ENERGETICKY
ŠETRNÁ ARMÁDA
TEN, KDO USPOŘÍ LITRY
PALIVA, VYHRAJE
Šetrná energetika je synonymem ochrany planety.
Zájem moderních armád o šetrné technologie a získávání energie z obnovitelných
zdrojů proto může být překvapivý, nikoli však neopodstatněný.
Ukazuje se totiž, že obnovitelné zdroje mohou být výborným prostředkem pro
posílení bezpečnosti zahraničních misí a mohou podstatně snížit armádní výdaje
čerpané z veřejných peněz.

POKROKOVÉ ARMÁDY
„Uvědomělý přístup k využívání energie nám umožní létat a plavit se dál,
zůstávat na potřebných místech déle a umožní nám realizovat bezpečnější
vojenské operace vyžadující méně sil, lidských životů i peněž k jejich udržení.“
Náměstek Ministerstva obrany pro energetické programy Edward Thomas Morehouse Jr.

Americká armáda patří mezi největší spotřebitele
energie v USA. Zbrojní systémy zapojené do vojenských
operací ročně spolykají miliardy barelů paliva
a Pentagon utratí za energie celkem 20 miliard
dolarů ročně. Závislost na dodávkách nafty však
také představuje bezpečnostní riziko – přímé ohrožení
vojáků s možnými geopolitickými dopady.
Z těchto důvodů armáda USA již několik let posiluje
svou energetickou soběstačnost využíváním
obnovitelných zdrojů a investicemi do energeticky
účinných řešení.
Pentagon se stal průkopníkem ve využití šetrné
energetiky pro armádní účely v roce 2007, kdy zveřejnil
svůj závazek snížit spotřebu elektřiny o 20 % a začít
využívat energii z obnovitelných zdrojů. Ministerstvo
obrany USA se tak soustředí na změnu využívání
energie ve vojenských operacích a zásobování svých
základen směrem k větší udržitelnosti i soběstačnosti.
Je průkopníkem ve využívání obnovitelných zdrojů
a investuje do energeticky účinných technologií.

Velká část investic půjde na zvýšení energetické
účinnosti bojových operací, další prostředky posílí
diverzifikaci zdrojů – například investicemi do
fotovoltaiky. Armáda USA také podrobně analyzuje
potenciální negativní dopady svých operací na
klimatickou změnu a snaží se je ve spolupráci se
svými partnery dlouhodobě snižovat. Impulsem ke
strategické energetické proměně jsou pochopitelně
také rostoucí náklady na energie a postupné
ztenčování zásob fosilních zdrojů.
Americký Pentagon však nezůstává ve svých šetrných
snahách osamocený. Německé spolkové ministerstvo
obrany usiluje o zvýšení podílu obnovitelných zdrojů
energie v oblasti vytápění a spotřeby energie v armádě
do roku 2020 o 20 % i o snížení emisí oxidu uhličitého
o 40 %. V minulosti se Bundeswehr již zaměřoval na
zvyšování energetické účinnosti svých budov. Mezi lety
1990 a 2009 omezil jejich spotřebu energie o 68 %.

UKÁZKY KONKRÉTNÍCH ENERGETICKY
ŠETRNÝCH REALIZACÍ ARMÁDY USA
„Využití obnovitelných zdrojů energie
může vést k velkým úsporám,“
uvedl David Muchow, šéf vojenských dodávek ve Virginii

Davis-Monthan Air Force Base, Tucson
Elektrárna s výkonem 16,4 MW bude pokrývat 35 %
celkové spotřeby elektřiny základny a ušetří až půl
milionu dolarů ročně.
White Sands Missile Range, Nové Mexiko
Solární elektrárna o výkonu 4,1 MW využívá solární
panely vyrobené inovativní technologií LCPV. Pro
výrobu jednoho takového panelu stačí pouhá třetina křemíku oproti klasickým panelům a jsou schopny
zachytit více rozptýleného slunečního svitu.
Kasárny Schoefiled, Hawai
Plánovaná výstavba 50 MW bioplynové elektrárny,
která bude zásobovat místní vojenské letiště, základnu a kasárny. Instalace přinese výhody i místním obyvatelům zajištěním stabilních dodávek elektřiny.

Fort Bliss, Texas
20 MW solární elektrárna má být spuštěna v roce 2015
a bude elektřinou zásobovat velitelství základny.
Elektrárna je pouze jedním z kroků ke snížení
energetické spotřeby základny – vojáci jsou také
vedeni k šetření vody a recyklaci. Díky tomuto přístupu
v minulém roce základna ušetřila 1 milion dolarů.
U.S. Army Garrison
Kaiserslautern, Německo
Největší americká solární elektrárna instalovaná mimo
území USA ročně uspoří 50 tisíc dolarů. Instalace
přitom kombinuje fotovoltaiku pro výrobu elektřiny
s termálními panely na ohřev vody a vytápění.
Fort Huachuca, Arizona
Plánovaná výstavba solárního parku, který se zařadí
mezi největší instalace ministerstva obrany USA.
Fotovoltaika pokryje 25 % spotřeby elektřiny základny
výkonem 18 MW solárních panelů.

VÝHODY VYUŽITÍ
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
VE VOJENSKÝCH OPERACÍCH
Orientace na využití obnovitelných zdrojů, které jsou schopny produkovat energii
přímo v místě spotřeby, vychází také ze zkušeností zahraničních amerických misí
v Afghánistánu nebo Iráku.
Snižují náklady na provoz budov i vedení bojových
operací
16 MW solární elektrárna vybudovaná na letecké
základně v arizonském Tucsonu ušetří při svém provozu až půl milionu dolarů ročně, a to po následujících
minimálně 25 let.
Šetrné zdroje jsou stabilní
Instalace solárního zdroje na polních základnách
– například na nemocnici - šetří jak náklady na dopravu, tak nezatěžuje životní prostředí v místě, nevydává žádný hluk a vzhledem ke stabilnímu slunečnému
podnebí dodává energii bez ohledu na dodávky fosilního paliva, nebo náhlé změně podmínek v boji.
Snižují závislost na přenosové síti nebo dodávkách
v místě boje
Vojáci jsou často odkázáni pouze na nestabilní
dodávky energie hostitelské země a může tak docházet
k informačním únikům prostřednictvím lokální sítě.
Zkušenosti z bojových misí americké armády ukázaly,
že na každých 29 zásobovacích cest připadá smrt
jednoho vojáka.
Armáda USA například zkouší mobilní kontejner
s mikrosítí, bateriemi, fotovoltaickými panely odolnými
proti střelbě, dvěma sklápěcími větrnými turbínami
a dieselagregátem sloužícím pouze jako záloha.

Mohou fungovat i během přírodních katastrof
Během hurikánu Sandy, který ohrožoval obyvatele USA
v roce 2012, zajišťovaly rodinné domy se střešními
fotovoltaickými moduly a bateriemi elektřiny i přes
celkový výpadek sítě. Kombinace 230 kW solární
elektrárny a záložního dieselagregátu vyrobila
dostatek elektřiny pro 50 evakuovaných osob v místní
škole.
Zvyšování energetické účinnosti
Výzkumné organizace financované americkou armádou
zkouší uplatnění úsporných technologií v námořnictvu:
speciální nátěry trupů lodí, využití inteligentní navigace
nebo LED osvětlení se zúročí v úspoře paliva. Například
loď USS Makin Island, letos uvedená do služby, uspoří
díky moderním technologiím ročně až milion galonů
paliva. Podobně postupuje letectvo: pomocí věrných
simulátorů snižují počet cvičných letů, investuje do výzkumu efektivních motorů a aerodynamiky draku letadla
– opět s cílem snížit spotřebu paliva.
Využití alternativních paliv
Americké námořnictvo i letectvo má v plánu nahradit
až 50 % potřebného množství fosilních paliv z alternativních zdrojů. Ve spolupráci s ministerstvem zemědělství (USDA) tak vyvíjí pokročilou třetí generaci biopaliv.

SOLÁRNÍ ENERGIE V ARMÁDĚ
Solární zdroje využívá americká armáda na svých misích od roku 2011. Využitím polní fotovoltaiky lze snížit
spotřebu paliva z 20 galonů denně na pouhých 2,5 galonu za den. Solární „plachty“ využívají vojáci také během
hlídek, kdy pomocí nich nabíjejí baterie pro radiostanice. V roce 2012 došlo prostřednictvím zvýšení energetické
účinnosti a instalací obnovitelných zdrojů ke snížení potřeby dodávek paliva: sluneční elektrárny umístěné na
bojových základnách v Afghánistánu uspořily asi 20 milionů galonů paliva. To znamená, že nemuselo vyjet
sedm tisíc kamionů. Uspořila se tak nafta a omezilo se ohrožení vojáků během konvojů. Ve stejném roce uspořilo také letectvo americké armády, které snížilo své výdaje o 1,5 miliardy dolarů efektivnějším plánováním tras.

ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ ARMÁDNÍCH PROJEKTŮ
Ministerstvo obrany USA využívá k financování svých
projektů tzv. financování třetí stranou (third-party
financing). Znamená to, že projekty jsou financovány
dodavatelem instalace a veškeré vložené investice jsou
splaceny až prostřednictvím energetických úspor, tedy
částek za elektřinu nebo teplo, které dané projekty
ušetří. Investor se zadavateli instalace (Ministerstvo
obrany USA) zavazuje, že elektrárna bude maximálně
efektivní a bude produkovat zisk.
Armáda USA obchoduje také pouze s ověřenými dodavateli obnovitelných technologií, kteří projdou speciálním výběrovým řízením (Multiple Award Task Order
Contracts) a získají certifikát umožňující ucházet se
o armádní zakázky. Armádní zakázky v těchto výběrových řízeních zaměřených na fotovoltaiku, větrnou
energetiku, geotermální instalace a využití biomasy
nebo bioplynu v hodnotě sedmi miliard dolarů jsou cestou
ke zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů.

Obdobný model se zapojením soukromých zdrojů
doporučuje také oficiální Evropská obranná agentura.
Ve studii z roku 2012 doporučuje v programu Military
Green přechod na šetrné technologie – např. využitím
střech armádních objektů pro instalaci fotovoltaických
modulů.
Soběstačné armádní budovy (zero net energy building)
Ministerstvo obrany USA chce také rekonstruovat armádní budovy na soběstačné objekty s nulovou energetickou bilancí. Nově tak mají být schopny veškerou
spotřebovanou elektřinu také vyprodukovat. Budovy
jsou sice připojeny do sítě, ale ta funguje pouze jako
záloha pro případy, že by výkon obnovitelných zdrojů
nestačil pokrývat spotřebu.
Výhledově se však počítá se zapojením systémů na
ukládání energie, jenž posílí energetickou soběstačnost armádních objektů.

NEJEN ARMÁDNÍ,
ALE TAKÉ HUMANITÁRNÍ MISE
Krizové situace během válečných konfliktů vyhánějí z domovů stovky tisíc uprchlíků. Prioritou mezinárodního
společenství by mělo být uklidnění situace a umožnění návratu. Ovšem než se situace v zemi stabilizuje, je nutné poskytnout dostatečné podmínky pro život rodin. Švédský výrobce nábytku IKEA ve spolupráci s OSN přišel
v roce 2013 s konceptem, které by mohl nahradit plátěné stany. Malou „chatku“ lze snadno sestavit z jednotlivých dílů a obyvatelům pomocí střešních solárních panelů navíc poskytne potřebnou energii.

MOŽNOSTI PRO ARMÁDU
ČESKÉ REPUBLIKY
Obdobně jako americká armáda pracuje na snížení závislosti na fosilních zdrojích,
mělo by stejnou výzvu akceptovat i české ministerstvo obrany. Ve středoevropském
prostoru jde zejména o zvýšení energetické soběstačnosti na dodávkách
zemního plynu a ropy z Ruska, Kazachstánu nebo Ázerbájdžánu. Příležitostí je
zvyšování energetické účinnosti budov – kvalitní energetická renovace armádních
objektů může srazit potřebu tepla na minimum. Další potřebnou energii pak mohou
dodat obnovitelné zdroje – stále levnější fotovoltaické moduly nebo výkonné
bioplynové stanice. Mobilní solární systémy mohou ve vhodných případech pomoci
zvýšit energetickou soběstačnost na zahraničních vojenských i mírových misích, čímž
posílí bezpečnost zásobování.
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