických zdrojích pro vojenské i humanitární mise 

 

Vážená paní, Vážený pane, 

dovolte, abychom Vás touto cestou pozvali na seminář, který představí moderní technologie šetrné 

energetiky, využitelné v armádních misích i rámcové strategie dalších zemí a EU v této oblasti. 

Součástí semináře je také představení nové varianty energeticky soběstačného mobilního centra 

„Alfons Mobile Energy Container“, které vhodným způsobem propojuje výhody větrné a solární 

energie s možnostmi energetických záloh formou baterií a dieselagregátu. 

Seminář a představení proběhnou dne 6. 11. 2015 od 11:00 v zázemí testovacího centra v Nové vsi u 

Mělníka (viz další část pozvánky). 

Seminář přinese aktuální informace o využití moderních energetických zdrojů v rámci strategií armád 

i dalších bezpečnostních a humanitárních operací. Bude uvedena například koncepce Armády 

Spojených států amerických, která počítá s postupným navyšováním podílu energie z obnovitelných 

zdrojů, ale také koncepční návrhy Evropské obranné agentury. 

Projekt energeticky soběstačných mobilních center Alfons Mobile Energy Container pak představí 

příspěvek konkrétního řešení od pětice českých firem, který pomocí využití energie z větru a slunce 

může redukovat závislost na transportech paliva pro vojenské i humanitární základny. Mobilní 

elektrárny Alfons mohou nalézt uplatnění v armádních misích, humanitárních projektech v oblastech 

postižených přírodními katastrofami či uprchlických táborech. 

Mobilní elektrárny Alfons prošly letos v září úspěšnou zatěžkávací zkouškou na Dnech NATO a Dnech 

Vzdušných sil AČR v Ostravě. Energetické jednotky zde dodávaly elektřinu jako oficiální energetická 

podpora akce ukázkovému provozu polní nemocnice, stanu leteckých trenažerů vzdušných sil AČR a 

dalším součástem zázemí jedné z největších ukázek vojenské techniky v Evropě. V průběhu Dnů 

NATO byl také projekt Alfons slavnostně pokřtěn brigádním generálem Liborem Štefánikem, 

velitelem vzdušných sil AČR. Se zařízením se seznámili armádní generál Petr Pavel, předseda 

vojenského výboru NATO a generálporučík Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu Armády ČR. 

Bude nám proto ctí, pokud přijmete pozvání a osobně zavítáte na ukázku využití moderních, šetrných 

zdrojů energie, které jsou schopny pomoci nejen v krizových okamžicích, ale také redukovat náklady 

na energie. 

S úctou 

 

Ing. Martin Sedlák, ředitel Ing. Pavel Patřičný, hlavní koordinátor 
Aliance pro energetickou soběstačnost  Alfons Mobile Energy Container 


