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Protestu proti plánovanému bourání 
hotelu Praha v Dejvicích se p!ímo 
p!ed jeho budovou 10. "ervence 
ú"astnilo zhruba dv# st# lidí, které 
na místo svolala ob"anská iniciativa 
Vekslák bourá Prahu. Hotel Praha 
nebyl z rozhodnutí b$valé ministryn# 
kultury Aleny Hanákové p!ipsán 
na seznam kulturních památek, 
o co% usilovala skupina památká!&, 
um#lc& a architekt&, kte!í sv&j 
návrh vysv#tlovali tím, %e budova 
je dobové celostní dílo, v n#m% 
je slad#na architektura, interiéry 
i nábytek. Majitelem hotelu je 
skupina PPF nejbohat'ího (echa 
Petra Kellnera, jen% chce na míst# 
vybudovat soukrom$ a ve!ejnosti 
uzav!en$ park se soukromou 'kolou. 
Po!adatelé demonstrace mimo jiné 
zd&raznili, %e v hotelu se protiprávn# 
za"alo s demolicí unikátních interiér& 
je't# p!ed kone"n$m verdiktem 
ministerstva kultury.

Ve "tvrtek 11. "ervence se v sídle 
hlavní po'ty v Praze v Jind!i'ské 
ulici odehrála od 15 do 16 hodin 

„okupace“ p!epá%ek, kterou 
organizovala Federace v$konn$ch 
zam#stnanc& (eské po'ty spolu 
s iniciativou ProAlt. Kolem dvaceti 
aktivist& blokovalo p!epá%ky 
a sna%ilo se upozornit na skute"nost, 
%e zam#stnanci po'ty jsou nuceni 
klient&m nabízet produkty alian"ních 
partner&, jako jsou %ivotní poji't#ní, 
bankovní ú"ty, úv#ry a nejr&zn#j'í 
spot!ební zbo%í od cigaret a% po 
pono%ky. Podle prezidenta Federace 
zam#stnanc& (eské po'ty Miroslava 
Prokopa na pobo"kách panují 

„nesmyslné pom#ry“ a je vyvíjen 
„nep!im#!en$ nátlak na vlastní 
zam#stnance“. Na míst# bylo mo%né 
podepsat petici, která byla posléze 
doru"ena generálnímu !editelství 
(eské po'ty. Podle Prokopa jsou 
zam#stnanci nuceni vykonávat 

„nesystémov$ prodej“, a pokud v n#m 
nejsou úsp#'ní, hrozí jim strhávání 
platu nebo p!evedení na jiné 
pracovi't#. Na tradi"ní po'tovní práci 
mají p!itom stále mén# "asu.

)estice %en z organizace Greenpeace 
na protest proti drancování Arktidy 
kv&li zásobám fosilních paliv, které 
se v oblasti nacházejí, zdolala 
horolezeck$m zp&sobem lond$nské 
!editelství fi rmy Shell, je% sídlí 
v budov# p!ipomínající ledov$ 
krápník. *eny po n#kolika hodinách 
dosáhly vrcholu budovy, poté byly 
zadr%eny. Firma Shell k protestu 
uvedla: „Pokud budeme v Arktid# 
postupovat zodpov#dn#, mohou 
tamní zdroje pomoci kompenzovat 
klesající dodávky energie a udr%et 
energetickou bezpe"nost lidí 
na celém sv#t#.“
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Nedávné odhalení masivních 
odposlech" a archivace dat 
v kauze Snowden není první 
podobného druhu a jeho 
d"le#itost spo$ívá spí%e 
v potvrzení p&edpokladu, #e na 
%mírování s vládami spolupracují 
velké fi rmy. Otázka, jak se 
podobnému tlaku lze bránit, 
je stále aktuáln!j%í.

honza !ípek
P!ed m"sícem prozradil whistleblower 
Edward Snowden ve!ejnosti existenci americ-
kého systému PRISM. Americká vojenská tajná 
slu#ba NSA nejen #e se sna#í odposlouchávat 
a uchovávat ve$kerou internetovou a telefonní 
komunikaci, ale podle Snowdena jí na$e data 
poskytují p!ímo velké IT spole%nosti, milá%ko-
vé Silicon Valley, mezi nimi# nechybí Microsoft, 
Yahoo!, Google, Apple, Skype ani Facebook. 

Dot%ené spole%nosti nejprve jakoukoliv spo-
lupráci vyvrátily a zdálo se, #e se obvin"ní 
nepoda!í prokázat. Pak se ale do obhajoby sys-
tému pustil i prezident Obama, ve Velké Britá-
nii byl odhalen spolupracující sledovací systém 
Tempora (a dal$í podobné ve Francii a N"mec-
ku) a opozice se za%ala ptát, pro% v&zv"dné 
systémy mí!í proti vlastním ob%an'm. Teh-
dy za%alo b&t pravd"podobné, #e PRISM sku-
te%n" existuje. 

Cirkus kolem Snowdena
Snowden v$ak není první, kdo o masivním sle-
dování ze strany NSA promluvil. U# loni v b!ez-
nu popsal americk& %asopis Wired ohromné 
datové centrum NSA, budované v Blu( da-
le v Utahu. Celé v"#e server' mají b"#et na 
2 323 %tvere%ních metrech. Kapacita je odha-
dovaná v !ádech zettabyt' nebo dokonce 

yottabyt'. Jsou to jednotky, které zatím p!í-
li$ nesl&cháme. Zettabyte je tisíc exabyt', 
tedy milion terabyt'. Yottabyte je je$t" tisíc-
krát tolik. Pro srovnání: lo)sk& provoz celého 
internetu je odhadován na 528 exabyt', na 
rok 2015 se p!edpokládá 966 exabyt' ro%n". 
U# jen plánovaná spot!eba elekt!iny v&po%et-
ního supercentra je 65 megawatt', tedy pro 
srovnání více ne# polovina v&konu elektrárny 
Hodonín. Dokon%ení areálu je údajn" plánová-
no na leto$ní zá!í. 

Dal$í v&po%etní centrum má stát ve Fort 
 Meade, sídle NSA, svá centra vybudovali 
i subdodavatelé armády jako General Dyna-
mics %i Boeing. Firma Booz Allen Hamilton, 
která zam"stnávala práv" Snowdena, m"la 

podle %asopisu Wired obstarávat propojení 
mezi t"mito v&po%etními centry. Dal$ím ze 
subdodavatel' má b&t fi rma Endgame Sys-
tems, která se sna#í udr#ovat celosv"tovou 
databázi v$ech za!ízení p!ipojen&ch k inter-
netu v%etn" jejich fyzického umíst"ní, b"#í-
cího softwaru a seznamu potenciálních bez-
pe%nostních d"r. 

B&valí zam"stnanci NSA William Binney, * o-
mas Drake a J. Kirk Wiebe na podez!elé prak-
tiky upozornili u# v roce 2002. Kryptograf 
Binney paradoxn" vystoupil hlavn" proto, #e 
systém dodávan& do NSA pova#oval za p!e-
dra#en&, odfl áknut&, a tedy i korup%ní. Drake 
proto, #e systém, kter& m"l sledovat „zahrani%-
ní cíle“, protiústavn" sledoval ob%any vlastní-
ho státu. V$ichni t!i m"li vá#né problémy, byli 
zadr#eni, stanuli p!ed soudem (Drake dokonce 
za $pioná#), pozd"ji na$li zastání u organiza-
ce na podporu whistleblower' a nakonec byli 
o%i$t"ni. Rozdíl oproti Snowdenovi je v tom, 
#e se na média obrátili a# v okam#iku, kdy 
vy%erpali v$echny mo#nosti domoci se nápravy 
u sv&ch nad!ízen&ch. P!esto jim sv"tová média 
v"novala minimální pozornost a ve srovná-
ní s ohlasem, kterého se dostalo Snowdeno-
vi, pova#ují sami sebe za neúsp"$né. Zp'sob, 
jak&m NSA odposlouchává internetov& pro-
voz, popsali Drake a Binney loni v prosinci na 
hackerské konferenci 29c3 v Berlín". Masivní 
odposlech komunikace tedy není nic nového 
(nap!íklad systém Echelon vybudovaly Spoje-
né státy a jejich spojenci ji# b"hem studené 
války), Snowden v$ak poprvé promluvil o tom, 
#e v této h!e spolupracují s tajn&mi slu#bami 
i internetové a telekomunika%ní fi rmy. 

Cel& cirkus kolem „disidenta Snowdena“ 
i vystoupení p!edchozích whistleblower' 
mohou b&t samoz!ejm" zpravodajskou hrou. 
Touha mocn&ch po kontrole nad elektronick&-
mi komunikacemi je ale logická a bylo by s podi-
vem, kdyby neprobíhala. Navíc recepty, jak se 
sledování bránit, mohou mít p!íjemné vedlej$í 

ú%inky: krom" ochrany p!ed b"#n&m $piclová-
ním ze strany konkurence nebo policie a v"t$í 
odolnosti proti spywaru a vir'm také decentra-
lizaci informací. A ta se m'#e hodit i v p!ípad" 
pr'$vihu jiného druhu, nap!íklad p!i masivním 
blackoutu nebo kybernetickém útoku.

Lze #ít bez Googlu?
Po odhalení projektu PRISM se média v"no-
vala hlavn" bizarnímu p!íb"hu „viníka úniku“. 
Odborníci mezitím za%ali hledat nápady, jak 
se sledování vyhnout. +esk& technologick& 
 blogger „Franta“ ji# loni popsal své zku$enos-
ti s experimentem „T&den bez Googlu“: „Nejde 
primárn" o to, zda je Google ‚hodn&‘ nebo ‚zl&‘ 

– problém vidím u# v tom, #e se p!íli$ mnoho 

moci koncentruje v rukou jednoho subjektu 
(kter&, i kdyby byl sám o sob" desetkrát sva-
t&, m'#e b&t ovládnut n"k&m zl&m). Internet 
by m"l b&t podle mého co nejvíce decentrali-
zovan& a systémy by m"ly fungovat co nejvíc 
autonomn" a nezávisle na svém okolí,“ popi-
suje svoji motivaci. Experiment, kter& si málo-
kdo z nás dovede p!edstavit, dopadl konstato-
váním „p!e#il jsem to v pohod"“ a radami, jak 
se slu#bám Googlu vyhnout. 

S nápady na decentralizovan"j$í vyu#ívá-
ní Internetu p!i$la i Nadace elektronického 
pohrani%í (EFF.org). Na jednoduché a p!ehled-
né stránce PRISM -Break.org zve!ejnila mo#-
né náhrady za produkty ohro#ené sledová-
ním nebo se na sledování podílející. Windows 
a MacOS – které s „domovskou stájí“ Micro-
soft nebo Apple komunikují hned po instalaci 

– navrhuje nahradit Linuxem. Telefonní opera%-
ní systém Android pln" otev!en&m Replican-
tem a iPhone radí zcela nepou#ívat. K populár-
ním sociálním sítím, které „v tom jedou s NSA“, 
nabízí deset otev!en&ch alternativ. 

Um!ní války
Obecn" by se obrana proti PRISM dala p!irov-
nat ke konzumeristickému hnutí. Po vpádu 
hypermarket' na lokální trhy se stalo moder-
ním, ba módním – ale je$t" více snad zodpo-
v"dn&m – nakupovat zeleninu od místních 
zem"d"lc' a p!i nákupu v obchod" se podí-
vat, odkud zbo#í pochází. 

Sledování nejlépe minimalizujete, kdy# se 
prost" vyhnete fi rmám, které se na n"m podí-
lejí. Je t!eba hledat alternativy za Google, Face-
book, Twitter a pou#ívat n"co jiného. Pít n"co 
jiného ne# coca -colu a jíst n"co jiného ne# 
McTlou$tík. Neukládat si nic do cloudu. Zvá#it, 
které internetové slu#by pou#íváte dennoden-
n", a uv"domit si, kdo za nimi stojí. Nainsta-
lovat si do internetového prohlí#e%e dopl)ky, 
které omezují sledování. Vedlej$ím efektem je 
pak navíc v&razné omezení reklam. Ti pokro-
%ilej$í, nebo paranoidn"j$í, se mohou pokusit 
korporace ze svého osobního po%íta%e vy$tvat. 
Nainstalovat fi rewall a bránit v$em pokus'm 
o to, aby se po%íta% za na$imi zády p!ipojoval 
tam, kam nechceme. 

Je$t" pokro%ilej$í si patrn" nainstalují n"kte-
rou z variant Linuxu – k u#ivatelské p!ív"tivos-
ti se za poslední roky ud"laly velké kroky a sys-
tém se u nás za%íná s úsp"chem pou#ívat i na 
základních $kolách. Software, kter& má ote-
v!ené zdrojové kódy, je pod ve!ejnou kontro-
lou, a kdo chce, m'#e p!ekontrolovat, co vlast-
n" s jeho po%íta%em provádí. Je to srovnatelné 
se situací, kdy stát zve!ej)uje v$echny uzaví-
rané smlouvy nebo p!íjmy poslanc'. Oproti 
tomu uzav!ené opera%ní systémy lze p!irovnat 
k fi rmám anonymních akcioná!', které dostá-
vají tu%né zakázky od státu, s odvoláním na 
obchodní tajemství nezve!ej)ují detaily a !íka-
jí: „V$echno je v po!ádku, nám m'#ete v"!it.“ 

Nejpokro%ilej$í u#ivatelé za$ifrují své pevné 
disky a povedou v$echnu komunikaci dovnit! 
i ven $ifrovan&mi kanály. Pou#ijí anonymiza%-
ní slu#by jako Tor nebo VPN, platit budou Bit-
coinem (viz Bitcoin: Bez vlád i banké!', A2 
%. 3/2013) a budou provozovat vlastní servery, 
jim# budou vládnout jenom oni. Server m'#e 
b&t i notebook ve spí#i. Má malou spot!ebu 
a nechcípne, kdy# vypnou elektriku. Hacke!i 
mezi tím vyvinou technologie umo#)ující dal-
$í skr&vání. Ve!ejnost je otestuje, projdou evo-
lucí – a bu, se ujmou, nebo zaniknou.

Reakcí na útok je hledání obrany: na $míro-
vání oknem sta%í záclony, proti odposlechu 
se lze bránit $ifrováním, odpov"dí na zákaz 
$í!ení informací je samizdat. Mo#ná po obdo-
bí „informa%ní revoluce“ vstupujeme do fáze 
informa%ní normalizace. Jak !íká mistr Sun: 

„Odhalí$ -li rozmíst"ní a zám"ry nep!ítele, sám 
v$ak pro n"j z'stane$ neviditeln&, tvé síly se 
mohou spojit, zatímco jeho budou rozt!í$t"né.“
Autor je dokumentarista.

Co d!lat po PRISM?
Vítejte v dob! informa$ní normalizace

Je t!eba hledat alternativy za Google, Facebook, Twitter a pou"ívat n#co jiného. Foto Honza $ípek


