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Pirátská komunita je tvo!ivá. 
Nejen"e získává a #í!í informace, 
ale také je p!epracovává, 
katalogizuje, spravuje a t!íbí. 
V posledních letech s piráty 
na#li spole$nou !e$ i v%dci 
a v#ichni, kdo se pot!ebují dostat 
k odborn&m publikacím.

honza "ípek
Web, tedy celosv!tová sí", se zrodil v CERNu 
v roce 1990 ze snu o informa#ním universu, 
které by v!dc$m poskytovalo p%ístup k odbor-
n&m poznatk$m. Systém m!l umo'(ovat 
nap%íklad postup od citací k citovanému zdro-
ji. „P%edstavte si, 'e se dotknete odkazu v #lán-
ku,“ pí)e zakladel webu Tim Berners -Lee dva 
roky po svém objevu. „P%edpokládejme, 'e se 
vám okam'it! objeví informace z jeho poza-
dí – dal)í #lánky, údaje o autorovi, adresa jeho 
instituce i cel& její telefonní seznam.“ Web 
brzy protkal cel& sv!t a stal se d$le'it&m spo-
le#ensk&m i komer#ním hybatelem. Poznat-
ky v!deckého v&zkumu jsou v n!m ale scho-
vané za „platební zdí“ (paywall), a ta n!kdy 
b&vá p!kn! vysoká. 

V!dci jsou lapeni v podivném paradoxu. 
Jejich v&kon je toti' posuzován za pomoci 

„scien  tometrie“ – po#tu zve%ejn!n&ch odbor-
n&ch #lánk$ a jejich citací. Cita#ní index je 
n!co jako skóre v po#íta#ové h%e, které ote-
vírá dal)í levely kariéry. Má to sv$j smysl: p%í-
sp!vky do #asopis$ procházejí #asto náro#n&m 
recenzním %ízením a po#et citací m$'e napo-
vídat n!co o tom, jak d$le'it& byl v&zkumní-
k$v objev pro zbytek sv!ta. V!t)inu odborn&ch 
#lánk$ ale vydává p!t nejv!t)ích nakladatel-
ství: Reed Elsevier, Springer Nature, Wiley-

-Blackwell, Taylor & Francis a Sage. Honorá%e 
dávno neplatí ani autor$m, ani recenzent$m 
a v!t)inou cht!jí plná práva, tak'e v!dec sám 
nem$'e text zve%ejnit. *lánky se pak publiku-
jí p%edev)ím v elektronické podob!, kterou ale 
nabízejí ke #tení za vysok& poplatek. V!decké 
ústavy, univerzity a knihovny si proto p%edplá-
cejí pouze n!kolik #asopis$, které si mohou 
dovolit (jde o desetitisíce a' statisíce korun 
ro#n!). Dochází tak k paradoxním situacím. 
Nap%íklad nedávno publikovan& #lánek lase-
rového fyzika zaplatil da(ov& poplatník n!ko-
likrát: jednou, aby vznikl, podruhé, kdy' si ho 
#te n!kter& z v!dc$, a pot%etí, kdy' si #lánek 
chce p%e#íst jeho kolega z jiného ústavu.

Náklady na knihovnické slu'by se tak stáva-
jí #ím dál tí'iv!j)í polo'kou rozpo#t$ v!dec-
k&ch ústav$. Pom!rn! dob%e jsou na tom v!d-
ci a studenti z rozvinut&ch zemí – k n!jak&m 
#asopis$m se dostanou. Co ale v!dci z t%etí-
ho sv!ta, kte%í mají jen na základní pom$cky 
a v)echno ostatní je pro n! drahé? Nemluv! 
ani o tom, jak se ke #lánku dostane laik, u#itel, 
noviná% #i prost! jen zv!dav& ob#an, z jeho' 
daní se v&zkum platil. Za ka'd& #lánek musí 
zaplatit cenu od t%iceti do #ty%iceti dolar$. Za 
text v rozsahu p%inejlep)ím desítek stran, kte-
r& jeho autor odevzdal redakci zadarmo, se 
tedy platí stejn! jako za v&pravnou publikaci 
na k%ídovém papí%e.

Mu$edník internetu
Aaron Swartz ukradl ohe( boh$m a stal se 
prvním mu#edníkem internetu. Tento talen-
tovan& hacker stál u zrodu systém$ jako Red-
dit, RSS #i tor2web. Veden p%esv!d#ením, 'e 
informace mají pat%it v)em, u' d%íve „scra-
poval“ ve%ejné dokumenty americk&ch fede-
rálních soud$ z ve%ejné databáze PACER. Jím 
vytvo%en& skript, scraper, vyhledával a staho-
val soudní dokumenty pe#liv! jeden za dru-
h&m, ale mnohonásobn! rychleji a efektivn!-
ji, ne' by to dokázal #lov!k prost&m klikáním. 
Swartz byl za sta'ení 2,7 milionu dokument$ 

vy)et%ován, ale obvin!ní byla sta'ena, proto-
'e rozhodnutí soudu nejsou chrán!na copy-
rightem, a co je p%ístupné v)em, nelze ukrást.

Na podzim 2010 p%edná)el Swartz v Buda-
pe)ti na konferenci o svobod! internetu. 
Potkal se tam s aktivisty, kte%í cht!li za pení-
ze získané od mecená)e George Sorose zp%í-
stupnit ve%ejnosti celou placenou databázi 
odborn&ch #asopis$ JSTOR. Zjistili ale, 'e 
zaplacení poplatk$ by vy)lo na stovky milion$ 
dolar$. Swartzovi se v hlav! za#al rodit plán.

Bydlel nedaleko kampusu americké tech-
nické )koly MIT, která je mimo jiné koléb-
kou hacker$. Tato bohatá )kola m!la p%ístup 
ke kompletní databázi JSTORu. Swartz sice 
na MIT nestudoval, ale náv)t!vníci kampusu 
m!li voln& p%ístup k po#íta#ové síti a ofi ciáln! 
i ke knihovnick&m slu'bám. První pokusy se 
scraperem JSTOR od%ízl, proto'e p%et!'ovaly 
jeho servery a robotické stahování bylo proti 
u'ivatelsk&m podmínkám. Swartz tedy scra-
per upravil tak, aby stahoval #lánky opatrn!ji. 
Ve voln! p%ístupném sklep! budovy 16 vlezl 
do nezam#eného kumbálu se sí"ov&mi rozbo-
#ova#i. P%ipojil notebook do switche, schoval 
ho na polici pod papírovou krabici a nechal 
stroj pracovat. Program postupn! stahoval 
miliony #lánk$. Sta#ilo jednou za #as p%ijít 
vym!nit disky. JSTOR si ale stahování v)iml 
a dal podn!t k vy)et%ování. Do hry se vlo'i-
la i tajná slu'ba a skrytá kamera schovaná na 
míst! nato#ila Swartze práv! p%i v&m!n! dis-
k$. Po krátké honi#ce byl dopaden. 

Proto'e náv)t!vníci kampusu m!li voln& p%í-
stup k #lánk$m a hacker poru)oval vlastn! 
jen u'ivatelské podmínky JSTORu, byl nako-
nec obvin!n z neoprávn!ného p%ístupu k síti. 
Pod tlakem dlouhého vy)et%ování se Swartz 
11. ledna 2011 ve sv&ch )estadvaceti ob!sil 
a internet získal svého prvního mu#edníka. 

Stínové knihovny
Kní'ky se tehdy sdílely podobn! jako ostatní 

„warez“, tedy pirátsk& software, muzika a fi l-
my. Do anonymního fóra, p%ístupného pou-
ze pod heslem, poslal n!kdo odkaz na sou-
bor na stahovacím serveru. Zp$sob je to dost 
nep%ehledn& – soubory se objevují chaoticky 
z r$zn&ch obor$ a od r$zn&ch autor$. Linky 

na stahovacích serverech jsou plné rekla-
my a po n!jaké dob! vypr)í a zmizí. „Prosím 
re -up!“ 'adoní frustrovaní u'ivatelé. Taková 
situace p%ímo vybízí k vytvá%ení domácích, 
polove%ejn&ch i zcela otev%en&ch knihoven. 
N!které za#aly b&t tak velké, 'e p%itáhly tisí-
ce nad)en&ch u'ivatel$, ale také pozornost 

„orgán$“. Rok po smrti Aarona Swartze vyho-
v!l mnichovsk& soud stí'nosti sedmnácti vel-
k&ch nakladatel$ a na%ídil uzav%ít webovou 
knihovnu Library.nu. V dob! svého uzav%ení 
obsahovala asi 400 tisíc knih, co' odpovídá 
Alexandrijské knihovn!.

Akademici a v&zkumníci z celého sv!ta 
zaplakali: byly tam u#ebnice, monografi e, bio-
grafi cké anal&zy, manuály, v&sledky v&zkumu 
v technice, matematice, biologii, sociálních 
a humanitních v!dách. Dokonce i pornogra-
fi e tam byla v!decká: pr$vodce a u#ené kni-
hy o pornopr$myslu. „A to, 'e se podzemní 
zlo#inecká stránka obejde bez pornografi e, 
musíme pova'ovat za jeden z triumf$ civiliza-
ce,“ napsal profesor Christopher Kelty z UCLA. 

Sen o univerzální knihovn! se mezitím 
zhmot(oval v projektu s názvem Library 
Genesis. Nápisy v azbuce na stránce libgen.
org dávaly tu)it provenienci serveru. Knihov-
na nejen'e obsahuje miliony odborn&ch knih, 
ale i jejich bibliografi cké záznamy s dobr&m 
vyhledáváním. V)echny soubory jsou p%ístup-
né p%es torrent, tak'e sta'ené kopie mohou 
od u'ivatele putovat dál i v p%ípad! zmizení 
p$vodního zdroje. A server jde v otev%enos-
ti je)t! dál: vystavuje i „dumpy databáze“, ze 
kter&ch m$'e svou „knihovnu stvo%ení“ sesta-
vit ka'd& kdekoliv jinde. Tedy ka'd&, kdo si 
po%ídí #ty%icetiterabajtové diskové pole. Klo-
ny knihovny ji' vznikly na r$zn&ch adresách. 
Nekonkurují si, n&br' spolupracují, tak'e lib-
gen.org nabízí soubory ke sta'ení z více mo'-
n&ch „zrcadel“. Hodí se to zvlá)t! p%i #ast&ch 
v&padcích hlavního serveru.

Bitva o Sci -hub
Alexandra Elbakjan, studentka neurov!d 
z Kazachstánu, se vydala na univerzity do 
n!meckého Freiburgu a do Spojen&ch stát$. 
Zvykla si na tamní v!du i p%ístup k informa-
cím, jen'e po návratu do vlasti byla od%íznutá 

od sv&ch znám&ch informa#ních zdroj$. Kdy' 
její kolegové pot%ebovali n!jak& odborn& #lá-
nek, poprosili o n!j v polotajn&ch diskusních 
fórech, a pokud m!li )t!stí, kolega z institu-
ce se zaplacen&m p%ístupem k #asopisu jim 
ho stáhl a poslal. Na Twitteru za#al podobn! 
fungovat tag #ICANHAZPDF. Elbakjan jako 
)ikovná hackerka p%em&)lela, zda by ne)el 
tento systém zautomatizovat, a naprogramo-
vala Sci -hub. „Nebyla za tím 'ádná velká my)-
lenka jako ‚osvobo+te informace‘. K v&zkumu 
jsme prost! jenom pot%ebovali #íst #lánky,“ 
%íká v rozhovoru pro server TorrentFreak. Do 
vyhledávací stránky napí)ete jméno #lánku. 
Pokud ho Sci -hub ji' má v databázi, nechá 
vás ho stáhnout. Pokud ne, po)le impuls do 
pavu#iny tajn&ch robot$ kdesi v pozadí. Ty 
mají p%ístup do r$zn&ch databází nakladate-
l$ za platební zdí, #lánek vám stáhnou a scho-
vají kopii pro ty, kte%í ho budou hledat p%í)-
t!. P%ístupové údaje pr& v!novali v!dci – bu+ 
dobrovoln!, nebo nev!dom!.

Soudy sice ji' na%ídily zabavení domén lib-
gen.org i sci -hub.org, ale americká justice má 
moc pouze nad americk&mi doménami, a tak 
se brzy oba weby objevily na nov&ch adresách. 
Kdy' byly zakázány i ty, pokra#ovaly jinam. 
Takovou doménovou hru na ko#ku a my) hra-
jí soudy s , e Pirate Bay u' celé roky, a Pirát-
ská zátoka po%ád existuje.

Dnes osmadvacetiletá Elbakjan se nijak 
zvlá)" neskr&vá – tají pouze místo poby-
tu, ale má se za to, 'e 'ije „n!kde v Rusku“, 
mimo dosah americk&ch soud$. Dala rozho-
vor i presti'nímu #asopisu Science a po ano-
nymizaci mu ochotn! p%edala i data o pou-
'ívání svého webu. Z anal&zy #asopisu vy)lo 
najevo, 'e krom! t%etího sv!ta, kter& hledá 
cestu k informacím z medicíny a technologií, 
po   u'ívají web ve velkém i západní v!dci a stu-
denti. Je to jednodu))í, zadarmo a najdou 
to, co pot%ebují, bez ohledu na )krty v roz-
po#tech ústavní knihovny. Bu+ se s tím nakla-
datelé vyrovnají tak, jako se hudební pr$mysl 
vyrovnal s Napsterem, a zásadn! zm!ní svou 
strategii, anebo nad nimi vyhraje sdílená stí-
nová knihovna, která je tím robustn!j)í, #ím 
víc se ji sna'í eliminovat.
Autor je dokumentarista.

Stínoví knihovníci
Sen o informa$ním universu

Aaron Swartz na záb!ru z videa U. S. Secret Service, které ho m!lo usv!d"it


