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Nedávné zadr!ení provozovatele 
webového e -shopu Silk Road, 
kter" byl zam#$en p$edev%ím 
na anonymní rozesílání drog, 
vzbudilo mnoho otázek t"kajících 
se bezpe&nosti a sledování 
internetu tajn"mi slu!bami. 

honza !ípek
Je to zdánliv! banální p"íb!h. Ross William 
Ulbricht provozoval internetov# obchod 
s drogami a druhého "íjna ho zav"eli. Zajíma-
v!j$í je, %e sv&j e -shop zvan# Silk Road, 'es-
ky Hedvábnou stezku, provozoval na síti Tor, 
která umo%(uje skr#vání identity klienta 
i serveru, a platilo se v anonymní m!n! Bit-
coin (více viz A2 '. 3/2013). Oba prost"edky 
byly do té doby pova%ovány za skute'n! ano-
nymní a neproniknutelné.
)tení ob%aloby podané FBI k newyorské-

mu soudu ale p"ipomíná 'etbu $estákov#ch 
detektivek: kdo chce spáchat dokonal# zlo-
'in, nesmí d!lat chyby. A t!ch Ulbricht, p"e-
zdívan# Dread Pirate Roberts, nasekal vícero. 

P"edev$ím zcela neuhlídal odd!lení své reál-
né a pseudonymní identity. Pod sv#m skute'-
n#m jménem se ptal na programátorské strán-
ce StackOverfl ow na "e$ení problém&, které 
se sítí Tor souvisejí. Mnohá vodítka poskytl 
i na sv#ch 'etn#ch profi lech v sociálních sítích 
a záznamy o drogov#ch transakcích ponechá-
val pravd!podobn! archivované na serveru. 
Aspo( tedy podle verze ob%aloby, která má 
d&kazy spí$e nep"ímé a na obvin!ní z objed-
nání nájemné vra%dy – kter#m se policie v prv-
ních zprávách ohán!la v médiích – patrn! sta-
'it nebudou. Okolnosti zatím neprokázané 
vra%dy jsou více ne% obskurní a je mo%né, %e 
si Dread Pirate Roberts zaplatil vra%du vyd!ra-
'e, kter# hrozil zve"ejn!ním informací o u%iva-
telích Hedvábné stezky, u n!j samého. Policii 
v Kanad!, kde se zlo'in údajn! stal, rozhodn! 
%ádn# 'lov!k zmín!ného jména nechybí. Obvi-
n!ní sv&j ú'el ale splnilo minimáln! v první 
vln! novinov#ch 'lánk&, kdy se od Ulbrichta 
odklonila aspo( 'ást sympatizant& – podob-
n!, jako byl za sexuálního násilníka ozna'en 
zakladatel Wikileaks Assange.

Digitální anarchisti vs. informatici
Následná diskuse v odborn#ch kruzích se $t!-
pila na dva tábory. Pro jedny – pracovn! je 
naz#vejme digitálními anarchisty – je hlav-
ním nep"ítelem stát a jakákoliv vláda se sv#-
mi cenzurními a regula'ními snahami. A kdo-
koliv proti nim bojuje, je spojenec, podobn! 

jako loni v lednu zat'en# Kim Dotcom, provo-
zovatel slu%by Megaupload. Koho stát posti-
hl, je ob!*, a ji% nyní vznikají sbírky na Ulb-
richtovu obhajobu. Koneckonc& Dread Pirate 
Roberts byl libertarián, hlásící se k Rakouské 
$kole, a v libertariánském duchu publikoval na 
Hedvábné stezce i politické pamfl ety. Stát by 
m!l podle n!j zasahovat co nejmén! do zále%i-
tostí ob'an& a provozování digitálního tr%i$t! 
se státem regulovan#m zbo%ím je jen d&sled-
kem t!chto názor&. Druzí – nazv!me je infor-
matiky – preferují slu$nost a regula'ní zákony 
pova%ují za nutné a funk'ní. Ti zánik obchodu 
s drogami vlastn! vítají, proto%e pr# ve $pat-
ném sv!tle ukazoval digitální m!nu Bitcoin. 

První strana pot"ebuje Bitcoin i Tor k poci-
tu bezpe'í p"ed dohledem státu, kterému 
radikáln! ned&v!"uje. Druhou stranu zají-
má anonymiza'ní technologie spí$ z jakési 
technicióz ní zv!davosti. A je pravda, %e zatím-
co Tor i Bitcoin dlouhou dobu fungovaly bez 
pov$imnutí $ir$í ve"ejnosti, Hedvábná stez-
ka byla tím prav#m mediálním $lágrem, kte-
r# na jejich existenci upozornil. Undergroun-
dové drogové tr%i$t! bylo jedním z prvních 
míst, kde se za Bitcoiny dalo n!co „rozumné-
ho“ koupit a kurs digitální m!ny byl do zna'né 

míry ovlivn!n práv! jeho provozem. Poslední 
zátah FBI pak sice radikáln! srazil cenu Bitcoi-
nu proti dolaru, ale po n!kolika dnech se vráti-
la tém!" k p&vodnímu kursu a zdá se, %e m!na 
ji% funguje sama o sob! a nep&jde ji zastavit.

Návrat do webové puberty 
Oba tábory ale trápí my$lenka, zda jejich digi-
tální mazlí'ci nemají slabiny. Sí* Tor, ji% m&%e 
'lov!k vyu%ít nainstalováním specializovaného 
prohlí%e'e Tor Browser Bundle, má dv! základ-
ní funkce. Jednak umo%(uje p"i prohlí%ení 
webov#ch stránek skr#t IP adresu nás sam#ch 
coby b!%ného u%ivatele – adresa je 'asto spoje-
ná s na$í p"esnou lokalitou 'i identitou skute'-
nou, nap"íklad s ú'tem u konkrétního telefon-
ního operátora nebo s místností v rámci fi rmy 
'i $koly. Druhá funkce umo%(uje skr#t sí*ovou 
adresu webové stránky, která nám poskytuje 
informace – tedy ideální nap"íklad pro práci 
disident& nepohodln#ch jakémukoliv re%imu. 
Po'íta'e dobrovolník&, které slou%í jako uzly 
sít! Tor, ka%d# za$ifrovan# po%adavek n!koli-
krát p"epo$lou na dal$í náhodné uzly sít!, klid-
n! po celém sv!t!. Podíváte -li se na domovskou 
stránku Ádvojky, m&%e si redak'ní systém mys-
let, %e se díváte t"eba z Filipín. Ov$em dobro-
volné provozování „v#stupních uzl&“ sít! je spo-
jené s jistou dávkou adrenalinu – m&%e se stát, 
%e u vás ve t"i ráno zabu$í policie a bude hledat 
d!tské porno. Snad proto je t!chto uzl& stále 
málo a sí* je pomalá.

Kdyby byla Ádvojka undergroundov#m webem 
provozovan#m ve strachu p"ed zásahem stát-
ní moci, m!la by adresu t"eba advojka5xvy-
2hej5.onion. Na rozdíl od „koncovek“ typu .cz, 
.sk, .com nebo .org, které mají v rukou konkrét-
ní organizace (a mohou také t"eba na základ! 
rozhodnutí soudu doménu zru$it nebo dát 
n!komu jinému), fungují stránky .onion pouze 
v rámci sít! Tor a jejich majitel je jednozna'n! 
defi nován pouze kryptografi ck#m klí'em, kte-
r# si sám vygeneroval. A hlavn! – p"esné umís-
t!ní serveru by nem!lo b#t mo%né vystopovat, 
a tedy ani stroj zabavit.

Servery skryté v síti .onion upomínají na 
rané doby webu; spí$ ne% na jeho „akademic-
ké d!tství“ pak na jeho „ranou pubertu“, kdy 
p"ístup k síti m!la ji% spousta lidí, ale je$t! 
neexistovaly v#razn!j$í „dosp!lácké“ regula'ní 
tlaky. Na období nad$eného sdílení 'ehokoliv 
bez ohledu na autorská práva a beze strachu 
z právník&. Tehdy sí* vzbuzovala spí$e pocit 
jakési spiklenecké pospolitosti ne% ve"ejné-
ho média. Web byl tak mal#, %e k orien taci 
v n!m sta'ily „rozcestníky“, seznamy dostup-
n#ch webov#ch stránek; weby byly spí$ nespo-
lehlivé, n!kdy fungovaly, n!kdy ne, a digitál-
ní divo'ina 'ekala na své objevitele. Podobn! 
dnes v .onionu nacházíme krom! matado-
r& typu Pirátské zátoky a Wikileaks i under-
groundová rádia, která si ned!lají starost 
s autorsk#mi právy, politické pamfl ety nezná-
m#ch autor&, ale samoz"ejm! i disidentské 
weby. )asopis New Yorker provozuje v Toru 
svou „mrtvou schránku“, p"es kterou je mo%-
né posílat redakci anonymní podn!ty k práci, 
jejím% spoluautorem byl legendární digitál-
ní pion#r Aaron Swartz, kter# byl kv&li stíhá-
ní za hromadné stahování v!deck#ch 'lánk& 
dohnán k sebevra%d!. Silk Road má své násle-
dovníky v obchodech Black Market Reloaded 
nebo Atlantis. Atlantida ov$em zmizela krát-
ce p"ed zátahem na Silk Road a vyvolala spe-
kulace, zda nebyla pouze policejní provokací.

Hacke$i v FBI a NSA
„Kyberpuber*áci“ a „dosp!láci“ dnes boju-
jí o své území za pomoci slo%ité matemati-
ky a konspira'ních metod. Nelze ale "íct, %e 
by v obou oborech byli FBI nebo tajná slu%ba 
NSA n!jak#mi amatéry. V srpnu policejní razie 
v Irsku zastavila slu%bu Freedom Hosting, kte-
rá provozovala anonymní weby pro "adu sub-
jekt&. Servery Freedom Hostingu policie prav-
d!podobn! „hacknula“ a nakazila je $kodliv#m 
kódem, kter# vyu%íval neznámé díry v inter-
netovém prohlí%e'i u%ivatel& a práskal jejich 
identitu. V$echny státní útoky proti Toru tedy 
zatím ofi ciáln! vyu%ívaly jin#ch zranitelností 
ne% anonymního protokolu samotného. Ale 
i to vyvolává "adu pochybností, proto%e pro 
protivníka je daleko cenn!j$í neprozradit, %e 
n!jakou metodu p"ekonat umí, a ponechat 
protistran! pocit fale$ného bezpe'í.

Za druhé sv!tové války ob!toval Churchill celé 
Coventry, ne% aby prozradil, %e o leteckém úto-
ku ví díky prolomení n!meckého $ifrovacího 
systému Enigma. Podle bezpe'nostního analy-
tika Bruce Schneiera, kter# interpretoval n!kte-
ré ze Snowdenov#ch dokument&, pou%ívá NSA 
k útok&m proti vybran#m subjekt&m speciál-
ní servery FoxAcid, umíst!né na páte"ních lin-
kách americk#ch internetov#ch provider&, kte-
ré automaticky „hackují“ po'íta'e u%ivatel&.
Podle d&le%itosti cíle a jeho p"edpokládan#ch 
technick#ch schopností se pou%ívají r&zné 
typy zranitelností. A pro cíle, u nich% se p"ed-
pokládá velká míra porozum!ní technologiím, 
se pou%ívají spí$e útoky banáln!j$í a ji% popsa-
né, ne% aby se riskovalo prozrazení zranitel-
nosti dosud neznámé. Stále tedy platí, %e kdo 
se chce skr#vat, musí b#t obez"etn# po v$ech 
stránkách a hlavn! nesv!"ovat své bezpe'í do 
rukou technologie, kterou dokonale nezná 
a neovládá.
Autor je dokumentarista.

Zat&en na Hedvábné stezce
Válka o virtuální anonymitu

nap#tí

V moskevské !tvrti Západní Biruljovo 
byl 10. "íjna zavra#d$n Jegor 
%!erbakov. Vrah p$tadvacetiletého 
mladíka pochází z Ázerbájd#ánu. 
V reakci na vra#du byla svolána 
demonstrace, která p&vodn$ m$la 
upozornit na ne!innost ú"adu, ale 
velice rychle p"erostla v rabování 
obchod& a rasov$ motivované srá#ky 
s p"ist$hovalci. Bylo zat!eno více ne# 
380 lidí.

Protestovalo se i v Petrohradu, 
kam bylo svoláno shromá#d$ní 
za práva gay&, leseb, bisexuál& 
a transsexuál&. Asi dvacet aktivist& 
za práva sexuálních men'in se se'lo 
na Maratov(ch polích v centru 
Petrohradu, tam se jim v'ak 
postavilo p"es padesát odp&rc&, 
v$t'inou kozák& a pravoslavn(ch, 
kte"í za zp$vu nábo#ensk(ch písní 
naru'ili demonstraci. Krátce poté 
policie prakticky v'echny p"ítomné 
pozat(kala. V$t'ina Rus& podle 
pr&zkum& opat"ení a zásahy proti 
homosexuál&m podporuje.

Tisíce lidí vy'ly do ulic v brazilském 
Rio de Janeiru, aby podpo"ily tém$" 
dva m$síce stávkující u!itele, kte"í 
se dovolávají zv('ení plat& a zm$ny 
podmínek kariérního postupu. 
Demonstrace v no!ních hodinách 
nabrala na intenzit$, v ulicích 
rostly barikády, ho"ely automobily 
a rabovaly se obchody. Policie pou#ila 
proti demonstrant&m slzn( plyn 
a pozat(kala n$kolik demonstrant&.

P"ed bratislavsk(m Ú"adem vlády 
vyrostlo malé stanové m$ste!ko. 
Kolem t"iceti zdravotních sester 
cht$lo sv(m pobytem p"ed sídlem 
vlády upozornit na neduhy, které 
trápí slovenské zdravotnictví. 
Po#adovaly jeho transparentn$j'í 
fi nancování a zárove) spravedliv( 
zákon o odm$nách. P"esto#e se 
s protestujícími zdravotními sestrami 
se'la ministryn$ zdravotnictví, 
k dohod$ nedo'lo.

Stovky m$st po celém sv$t$ 
(Berlín, Chicago, Sydney, 
%trasburk) byly v sobotu 12. "íjna 
sv$dky protest& proti geneticky 
modifi kovan(m organism&m 
a potravinám. Demonstranti vyz(vali 
k permanentnímu bojkotu takto 
upraven(ch potravin, nebo* mohou 
vá#n$ po'kozovat lidské zdraví. 
Upozor)ovali na skute!nost, #e 
u zví"at, která byla krmena tímto 
druhem potravy, se !asto projevuje 
masivní po'kození vnit"ních orgán&, 
r&zné formy rakoviny atp. „Geneticky 
modifi kované organismy a dal'í 
'kodlivé pesticidy ohro#ují zdraví, 
plodnost a dlouhov$kost,“ stojí 
v prohlá'ení.
Jan Gruber

Undergroundové drogové tr!i"t# bylo jedním z prvních míst, kde se za Bitcoiny dalo n#co „rozumného“ koupit


