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1. Úvod 

Co je to elektromagnetický puls (EMP)? Někteří z nás o něm ani neslyšeli a jiní zase 

neví, co si pod pojmem EMP mají představit. Určitě každý částečně ví, co je to jaderná 

zbraň. Zjednodušeně řečeno je to zbraň hromadného ničení založená na principu 

neřízené řetězové reakce jader těžkých prvků. EMP je jeden z jeho využití k, troufám 

si říct, rozpoutání světové války nebo celosvětové ekonomické krizi. Podle mě má EMP 

větší ničivou sílu než samotná jaderná zbraň. V mé ročníkové práci vám popíšu vznik 

a účinky EMP a následné škody způsobené EMP. 

2. Stručný popis 

EPM je šoková vlna vyvolaná mimořádně silnou explozí v atmosféře. Tato vlna vytvoří 

šokový ráz elektrického proudu v obvodech všech přístrojů jako jsou např. mobilní 

telefony, počítače, televizory nebo automobily. 

Zmíněný puls proudu spálí veškerou elektroniku úplně stejně, jako když šokový ráz 

proudu ve vaší domácnosti spálí pojistku místo vaší trouby. Rozdíl spočívá v tom, že 

EMP na elektroniku útočí atmosféricky se šířící vlnou, zatímco elektrický šokový ráz 

ve vaší domácnosti prochází vedením ve zdi. Před pulsem v domácnosti se snadno 

ochráníte tím, že k přívodu elektřiny instalujete jističe. Je-li však celý obvod vystaven 

útoku ve všech místech najednou, žádná skříň s jističi vám nepomůže. 

3. Vznik 

Elektromagnetický puls (EMP) má následující významy: 

• Elektromagnetické záření pocházející z exploze (většinou jaderné) nebo 

z elektromagnetické bomby. 

• Vysoce intenzivní, širokopásmový, velmi krátkou dobu trvající výron 

elektromagnetické energie. 

Při jaderném výbuchu se elektromagnetický puls skládá ze spojitého frekvenčního 

spektra. Paprsky gama z výbuchu reagují s molekulami vzduchu v atmosféře a rozptýlí 

elektrony s vysokým energetickým nábojem v procesu zvaném Comptonův jev. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Compton%C5%AFv_jev 

3.1 Comptonův jev 

Comptonův jev je fyzikální děj, při kterém se při interakci elektromagnetického záření 

s atomy pevné látky mění vlnová délka záření v důsledku předání části své energie 

atomům nebo jejich elektronům. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tyto elektrony s vysokým energetickým nábojem ionizují atmosféru a vytvářejí tak 

velice silné elektrické pole. Konkrétní jeho síla je závislá na síle výbuchu a na jeho 

výšce. 

K vytvoření EMP není nezbytně nutný jaderný výbuch. 

3.2 FCG 

Flux compression generator (FCG) je termín označující zařízení, které využívá rychle 

reagující výbušniny ke stlačení magnetického pole, přičemž většinu energie výbušniny 

přenese do pole. 

FCG tvoří tubus naplněný rychle reagujícími výbušninami. Tubus se zasune do nitra 

nepatrně větší měděné cívky. Těsně před explozí se cívka aktivuje a vytvoří se 

magnetické pole. Od zdroje výbuchu se začne do stran šířit elektromagnetická vlna. 

Zkrat postupuje kupředu a stlačuje tak magnetické pole. Výsledkem je, že FCG 

produkuje prudký puls elektrického proudu. Tento puls má sílu milionu bouřkových 
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blesků a právě on spálí všechna elektronická zařízení, která stojí v cestě elektrické 

rázové vlně šířící se na všechny strany od FCG. 

Okamžik po odpálení FCG se vytvoří neviditelná radiofrekvenční vlna. Vzniklý puls je 

víc než milionkrát silnější než ten nejsilnější signál z pozemských radarových, 

televizních nebo rádiových zdrojů. 

 

4. Účinky a škody 

Vlna má takový dosah, že dospěje do všech míst nacházejících se v záměrné přímce 

výbuchu. To je také jeden z hlavních důvodů, proč může výbuch ve velké výšce 

způsobit tak obrovské škody. Jediný výbuch pět set kilometrů nad Kansasem by 

například zasáhl celé území Spojených států i části Kanady a Mexika! 

Když do povrchu zemského udeří elektromagnetická vlna, vyvolá vznik 

vysokorychlostních elektromagnetických rázových vln, které ohrožují každou část naší 

moderní technologické infrastruktury, jako jsou například: 

• počítače a všechny ostatní přístroje obsahující mikročipové obvody 

• veškeré vodiče a vedení používané k přenosu elektrické energie 

• všechna zařízení závislá na elektřině a elektronice, od bezpečnostních systémů 

v bankách přes lékařskou techniku v nemocnicích až po výtahy v kancelářských 

budovách 

• všechna auta, vlaky, letadla a lodě. 

Elektrický 

proud Solenoid 
Uzavřený

spínač 

   Měděný válec 

Štěrbina 

Magnetické

pole 

Rychle 

reagující 

výbušnina  

Vzdálený 

zdroj 

napětí 

https://military.wikia.org/wiki/Explosively_pumped_flux_compression_generator 
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To znamená, že přestane existovat nejen veškerá elektronika, ale také všechna 

elektrická energie – možná jednou provždy – protože po přenosovém elektrickém 

vedení pulsy doputují k transformátorům a zkratují je vyšším napětím, než jakého 

dosahují průměrné bouřkové blesky. 

Na rozdíl od jaderného útoku je však elektromagnetický puls sám o sobě lidem zcela 

neškodný. Nejste-li závislí na technologických pomocnících, jako jsou dialyzátory, 

kardiostimulátory a podobné elektronické zdravotnické přístroje, pak jeho úder 

přežijete – alespoň na nějakou dobu. 

5. Ochrana před EMP 

Elektrické přístroje lze ochránit uzavřením do uzemněné kovové krabice 

nebo Faradayovy klece. Tímto jsou ochráněny před elektrickou složkou pulsu, ale 

ochránit je i před jeho magnetickou složkou vyžaduje vložení do magneticky vodivé 

krabice složené ze železa a feritu. Starší zařízení na bázi elektronek nejsou tak 

náchylná k působení EMP. Proto byla v době studené války sovětská letadla 

vybavována elektronickými systémy založenými na elektronkách. Ani sebelepší stínění 

nicméně nepomůže, je-li přístroji ponechána připojená anténa. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Faradayova_klec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
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6. Kniha: Vteřinu poté 

Tato kniha od autora Williama R. Forstchena mě přivedla na nápad použít EMP jako 

téma pro ročníkovou práci. 

V knize se odehrává postapokalyptický děj založený na vojenských spisech a reálném 

podkladu popisujícím situaci po útoku EMP. V následujících kapitolách vám přiblížím 

děj a možné následky EMP. 

6.1 Vteřinu poté 

Black Mountain, Severní Karolína 14:30 

Je den jako každý jiný. Lidé odjíždí a přijíždí z práce, aby uživili své rodiny a zaopatřili 

se. Přitom nemají ani ponětí o tom, že se za pár hodin, během jedné vteřiny, změní 

celý jejich život. 

Black Mountain, Severní Karolína 18:00 

Právě teď byli z kontejnerové lodě v Jižním Pacifiku odpáleny dvě atomové bomby, 

které explodují ve svrchní části atmosféry a rozešlou do všech stran od sebe 

elektromagnetický puls, který uvrhne svět do dob středověku. Mezi zasažené části 

světa bude patřit celý Americký kontinent a západní Evropa. 

6.2 Den první: Někde v zasažené oblasti 18:01 

Je krásný, teplý, letní podvečer, když v tom - BUM. Tiché neslyšné BUM z čistého 

nebe, které nám potemní osvětlené kouty našich domovů, vypne oblíbenou muziku 

hrající v rádiu, přeruší probíhající telefonní hovor nebo vypne motor našeho auta, na 

které jsme usilovně vydělávali nebo si vzali úvěr. 

V prvních okamžicích se toho moc neděje. Vlastně v několika dalších hodinách se toho 

moc neděje. Lidé sedí doma. Jsou zmatení a naivně si myslí, že jim bez ohlášení 

vypnuli proud a že ho brzo nahodí. Jinde jsou aktivní a marně se snaží dovolat do 

elektrárny s tím, že jim někde vyhořel transformátor. Na silnicích jsou naštvaní řidiči, 

kteří kroutí klíčky v zapalování, ale pomalu zjišťují, že to nemá cenu. Někteří si říkají, 

že je to divné, když se jim telefon vybil ve stejnou chvíli, kdy vypnuli proud. 
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Sedíte s rodinou na terase a proběhne taková fráze jako: Slyšíš to? A co? To nádherné 

ticho. A opravdu je ticho. Ticho, ze kterého jde až strach. Neslyšíte zvuk projíždějících 

aut ze silnice, ani otravný zvuk sousedovy sekačky, který si čas na sekání nemohl 

nechat na jindy než na pohodovou neděli. Také na obloze nejsou letadla, ani stopy od 

trysek. A tak usínají s naivní myšlenkou, že ráno všechno pojede. 

6.3 Den druhý 

Druhý den se toho ještě moc neděje. Nemáte ranní kávu, nechcete se osprchovat 

studenou vodou atd. Ale dějí se i vážnější věci. V pečovatelském domě nejde elektřina, 

i když by měli mít záložní generátor. Pacienty, kteří jsou na kyslíku museli přepojit na 

tlakové láhve, protože na všech pokojích přestaly fungovat ventilační přístroje. 

6.4 Den čtvrtý 

Čtvrtý den už tak klidný není. V obchodech je zmatek. Lidé platí v hotovosti. Kupují, 

někteří rabují, trvanlivé potraviny např. konzervy a zavařeniny. Ostatní potraviny jsou 

zkažené a rojí se okolo nich mouchy. Některým to dochází a zařizují se podle toho. 

Rozbalují všechno maso, nasolují a zase zabalují. Shání dřevo, protože 

propanbutanové láhve za chvíli dojdou. 

V pečovatelském domě panuje situace jako v hororu. Chodbami se šourají zmatení 

pacienti a neuvěřitelně to tam páchne.  Zápach výkalů, moči a zvratků se táhne všude. 

V pokojích jsou pacienti sedící na postelích ve vlastních výkalech a moči. Jinde jsou 

nafouklá mrtvá těla začínající zapáchat rozkladem. Voda neteče a bez mrazáků se 

kazí jídlo a léky. Lidé tam umírají a nikdo si pro ně nepřijde. 

V lékárnách jsou velké fronty na léky. Taky se krade morfium a léky proti bolesti. 

6.5 Den pátý 

Na dálnicích jsou rozestavěné policejní hlídky s rozkazem zabavovat pojízdná vozidla. 

Už zemřela spousta lidí. Lidé, co byli na kardiostimulátoru nebo závislí na důležitých 

lécích. Jiní na infarkt, jednoduše proto, že to pěšky z dálnice do města nezvládli. 

A ostatní při nějaké potyčce nebo přestřelce. 
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Cigarety jsou vzácností již po pěti dnech, a to je teprve začátek. Pár fungujících 

náklaďáků a dodávek slouží jako provizorní sanitky. Vznikají uprchlické skupiny po 

tisících obyvatel. 

Je problém s vodou. Některým stéká samospádem, ale většina je bez vody. Lidé 

v obchodech většinu zboží vyrabovali a zbytek je nepoužitelný. Je vyhlášeno stanné 

právo. 

6.6 Den desátý 

V uprchlickém centru se objevila salmonelóza. Rozmístily se hlídky k vodní nádrži, aby 

zůstala voda čistá. Kdyby někdo z nemocných vykonal potřebu v blízkosti vody, dostali 

by to všichni. Do jednoho dne bude dalších 30 až 50 mrtvých. Je potřeba hřbitov. Bylo 

navrženo golfové hřiště. Je tam měkká půda, půjde tam kopat jednoduše. Je potřeba 

sto metrový odstup od nejbližšího zdroje vody. Jako dobrovolníci se hlásí i studenti ze 

školy. 

Podle odhadu jsou zásoby jídla pro všechny na 7 až 10 dní, a to i v případě, že se 

bude jíst také maso, které by ještě před dvěma týdny každý hygienik rozkázal vyhodit. 

Zavádí se poloviční příděly jídla a je podán návrh na zabavování jídla, které mají lidé 

doma schované. Některým doma funguje starý generátor a mají funkční mrazáky. 

Začíná se zabavovat dobytek z farem. Poskytnutí ochrany farmy před zloději dobytka, 

výměnou za jídlo. 

Města se spojují a uzavírají hranice proti uprchlíkům. Dává se dohromady jídlo, 

munice, léky, fungující auta a benzín. Je potřeba spolupráce, jinak nepřežije nikdo. 

Uprchlíci můžou přenášet různé exotické nemoci. Choleru, tyfus a bůh ví, co ještě. Už 

šest nebo sedm generací se s cholerou Amerika nesetkala. Nemáme proti ní žádnou 

přirozenou imunitu. Amerika je jako citlivá květinka ze skleníku. 

6.7 Den osmnáctý 

Přes hranice jsou propouštěni lidé, co by mohli být užiteční pro město. Doktoři, 

mechanici, chemikové, co by dokázali vyrobit éter z chloroformu nebo někdo, kdo 

dokáže vyrobit střelný prach ze surovin, které jsou k dispozici. 

V pečovatelském domě z původních 60 pacientů zůstalo 12. 
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V průsmyku proběhla přestřelka. Na obou stranách celkem přes 200 mrtvých a několik 

set zraněných. 

Na dálnici panují středověké poměry. Vraždí se a znásilňuje. Mezi lidmi jsou 

psychopati, zločinci a obyčejní lidé co nabídnou své tělo za talíř polévky. Šíři se zprávy 

o náboženských fanaticích. Kdo se k nim nepřipojí, zemře. Hlásají, že je poslal sám 

Satan nebo, že je konec světa a ať odprosí Satana. 

Začínají se vydávat přídělové lístky, a kdo něčím přispívá, dostává příděly navíc.  

Za včerejšek bylo ohlášeno celkem 81 mrtvých. Je povinnost všechna těla pohřbívat 

na hřbitovech. 

Pomocí starého rádia bylo možné se spojit se stanicí londýnské BBC. Britská vláda 

mobilizuje rozsáhlou humanitární pomoc. 

6.8 Den třicátý pátý 

Podařilo se najít několik kilometrů staré telegrafní linky. Pečlivě dráty spojili. Teď 

můžou komunikovat pomocí starého telefonu. 

Za jednu cigaretu se platí: veverkou, stříbrnou mincí nebo municí. 

Za včerejšek bylo jen 13 mrtvých. Od chvíle, kdy se to začalo počítat ještě nebylo 

takhle nízké číslo. 2 zemřeli na srdeční mrtvici, dva byli závislí na dialýze a jeden byl 

diabetik. 

Narodil se 1 novorozenec. Už bylo celkem 8 porodů a jen jednou zemřela matka 

s dítětem. V porovnání s tím, jak to vypadalo před stopadesáti lety se vede 

nadprůměrně dobře. 

Skoro čtvrtina lidí bere nějaká antidepresiva nebo léky proti úzkosti. Většina těch lidí 

včas běžela do lékárny a zásobila se, ale dá se předpokládat, že mají léky nanejvýš 

na měsíc. Řada z nich se nakonec možná bez léků vcelku dobře obejde, ale někteří 

mohou mít vážné symptomy včetně halucinací. 

Jsou znovu snížené příděly. Na osobu vychází 1200 kalorií. 

Milici tvoří policisté, ale i studenti ze školy. 

Podle odhadu 3500 až 5000 obyvatel zemře během dalších dvou měsíců. 
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Mezi uprchlíky se povídá, že se na dálnici roztahuje nějaká skupina, která si říká 

Horda. Má okolo 5000 silně ozbrojených členů. 

Na hřbitově je pohřbeno 1500 lidí a v sousedním městě dalších 500. 

6.9 Den šedesátý třetí 

Obchoduje se s municí. Je směnný kurz. Pět nábojů za králíka nebo veverku. 

Město se připravuje na obranu proti Hordě. Předpokládá se, že jejich cesta povede 

přes město.  

Milici tvoří z větší části studenti, ale také civilisti, kteří jsou veteráni a mají bojové 

zkušenosti. Provádějí se simulace reálného boje. Nejprve se používalo paintballové 

vybavení, ale během dvou dnů jim došlo střelivo. Většina studentů má poloautomatické 

pušky větší ráže. Jedna rota je vyzbrojena loveckými puškami s dalekohledy. Děti se 

učí vyrábět podomácku protipěchotní miny, granáty, zápalné láhve a bazuky 

z plastových trubek. 

Hlídka zjistila, že horda se rychle blíží. Mají nejméně 50 aut. Střílejí na lidi, vyhazují je 

z oken a zapalují domy. Hlídka oznámila, jak viděla, že zabíjejí lidi a jedí je. Taky tam 

po nich zůstávají šibenice a na nich oběšení lidé. Hlídka nakonec napočítala nějakých 

250 vozidel. To znamená 1000 až 1500 lidí jenom v autech. 

6.10 Bitva 

Všichni jsou evakuováni z území, kde se má konat rozhodující bitva. Lidé se toho snaží 

pobrat co nejvíce. 

Svahy hor po obou stranách dálnice hoří. Stále se ještě ozývá roztroušená střelba. 

Skupinka členů hordy je zabarikádovaná v přízemním domku, několik set metrů od 

průsmyku. Drží tam klíčovou pozici, z domku mají přímý výhled na dálnici a můžou ze 

strany ostřelovat silnici a železniční trať. 

Dvě dívky z domobrany právě běží ze všech sil k budově. Když k němu dorazí, první 

otevře batoh, druhá vytáhne zapalovač, škrtne a přiloží plamínek k zápalné šňůře. 

V třípalcových plastových trubkách je nacpáno 5 kg střelného prachu smíšeného 
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s hřebíky. Dívka vstane, hodí nálož rozbitým oknem dovnitř a pak se zhroutí 

s prostřelenou hrudí. 

Z jiného domu se ozývá salva z kulometu. Studenti hážou do domu zápalné lahve, 

a potom jako šílení střílí do všech oken, aby protivníky udrželi v budově, než shoří. 

Hluk bitvy pomalu doznívá. Když vtom jsou už zase všichni na zemi, protože z hřebene 

nad průsmykem přiletěla střela z odstřelovací pušky. O chvíli později se z toho místa 

ozval výbuch a vše utichlo. 

6.11 Po bitvě 

Byla to krvavá řež. Když padla obraná linie, objevila se druhá vlna útočníků. Přes 

hřeben se valily stovky útočníků. Obránci na mostě málem podlehli. Potom stačilo 

jenom zabíjet. 

Doktoři se sbíhají ke zraněným a třídí je mezi ty, kteří budou žít a mezi ty, kteří zemřou 

a nemá se nad nimi ztrácet čas.  

Číslo 1 znamená okamžité ošetření raněného.  

Číslo 2 znamená, že zraněný bude na řadě po ošetření jedniček. 

Číslo 3 znamená, že zraněný to nepřežije, a že mu není pomoci. 

Dívka ležela stočená do klubíčka a s pláčem se držela za břicho. Doktor k ní poklekl 

a shrnul jí vlasy z čela. Řekl jí pár konejšivých slov, a pak jí inkoustovou tužkou napsal 

na čelo číslici 3. Potom vstal a přistoupil k chlapci ležícímu vedle dívky. Měl pod 

kolenem rozdrcenou nohu a přiložené škrtidlo. Byl v bezvědomí. Doktor mu pohmatem 

na krku zkontroloval tep a napsal mu na čelo jedničku a zakřičel: Jednička okamžitě 

sem. Na jeho zavolání přiběhla dvojice s nosítky. Další dívka ležela v příkopu 

u svodidel, v trupu měla několik střelných ran. Doktor na ní jen zběžně pohlédl a napsal 

ji na čelo číslici 3 a pokračovat dál. Je zázrak, že ještě vůbec žije. Zásah do nohy jí 

roztříštil stehenní kost. Další rány má na hrudi a v břiše. 

Někteří zranění se ostatních ptají, co jim doktor napsal na čelo. Většina jim lže a říkají 

něco jako: máš tam dvojku, pomoc za chvíli přijde. 

Nedokážou jim říct pravdu a radši je utěšují. 
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Ostatní, třeba jen s lehkým zraněním, se prochází po bojišti a mezi mrtvými vidí své 

spolužáky, kamarády nebo přítelkyně a přátele.  

Bylo přivedeno několik desítek zajatců. Byli mezi nimi muži, ženy i děti. Většina byla 

oběšena nebo zastřelena a hozená do srázu, kde se roztříštili. Jediný, kdo potom 

zůstal viset na šibenici, byl vůdce Hordy. Pod ním byl nápis: „Odsouzen k oběšení jako 

vůdce gangu zvaného Horda vrahů, násilníků a lidojedů. Bůh buď milostiv jeho duši a 

duším jeho stoupenců.“ 

Bitevní pole bylo cítit střelným prachem a kovovým pachem krve, výkalů, moči, zvratků 

a syrového masa - lidského masa, masa mrtvých. Také byl cítit zápach hořících 

vozidel, benzín, spálená guma a olej, a to nejhorší ze všeho, pálící se lidská těla, jak 

hoří, nafukují se a pukají v žáru ohně. 

Boj skončil a stovky lidí prohledávaly dálnici. Každý hledal ty, na nichž mu záleželo: 

synové hledali otce, matky syny, zamilovaní a přátelé hledali ztracené milence 

a ztracené přátele. Jeden chlapec z baseballového týmu se sklání k zemi a zvedá 

roztříštěné dívčí tělo. Svírá ho v náruči a s pláčem ho k sobě tiskne. Jeho přátelé stáli 

tiše kolem. A když mrtvou náhle pustil a vytáhl pistoli, vrhli se na něj, aby mu zabránili 

v sebevraždě. 

Všude na podlaze ležely desítky raněných s jedničkami na čele. Jedni sténali, jiní se 

snažili být tiše. Někteří upadli do milosrdného bezvědomí. 

Od prvního dne měla obě města dohromady 12 lékařů, z toho tři veterináře. V druhé 

místnosti bylo 11 stolů a na každém ležel raněný. Kolem něho stál operační tým. 

Operovali i veterináři. Teď byla zapotřebí veškerá anestetika shromážděná z ordinací 

veterinářů a zubařů. 

Jeden doktor zrovna amputoval dívce nohu nad kolenem. Místo kolena měla jen 

krvavou tříšť masa a rozdrcených kostí. Kývala hlavou a tiše sténala. Doktor jí teď 

pilkou řezal kost. Byla to rámová pilka na kov. Nejspíš pocházela ze železářství. 

6.12 Den sto třicátý první 

U vchodu do nemocnice stál kluk. Nabízel dvě buclaté veverky a králíka pověšeného 

na klacku. Rukou psaný nápis hlásal: „Veverka za sedm nábojů, králík za dvacet, 

dohoda možná.“ 
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Jídlo bylo pořád vzácnější a ceny rostly. Náboje už ale taky byly vzácností. Většina 

cigaret je vykouřená a lidi trápí chuť na tabák. 

Jeden odborník na rekonstrukce historických bitev se naučil zpracovávat sanytr a síru 

a začal profesionálně vyrábět střelný prach. 

Na golfovém hřišti přibylo dalších tisíc hrobů. 

6.13 Den tří stý šedesátý pátý 

Je nutné sklízet první zeleninu, vyslat lovecké skupiny a snad i pokusit se zprovoznit 

vodní turbínu u přehrady. 

Od pobřeží Floridy dorazil konvoj v čele s transportérem M2 Bradley. Na boku měl 

připevněnou žerď s vlající vlajkou Spojených států amerických. Za ním se silnicí táhla 

kolona dlouhá několik set metrů. Armádní vozidla Humwee, kamiony, další 

transportéry. Většina aut byla nastříkaná pouštní kamufláží a na všech vlály americké 

vlajky. 

Každý občan města obdržel tři vojenské příděly trvanlivých potravin. Všechny děti, 

těhotné a kojící ženy navíc obdrží vitamíny na tři měsíce. 

Vojáci rozdávají dětem žvýkačky. Jakmile se to rozkřiklo, děti se rojily okolo nich jako 

mouchy. 

Ze všech obyvatel města zbylo 20 %. V New Yorku zbylo jen 25 000 lidí. A na Floridě 

jen hrstka.  

Pomalu se začíná vše dávat do pořádku. Amerika byla odjakživa národem blahobytu 

a neomezených možností. Tady vidíme, že i tak velkou velmoc, jako je Amerika, jde 

dostat na kolena a zničit během jedné vteřiny celou společnost. 
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7. Závěr 

Útok EMP bychom neměli srovnávat s jaderným úderem z čistého nebe, jak  se lidstvo 

obávalo za časů studené války. Měli bychom se na něj připravovat jako na očekávaný 

asymetrický útok, na blesk ze zataženého nebe. Byli jsme varováni, že země je 

zranitelná a v podstatě nechráněná před úderem EMP, který by poškodil či zničil 

životně důležité civilní a vojenské elektronické infrastruktury a tím by vyvolal 

katastrofické následky vedoucí případně až ke zhroucení celé společnosti. Vteřinu po 

útoku EMP bude příliš pozdě na položení dvou prostých otázek. Co jsme měli dělat 

pro to, abychom mu zabránili, a proč jsme to neudělali.  

 

„Podstatná otázka není, jestli se to stane, ale kdy se to stane.“ 

Eugene Habiger, generál USAF ve výslužbě, bývalý vrchní velitel Velitelství strategických sil USA 

květen 2002 

8. Resumé 

In my year's work, I describe what electromagnetic pulse (EMP) means. How it is 

formed. What it causes. And how to protect yourself from it. I also wrote you a story 

from the book, as well as one possible scenario of what a society might look like after 

being hit by an electromagnetic pulse. 
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