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Elektromagnetická bouře jako katastrofický scénář pro moderní technickou společnost1 
 
Anotace 
 
Příspěvek je věnován tématu spíše nepravděpodobného, o to však ničivějšího scénáře: silné 
elektromagnetické bouři, která by mohla vážně narušit fungování moderní technologické 
civilizace. Zmínka je o principu tohoto jevu, o jeho možných negativních dopadech, stejně 
jako o případných protiopatřeních. Důraz je kladen na možný dopad tohoto fenoménu na 
informační a komunikační technologie, včetně Internetu a datových úložišť a médií všeho 
druhu. 
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Summary 
 
Electromagnetic Storm as a Catastrophic Scenario for Modern Technical Society 
 
The paper deals with the topic of rather improbable, but all more destructive scenario: 
strong electromagnetic storm that could seriously disrupt the functioning of modern 
technological civilization. Space is given to the description of this phenomenon, its possible 
negative effects, as well as some relevant countermeasures. Emphasis is also given on the 
possible impact of this phenomenon on information and communication technologies, 
including the Internet, as well as the data storage and media of all kinds. 
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Úvod 
 

Bezpečnostní prostředí, které se týká České republiky, ale i celého světa, není ani 
zdaleka neměnné. Celá řada zemí je konfrontována s mnoha dynamickými a obtížně 
kvantifikovatelnými výzvami, které je třeba v řadě případů chápat jako výzvy bezpečnostní. 
Pojmem „černé labutě“ případně „divoké karty“ se (nejenom) v bezpečnostní oblasti 
označují eventuality, které jsou sice obecně považovány za krajně nepravděpodobné, ale 
jejichž negativní dopad by byl dalekosáhlý. 
 I v oblasti informační bezpečnosti respektive ochrany kritické informační 
infrastruktury existuje takových eventualit celá řada. Tento příspěvek se zaměřuje na jednu 
z nich, a to tzv. „elektromagnetickou bouři“. Ve zcela nejčernějším případě by mohl výkyv 
sluneční aktivity silně zkomplikovat existenci moderní, na elektřině založené, civilizace na 
planetě Zemi. A protože výpočetní technika, respektive informační a komunikační 
technologie jako celek, s elektřinou stojí a padají, je zřejmé, že tento scénář by mohl ohrozit 
data uložená na pokročilých médiích všeho druhu, stejně jako procesy na nich založené. 

Kolapsy tohoto typu se v rámci moderní společnosti přitom běžně stávají. Zatím se 
tak však odehrály v místně a časově omezených podmínkách. Pokud by kolaps překonal 
určitý rozměr, mohl by se stát neřešitelným a společnost by se tak vrhla ve vývoji o určitou 
dobu zpět (v případě nejvíce pesimistických scénářů až o desetiletí) a byla by nucena hledat 
zcela jiné technologické postupy.2 
 

„Elektromagnetická bouře“: Oč se vlastně jedná? 
 

Elektromagnetická či geomagnetická bouře je poruchou v magnetickém poli 
(magnetosféře) Země. Slunce ji může způsobit erupcí, tedy výronem koronární hmoty 
(coronal mass ejections, CME), zmagnetizovaného plazmatu. 

Proud protonů, elektronů a alfa částic putuje k Zemi několik dní. Když se střetne  
s magnetickým polem Země (inosférou), neviditelný magnetický štít planety záření odklání, 
ale sám je jím dočasně zdeformován. 

Interakce sluneční hmoty s magnetickým polem Země generuje velké množství 
geomagneticky indukovaných proudů (geomagnetically induced currents, GIC), které 
dosáhnou zemského povrchu (nejvíce intenzivně na severu Kanady, kde se nachází 
magnetický severní pól Země).3 
 Od roku 1745, kdy se astronomové začali slunečními erupcemi blíže zabývat, bylo 
zaznamenáno 28 (podle jiných údajů 24) slunečních cyklů. Současný cyklus bude zřejmě 

                                                           
2
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2012. [cit. 2013-09-23]. Dostupné z: 
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vrcholit v roce 2013, 2014 nebo 2015 (kdy se v přesněji zatím neodhadnutelné době očekává 
souběh 22 let trvajícího slunečního energetického cyklu a 11 let trvajícího cyklu slunečních 
skvrn).4 

Cykly se přitom od sebe propastně liší. Současný sluneční cyklus byl v letech 2006 až 
2008 hodnocen jako nejsilnější za posledních 400 let. Nakonec však bude patrně nejslabší za 
poslední století.  
 K silným geomagnetickým bouřím, které vykazují pozorovatelný, ale ne ničivý vliv na 
rozvodné sítě, dochází v průměru jednou za 30 měsíců. 
 

Ilustrace: Sluneční bouře, Solar Storm (březen 2015).5  
 

 
 
Pohled do historie 

 
 Většina větších slunečních erupcí Zemi zasáhla v době, kdy ještě neexistovaly 
přístroje, které by jimi jednak mohly být poškozené nebo zničené, jednak takové, které by 
mohly tento fenomén změřit.  

Zřejmě nejsilnější geomagnetická bouře v nedávných dějinách zasáhla Zemi v září 
roku 1859 (solar superstorm, nebo Carrington Event – podle britského astronoma toho 
jména, který jev zadokumentoval). Erupce na Slunci trvala asi 5 minut. Na Zemi působila 
polární záři nejen na severních polárních oblastech, ale i v Karibiku. V Kanadě a Spojených 
státech amerických byla silně poničena telegrafní síť (menší dopad zaznamenaly i regiony 
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 Slunce může kolem roku 2013 ochromit lidstvo na měsíce, tvrdí vědci. In: Technet.iDnes.cz, 18. VI. 2010. 

http://technet.idnes.cz/slunce-muze-kolem-roku-2013-ochromit-lidstvo-na-mesice-tvrdi-vedci-p8x-
/tec_vesmir.aspx?c=A100616_170254_tec_vesmir_vseSolar Activity Monitoring and Forecasting: Weekly 
Forecasts Bulletin. Astronomical Institute Ondřejov. http://www.asu.cas.cz/~sunwatch/forecasts.html 
5
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v Asii a Austrálie). Obsluha telegrafních stanic někde utrpěla popáleniny od naindukované 
elektřiny. Z telegrafního vedení odletovaly jiskry, které byly schopné způsobit požáry. 
Intenzita poruchy magnetického pole Země při této bouři je dnes odhadována na mínus  
1 700 nanotesla (miliardtin tesla).6 

Mnohem menší, přesto citelná sluneční bouře v roce 1921 způsobila mnohahodinový 
výpadek proudu v mnoha částech Severní Ameriky. 
  Další větší (a zároveň zatím největší exaktně měřená) sluneční erupce byla 
zaznamenána v březnu 1989. Mezi její následky patřil i bezmála kompletní výpadek proudu v 
kanadském Quebecku a jeho okolí. Pět až šest milionů osob tehdy zůstalo při teplotách 
hluboko pod nulou bez proudu asi 9 hodin. Jev způsobil škody (podle různých zdrojů) od 2 do 
13 miliard dolarů. Protože se tato událost odehrála v době studené války, byli zpočátku 
Američané přesvědčení, že se jedná o jaderný útok ze strany vojsk Varšavské smlouvy. Na 
nějakou dobu nebylo možné ovládat družice, problémy zaznamenal i raketoplán Discovery. 
Jen o pár měsíců později byla stejná oblast ochromená další sluneční bouří – tentokrát 
přestala na několik hodin fungovat burza v Torontu.7 
 Roky 2006, 2010 či 2012 byly ve znamení vědeckých konferencí, varujících před 
zničujícím dopadem „vesmírného počasí“ na techniku na Zemi. Svou roli sehrál  
i fenomén roku 2012. Zatím se však nic závažnějšího – naštěstí – nestalo.8 
 

Co by se tedy mohlo stát? 
 

Motto: „Není to poprvé, co lidstvo bude čelit nadprůměrně vysoké sluneční aktivitě. 
Každý člověk ji zažije jen několikrát v životě. Rozdíl je v tom, že jsme dnes mnohem závislejší 
na elektronice a elektrických zařízeních.“9 

 
Dopady geomagnetické bouře závisí na její intenzitě. Ta je klasifikována do pěti 

stupňů. Nejčastěji se jedná o první stupeň (150 až 300 nanotesla), který pouze způsobí 
polární záři. Další stupně jsou závažnější, pátý může znamenat děsivé následky pro celou 
civilizaci.10 

                                                           
6
 Slunce může kolem roku 2013 ochromit lidstvo na měsíce, tvrdí vědci. In: Technet.iDnes.cz, 18. VI. 2010. 

http://technet.idnes.cz/slunce-muze-kolem-roku-2013-ochromit-lidstvo-na-mesice-tvrdi-vedci-p8x-
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/tec_vesmir.aspx?c=A100616_170254_tec_vesmir_vse 
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 Slunce může kolem roku 2013 ochromit lidstvo na měsíce, tvrdí vědci. In: Technet.iDnes.cz, 18. VI. 2010.  

ttp://technet.idnes.cz/slunce-muze-kolem-roku-2013-ochromit-lidstvo-na-mesice-tvrdi-vedci-p8x-
/tec_vesmir.aspx?c=A100616_170254_tec_vesmir_vse 
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 Obří sluneční bouře bude pro moderní svět katastrofou, varují vědci. In: iDnes, 13. I. 2009. 
http://zpravy.idnes.cz/obri-slunecni-boure-bude-pro-moderni-svet-katastrofou-varuji-vedci-1fx-
/zahranicni.aspx?c=A090113_122219_vedatech_ad 
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Na živé organismy na povrchu planety tento jev přímo nepůsobí. Zemská 
magnetosféra a atmosféra účinně odstiňují sluneční částice, takže až na zemský povrch se  
v podstatě žádné nedostanou. 

Co se týče kosmonautů – například na Mezinárodní vesmírné stanici – zde se názory 
různí. Obvykle se však předpokládá, že obdoba bouře z roku 1859 by pro ně znamenala 
smrtící dávku ionizujícího záření. Při neupřesněném méně závažném scénáři by mohli být 
pláštěm stanice ochráněni, ale stanice sama by se mohla stát hůře ovladatelnou.11 

 
O dalších možných dopadech geomagnetické bouře již jen telegraficky: 
 

 Celá řada umělých družic by byla více či méně poškozena, respektive by se prudce 
snížila jejich životnost. Jejich funkce by byly přinejmenším méně spolehlivé (to 
znamená ničivý dopad na telekomunikace: rozhlasové a televizní vysílání, mobilní 
telefony, internetový přenos nebo předpovědi počasí). 

 Stejně tak satelitní navigace (GPS a další systémy) v automobilech, letadlech a lodích 
by přestala být spolehlivá. „Plovoucí ropné plošiny by nedokázaly udržet svoji polohu, 
piloti letounů přelétávající nad polárními oblastmi, kde jsou odkázáni na krátkovlnné 
vysílačky, by museli radikálně změnit kurs“.12 

 Problémy je možné očekávat u elektrického vedení – nejenom v Kanadě a na severu 
Spojených států amerických. Dlouhé úseky vedení mohou být poškozeny – a stejně 
tak i mnohé elektrické přístroje, včetně například automobilů a všech forem 
komunikační a výpočetní techniky. Různé odhady hovoří o výpadcích proudu (na 
větším či menším území) v době trvání od dnů po měsíce či roky. Děti v inkubátorech 
a pacienti na přístrojích se ocitnou v ohrožení života, řada technických profesí ztratí 
smysl nebo alespoň důležitost. Bankovnictví a finanční transakce celkově upadnou do 
chaosu.13 

 Při skutečně velké bouři nelze vyloučit naprostý kolaps moderních technologií a zánik 
technické civilizace jako takové (včetně Internetu a datových úložišť  
a médií všeho druhu – pevné a externí disky, CD, DVD, USB). Pokud se omezíme na 
akademické pracovníky, pak výsledky jejich práce, včetně studijních opor i power-
pointových prezentací, mohou být zničeny či k nepotřebě. Vrátíme se – pokud 
k něčemu – pak k tabuli a křídě. 

 Odhady nákladů takového scénáře se opět propastně liší, pokud by se zopakoval 
vývoj z roku 1859, a pokud by jeho důsledkem byl pětiměsíční blackout na území se 
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 Solar Activity Monitoring and Forecasting: Weekly Forecasts Bulletin. Astronomical Institute Ondřejov. [cit. 
2013-09-23]. http://www.asu.cas.cz/~sunwatch/forecasts.html 
12

 Slunce může kolem roku 2013 ochromit lidstvo na měsíce, tvrdí vědci. In: Technet.iDnes.cz, 18. VI. 2010. 
http://technet.idnes.cz/slunce-muze-kolem-roku-2013-ochromit-lidstvo-na-mesice-tvrdi-vedci-p8x-
/tec_vesmir.aspx?c=A100616_170254_tec_vesmir_vse 
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 KRULÍK, Oldřich. Návrhy a doporučení pro oblast informační bezpečnosti. In: Bezpečnostní situace v České 
republice. Ed. Alena Marešová, Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2012, CD-ROM. ISBN 978-80-260-
3275-5. 
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Solar Activity Monitoring and Forecasting: Weekly Forecasts Bulletin. Astronomical Institute Ondřejov. 
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zhruba 30 miliony obyvatel, pak nechybí odhad 2,6 trilionu dolarů (2 600 000 000 000 
dolarů, tedy 49 693 800 000 000 korun českých, podle směnného kursu z 20. září 
2013). To znamená zhruba 46-násobek návrhu státního rozpočtu České republiky na 
rok 2013 (ve výši 1 080 800 000 000 korun).14 

 Mnoho zákazníků by se mohlo domáhat odškodnění za újmu, kterou jim způsobil 
výpadek zásobování elektřinou – to by znamenalo rozkolísání celého sektoru 
pojišťovnictví (ač by odvolání na „vyšší moc“ zaznívalo sebevíc). 

 
Ilustrace: Téma sluneční bouře se objevuje i na přebalu významných magazínů.15 
 

 
 

Je možné se nějak bránit? 
 

Motto: „Každá společnost bude potřebovat substruktury, jejichž členové se zaváží, že 
se budou držet stranou všech novinek. Možná budeme dokonce některé lidi platit za to, že 
nebudou používat poslední druhy zboží, že se nebudou těšit z vymožeností automatizace  
a vědeckého výzkumu“.16 
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 Brzy přijde mimořádná sluneční bouře, varují vědci. In: Aktualne.cz, 16. VII. 2012. 
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=751665 
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Obří sluneční bouře bude pro moderní svět katastrofou, varují vědci. In: iDnes, 13. I. 2009. 
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Nastíněná vize „skupin osob, držících se stranou elektronických hraček“ je zřejmě 
nejvíce viditelná u skupin Hutteritů (Amishů) na severovýchodě Spojených států amerických. 
Oni a jim podobní budou v případě dalekosáhlého „technology failure“ ve výhodě, zatímco 
členové moderní společnosti nebudou schopni zdaleka tolik nabídnout. Sebeschopnější 
webdesignér bude ve světě bez počítačů v mnohem méně významné pozici, než poslední 
hutteritský kovář.   

V případě takového vývoje by byli ve výhodě všichni ti, kteří by se „příliš nespoléhali“ 
na moderní technologie (digitalizace a elektronizace všeho druhu) a připravili pro sebe 
alespoň omezený „plán B“ na fungování v modelu posunutém o několik desetiletí v čase 
zpět. Úředník (úřad, instituce), která lpěla na „papírech“ a vše zálohovala ve formě „hard 
copy“ bude v lepší situaci, než ti, kteří slepě spoléhali na elektronické databáze (jejichž 
životnost nebo kompatibilita bude zpochybněna). 
 
 Ilustrace: Možný pohled na sluneční cykly.17 
 

 
 
 Ale i pokud odhlédneme od těchto postupů, vyžadujících mnoho desetiletí „přípravy“, 
není civilizace zcela bezbranná: 

 
Národní úřad pro výzkum oceánů a atmosféry, Středisko pro předpovídání 

vesmírného počasí (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA, Space 
Weather Prediction Center) ve Spojených státech amerických nebo Evropská kosmická 
agentura (European Space Agency, ESA) provozují družicovou předpovědní službu, někdy 
nazývanou „Sluneční patrola“. Ta vydává jak týdenní předpovědi sluneční aktivity, tak Slunce 
nepřetržitě monitoruje ve snaze upozornit na případný nepředvídaný výkyv. Varování  

                                                           
17

 Scientists Predict Big Solar Cycle. National Aeronautics and Space Administration.   
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2006/21dec_cycle24/ 
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(o přesnosti asi 50 %) by však daly dohromady nanejvýš v hodinovém předstihu. Potenciálně 
ohrožené subjekty by tedy musely reagovat velmi pružně (omezení provozu družic nebo 
jejich přelet do míst, kde jim hrozí menší nebezpečí, změny v trasách letadel, příprava 
nemocnic na výpadky zásobování elektřinou atd.).18 
 Dílčím řešením ve vztahu k elektrorozvodným sítím by bylo jejich rozpojení  
a (dočasný) přechod na ostrovní provoz. To ovšem není zdaleka tak jednoduché. Při snaze  
o opětovné propojování ostrovů do větší sítě je třeba překonávat řadu překážek. Z tohoto 
důvodu se zvažují i jiné přístupy, jako například dovybavení elektrorozvodné sítě o soustavy 
obřích kondenzátorů. Ty by mohly odfiltrovat proudy indukované bouří před transformátory 
v síti a zabránit jejich poškození. V Severní Americe by bylo potřeba asi 300 takových 
zařízení, ale v provozu je jich jen asi polovina z tohoto počtu.19  Je to zřejmě škoda, protože 
kritici liknavého investování do bezpečnosti konstatují, že například kanadská province 
Quebec by byla zabezpečena investicí ve výši okolo 1,2 miliardy (amerických) dolarů. Škody 
vzniklé podceněním situace by byly ovšem mnohonásobně vyšší.20 
 

Závěr 
 
 Tento pesimistický příspěvek v tom nejlepším smyslu slova nic nenabízí. Žádná 
jednoduchá řešení zde neexistují. Kdo by chtěl investovat do alespoň trochu pokročilé 
„neelektrické techniky“ narazí na neexistenci nabídky v této oblasti. Dnešní automobily jsou 
více počítač, než mechanický stroj. Plán „B“ ve smyslu řízení kontinuity činností s podobným 
vývojem obvykle nepočítá. Je přitom jen otázkou, zda příroda lidstvu vyšle nejprve určitý 
varovný signál, nebo zda ho bude konfrontovat plnou silou. 

                                                           
18

 Solar Activity Monitoring and Forecasting: Weekly Forecasts Bulletin. Astronomical Institute Ondřejov.  
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Ilustrace: Pohledy na „stupňovitou logiku“ varování ve vztahu k tématu.21 
 

 
 

Ilustrace: „Parodie“ na téma sluneční bouře.22 
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