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Tento příběh se ještě nestal, přesto si ho 
nyní vyprávíme, jako bychom na něj vzpo-
mínali. Náš příběh se týká událostí, které se 
nám mohou zdát tak vzdálené, že na ně ne-
myslíme. Budoucnost sto let daleká od na-
šich dnešních starostí nás nezajímá, stejně 
jako se příliš často nezaobíráme tím, co se 
stalo před sto lety. Náš čas je jiný. Přesto 
i tento příběh si přeje být vyslyšen a prožit. 
Možná právě proto, že ještě neměl příleži-
tost se odehrát.

Anna pocházela z rodiny, ve které byla 
láska ke strojům a nadání k vymýšlení no-
vých vynálezů běžnou vlastností. Jeden z je-
jích předků byl znamenitý hodinář, který 
se však nevěnoval jen zhotovování a opravě 
hodinek. Rád vyráběl i hračky, kterým pro-
půjčoval díky složitému a preciznímu uspo-
řádání ozubených koleček a hodinových 
strojků zdání živosti. Jeho potomci se časem 
zapojili do tehdy nového odvětví výpočetní 
techniky, která v sobě skýtala neskutečný 
potenciál, a spolu s ním i mnohá tajem-
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ství. I Anna podědila po svých předcích tou-
hu stvořit nové, ještě pokročilejší stroje 
a  vdechnout mechanizovaným kusům kovu 
jejich vlastní život. Anna se zabývala výro-
bou robotů, ne však jednoduchých konstruk-
tů s prostým účelem. Snažila se vytvářet 
pokud možno univerzální bytosti s širokým 
uplatněním, zároveň se jim ale pokoušela 
vdechnout duši a rozvíjet autonomii umělé-
ho života. Podobně jako antický Pygmalion 
se svou Galateou, jako rabín Löw se svým 
Golemem, i Anna, které díky její odbornosti 
nikdo neříkal jinak než „robotička Anička“, 
toužila po dokonalém stvoření, u jehož zro-
zení by ona stála.

Anička byla bezesporu geniální. Už od-
mala měla ke strojům blíž než k lidem, což 
bylo v její rodině naprosto normální. Prv-
ní slovo, které se naučila, bylo „šroubovák“. 
Na  své třetí narozeniny provedla reverz-
ní inženýrství svého robotického štěněte, 
které se posléze pokusila zkřížit s automa-
tickým domácím vysavačem. O fyzice v té 
době neměla nejmenší ponětí, přesto doká-
zala s elektronickými součástkami pracovat 
se stejnou samozřejmostí a lehkostí, s jakou 
jiné děti stavěly na pláži hrady z písku. In-
tuitivně poskládala a  pospojovala všechny 
elektronky, tranzistory a rezistory, správně 
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zapojila drátky, spínač a vodiče a vytvořila 
obvod. Jako tříleté batole však neměla sílu 
pořádně utáhnout šroubky a přidělat hlavi-
ci vysavače namísto hlavy robopsa. Spusti-
la proto křik, protože mluvit ještě pořádně 
neuměla. Do jejího pokoje hned vběhli její 
vystrašení rodiče, které překvapilo, že je-
jich jinak klidná dcerka najednou tak hlasi-
tě pláče. Když ji nalezli s laserovou pájkou 
v ruce, jak klečí u rozebrané domácí elektro-
niky, pochopili, o  co jde. Aniččini rodiče to-
tiž byli podobně nadaní a zároveň i podobně 
zvláštní jako Anička samotná. Tatínek se po-
sadil na zem vedle své malé vynálezkyně, 
jemně jí vzal pájku z ruky a dodělal za ni je-
jího prvního robota. Když se nezvyklý pes-
-vysavač konečně rozeběhl, výskala Anička 
radostí. Robot sice nesloužil svému účelu, 
protože mu chyběl zásobník na vysátou špí-
nu, motor vysavače ale bez problémů běžel 
a robotické štěně dokázalo i nadále běhat po 
pokoji a tvářit se roztomile, ačkoliv s novým 
designem mu to šlo o poznání hůře.

Rodiče Aničku v její kreativitě vždy bez-
podmínečně podporovali. Díky tomu se mo-
hla Anička zaměřit především na vymýšlení 
nových vynálezů. Protože oba její rodiče pra-
covali na dobře placených pozicích ve vý-
zkumném oddělení jedné velké firmy, která 
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vyráběla všechny možné stroje od myček 
na  nádobí až po bezpilotní letadla, měla 
Anička nejen krásné dětství bez jakéhoko-
liv nedostatku, ale zároveň mohla navště-
vovat v  práci své rodiče, kteří se věnovali 
něčemu, co Aničku zajímalo. Často, někdy 
s dovolením svého otce, někdy potají, použí-
vala Anička i  firemní laboratoř. Malá robo-
tička ale občas neznala míru a jedním svým 
nočním výletem do laboratoře způsobila vý-
padek proudu v celé továrně, čímž na něko-
lik hodin zastavila výrobu. Otec jí za to sice 
pořádně vynadal, byl ale hrdý na to, že má 
jeho dcera odvahu experimentovat a že se 
nebojí za své pokusy nést následky.

Přesto si oba Annini rodiče uvědomo-
vali, že kvůli své práci nemohou své dce-
ři poskytnout dostatek času. Rozhodli se 
proto poslat Aničku na elitní školu roboti-
ky, která v sobě spojovala střední i vyšší 
stupeň vzdělání, takže po jejím absolvová-
ní na Aničku čekal akademický titul. Anič-
ka tím byla nadšená, protože její nová škola 
měla mít nejmodernější vybavení a předná-
šet tam jezdily největší kapacity v oboru, 
takže si příliš nelámala hlavu tím, že bude 
bydlet na  internátě daleko od  své rodiny. 
Sotva se nastěhovala do studentské ubytov-
ny, hned se šla zeptat učitele, kde najde la-
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boratoř, kde si může půjčit nástroje, a jaké 
je heslo k  síti. Přestože Anička nebyla pří-
liš iniciativní v navazování tradičních mezi-
lidských vazeb, neměla se svými spolužáky 
žádný problém. Sice se jich stranila a žádné 
kamarády ani kamarádky neměla, ale nezů-
stávala stranou, protože by ji ostatní vylou-
čili ze svého kolektivu. Anička měla zkrátka 
vždy na práci lepší a pro ni zajímavější věci 
než probírání kluků, chození po nákupech 
nebo pořádání pyžamových večírků.

Její učitelé si rychle všimli jejího nadá-
ní a nadšení, nebylo tedy žádným překvape-
ním, že se Anička stala jejich chráněnkou. 
I její spolužáci ji měli velmi v oblibě, proto-
že jim bez váhání půjčovala k opsání úkoly 
a poznámky k testům. Za odměnu jí spolužá-
ci vždy nosili svačinu a sladkosti, Anička se 
díky tomu nemusela starat o oběd a mohla 
rovnou po vyučování utíkat do školní labo-
ratoře, kde trávila mnoho hodin a kde občas 
i usnula, takže ji vzbudila až noční robotic-
ká uklízečka. Anička na škole excelovala 
ve  všech hlavních předmětech, ačkoliv ne-
měla moc ráda historii. Aničku totiž nebavi-
lo učit se o věcech, které už byly, připadalo jí 
to zbytečné. Jak by mohly dějiny ovlivnit její 
výzkum? Pomůže jí snad znalost historic-
ky významných bitev v zapojování fúzního 
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reaktoru? Nebo v optimalizaci výpočetního 
výkonu neuronové sítě? Nebo při výrobě op-
tického mikročipu?

Anička nerada věnovala pozornost čemu-
koliv, co ji rozptylovalo od jejích pokusů. Na-
štěstí se téměř vždy našel někdo, kdo za ni 
vyřešil náležitosti související s běžným živo-
tem v lidské společnosti. Školu ukončila bez 
problémů a na přímluvu svého profesora ky-
bernetiky hned po ukončení studia získa-
la praxi v předním robotickém ústavu, kde 
si robotičku Aničku vzhledem k jejím schop-
nostem také velice rychle oblíbili. Netrvalo 
dlouho a Anička se stala ředitelkou odděle-
ní experimentální robotiky, čímž si vlastně 
splnila svůj dětský sen. Její laboratoř byla 
daleko pokročilejší než ta, ve které praco-
vali Aniččini rodiče, mladá robotička měla 
nyní k dispozici všechny součástky a mate-
riály, na které si vzpomněla, a získala pří-
stup k  tajným vládním výzkumům, což její 
vlastní bádání posunulo daleko vpřed. Anič-
ka se dostala do postavení, kdy mohla použít 
všechny zdroje světa k tomu, aby vyrobila 
stroje další generace. Byla si toho dobře vě-
doma a naplňovalo ji to štěstím.

Ačkoliv se Anička dostala na vedoucí 
post, a měla se tedy více věnovat administ-
rativě svého oddělení, trávila stále většinu 
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svého času v laboratoři. Všechno „nudné pa-
pírování“, jak tomu Anička říkala, nechávala 
na svém sekretariátu, ve své ředitelské kan-
celáři se téměř nikdy nevyskytovala, i pre-
zentaci výsledků oddělení měl na starosti 
její tajemník. Možná i díky tomu, že se pří-
mo podílela na výzkumu, vedla Anička své 
oddělení dobře a její tým ji obdivoval za její 
nasazení. Anička nebyla nadutá, nepodléha-
la aroganci, která často s geniálním talen-
tem a  vedoucím postavením přichází. Její 
talenty ale přesahovaly kapacity drtivé vět-
šiny lidí, Anička byla vskutku výjimečná. 
Během svého studia i praxe získala základní 
znalosti snad ve všech oborech exaktní vědy 
a  výrazně prohloubila své praktické doved-
nosti související s její specializací v roboti-
ce. Ve svých dvaceti osmi letech mistrovsky 
ovládala nejen konstrukci mechanických 
spojů a hardwaru, ale i vývoj vlastního soft-
waru. Její jméno bylo známé po celém světě 
a psaly se o  ní knihy i vědecké práce o je-
jích teoriích. Získala mnoho ocenění a dělala 
přesně to, co v životě chtěla.

Robotička Anička tedy měla všechno, po 
čem kdy toužila. Přes vlastní úspěch ale ne-
viděla, co se dělo v jejím okolí. Protože se 
vždy zaměřovala jen na vědecké pozná-
ní a protože ji v životě nepotkala žádná zá-
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sadní komplikace, kterou by za ni nevyřešil 
někdo jiný, nevnímala příliš společenskou 
situaci. Politiku vůbec neřešila, dokonce 
ani nechodila k volbám. Její svět byl složen 
ze vzorců, rovnic a příkazů, kterými ovláda-
la přírodní síly a jevy. Jenže i Anička byla 
jako člověk součástí lidské civilizace, nemoh-
la se tedy vlivu civilizace vyhnout.

Ve dvacátém druhém století, kdy Anička 
žila, byl svět rozdělen mezi tři velmoci. Asij-
skou federaci, zkráceně Asife, Evropskou ali-
anci, zkráceně Evali, a Spojené korporace, 
zkráceně Spoko. Tyto tři velmoci byly vlast-
ně jediné existující státní útvary, které zů-
staly poté, co se v druhé polovině dvacátého 
prvního století naplno rozpoutal konflikt 
o  energetické a vodní zdroje. Bohaté a  sil-
né státy si uvědomily nebezpečí, které pro 
jejich výsadní postavení představovala exi-
stence těch menších. Jednotlivé vlády zá-
roveň potřebovaly prostředek kontroly nad 
stále více nespokojenou populací. Různý-
mi způsoby a praktikami, mezi které patřilo 
vytváření ekonomických krizí, podněcová-
ní válek, uvalování obchodních sankcí, vy-
hrožování v  rámci diplomatického nátlaku, 
nebo dokonce používání příšerných a niči-
vých zbraní, došlo k zformování tří mocen-
ských bloků, které si mezi sebou rozdělily 
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svět. Na různých místech planety docháze-
lo ke střetům, žádná z velmocí ale nikdy ne-
získala převahu, zároveň však každá vždy 
rychle zareagovala, když v nějakém mís-
tě začala lokální vláda získávat příliš mno-
ho vlivu nebo když docházelo ke vzpourám 
za nezávislost.

Anička žila v Evali, která se rozkládala 
od  Gibraltaru až po Kamčatku. Evali byla 
zdánlivě nejsvobodnější ze tří velmocí, for-
málně se snažila působit jako demokracie. 
Ve skutečnosti ale měly moc v rukou skry-
té zájmové skupiny a bohaté rodiny, které 
používaly složitý úřednický aparát k  uspo-
kojování svých osobních tužeb a hraní 
mocenských her. Celá aliance byla rozpor-
covaná na teritoria, kde tajné elity uplatňo-
valy své výsadní postavení. Díky dokonale 
propracované a  strukturované byrokracii 
a mediální manipulaci žila většina populace, 
včetně Aničky, ve lži. Přestože zbylé dvě vel-
moci rovněž používaly propagandu pro své 
účely, Evali své občany uzavřela do bubli-
ny nevědomé spokojenosti. Tím dosáhla apa-
tie a lhostejnosti mezi lidmi, čímž předešla 
jakýmkoliv vzpourám. Lidé se proti Evali 
nebouřili, protože v  tom neviděli smysl. Ne-
věděli, co by si bez ní počali, a tak pilně pra-
covali na udržení jejího vlivu.
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Úplně opačný přístup zvolila Asife, v  níž 
panoval silně autoritářský režim militantní 
federace, který vojenské hodnosti používal 
jako kastovní systém. Každý člověk, který se 
narodil, se okamžitě stal vojínem. Děti byly 
už odmala vychovávány k válce, nadané 
a  inteligentní směřovaly na vojenské aka-
demie, ty hloupější byly poslány do výcviko-
vých táborů a odtamtud rovnou na frontu. 
V  Asife se všechno podřizovalo válce, vál-
ka totiž fungovala jako perfektní prostředek 
pro kontrolu obyvatel. Asife byla totiž neu-
stále v nebezpečí. Generální štáb každý den 
v proslovech, které povinně sledovaly mi-
liardy lidí, vysvětloval, jakým nebezpečím 
musí Asife dennodenně čelit. Ať už se jedna-
lo o  agresory z  Evali nebo Spoko, o boje se 
separatistickými skupinami uvnitř federa-
ce, o nutnost chránit a rozšiřovat zámořské 
državy na jiných kontinentech, všechno se 
vždy točilo okolo války.

Spojené korporace byly ze všech tří vel-
mocí největší, měly však řadu vnitřních pro-
blémů. Spoko využívaly pro svůj úspěch 
chamtivost lidí a jejich zkorumpovatelnost. 
Nejvyšší autoritou zde byli akcionáři největ-
ších firem, kterým sloužili bankéři a exeku-
toři jako vykonavatelé jejich vůle. Ve Spoko 
byl nejvyšší a v zásadě jedinou společensky 
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uznávanou hodnotou zisk. Čím větší profit 
člověk dokázal prokázat, tím víc toho mohl 
ve Spoko dělat. Když byl však člověk nema-
jetný, ocitl se na samém okraji společnosti. 
A protože aby jeden mohl vydělat, musí ně-
kdo jiný vždycky prodělat, přibývalo ve Spo-
ko stále víc chudých lidí. To vedlo k častým 
protestům, ale ty byly vždy potlačeny stejně 
krvavě, jako se tomu dělo v Asife. 

Zbytek světa fungoval jako bojiště, malé 
státy vznikaly a zanikaly podle toho, jaké 
plány s nimi tři velmoci měly. Všechny moc-
nosti vlastnily ohromné zbraňové arzenály, 
kterými by se vždy mohly navzájem zlikvi-
dovat, konflikt ale vládci jednotlivých vel-
mocí využívali převážně k tomu, aby se 
udržovala rovnováha sil. Žádná z velmocí si 
nepřála zničit svět, všechny ozbrojené střety 
byly dopředu naplánovány včetně jejich vý-
sledku, nebo se odehrávaly na území, které 
zatím nepatřilo ani jedné z mocností.

Anička realitu okolo sebe příliš nevníma-
la, proto globální situaci vůbec neřešila. Ne-
byla hloupá, bylo jí jasné, že společnost asi 
nebude uspořádána zcela ideálním způ-
sobem. Nechtěla si ale připustit opravdo-
vý rozsah ohyzdnosti světa, ve kterém žila. 
Byla přesvědčena o tom, že to, že se někteří 
lidé mají hůř než ostatní, že vznikají války, 
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že se žádnými prostředky nedaří zabránit 
růstu kriminality, není zlý úmysl. Upřím-
ně věřila tomu, že lidskou společnost lze re-
formovat. A jako inženýrka robotiky si byla 
jista tím, že k pozitivní změně lidí napo-
může ještě pokročilejší technologie, která 
jim zajistí blahobyt, čímž odstraní jakou-
koliv závist a zlou vůli, která žene lidi do 
všemožných konfliktů. Skutečnost byla po-
chopitelně úplně jiná, ale to Anička nevědě-
la, protože žila převážně v dobrovolné izolaci 
své laboratoře, kde se nesetkávala s žádným 
nedostatkem, který by ji přiměl k uvažování 
v širších souvislostech.

Přestože v laboratoři častokrát i nocovala, 
vracela se Anička občas do svého bytu, aby se 
aspoň jednou týdně vyspala v pořádné poste-
li. Doma navíc měla i svou malou soukromou 
laboratoř se vším, co potřebovala ke svým 
soukromým výzkumům, občas ze své práce 
tajně odnášela potřebné komponenty. Nepo-
važovala to ale za krádež, protože zapůjče-
né věci vždy vracela, když už pro ně neměla 
využití. Při jednom ze svých nepříliš častých 
návratů domů se Aničce však přihodilo něco, 
co zcela změnilo její dosavadní život.

Když se Anička vracela z nákupu svých 
oblíbených potravin, čerstvého ovoce a slad-
kostí, a otevírala vchod do domu, kde byd-
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lela, doběhl k ní z hotelu z protější ulice už 
trochu postarší muž, který se jí představil 
jako novinář. Vytáhl svou novinářskou licen-
ci, v Evali totiž mohli v oficiálních sdělova-
cích prostředcích pracovat pouze licencovaní 
a prověření novináři, neoficiální média byla 
zpravidla označena za ilegální, a přesvědčil 
Aničku k  mimořádnému rozhovoru o jejím 
výzkumu. Anička sice zprvu nechtěla, proto-
že žádostí o  interview měla dost a vybírala 
si, komu rozhovor poskytne a komu ne, když 
jí však muž oznámil, že se ji snaží sehnat už 
delší dobu a ubytoval se kvůli tomu dokonce 
v hotelu v její ulici, neměla srdce ho jen tak 
poslat pryč.

Uvedla ho tedy do svého prostorného obý-
vacího pokoje, po kterém se válelo množ-
ství nářadí, počítačů, monitorů s blikajícími 
statistikami a různých rozebraných strojů, 
u kterých si novinář ani nebyl jistý, k čemu 
přesně se používají. Anička vyzvala svého 
hosta, aby se posadil a pokud možno si udě-
lal pohodlí, a odešla připravit do kuchyně 
dva vitamínové nápoje. Když se vrátila, no-
vinář pořád stál a prohlížel si pokoj i  jeho 
vybavení a k Aniččině překvapení i jeho zdi. 
Novinář s  díky přijal sklenici s ovocným 
drinkem, posadil se na pohovku a trochu 
rozpačitě spustil:
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„Víte, musím se vám k něčemu přiznat. 
Ta licence, kterou jsem vám ukazoval, je fa-
lešná. Než ale zavoláte policii, dovolte mi 
vám vysvětlit, proč jsem vás obelhal. Prav-
da je taková, že ještě před pár lety jsem pra-
coval v regionální redakci Aliančních novin. 
Pak jsem ale napsal článek, který se zabý-
val korupčním jednáním jednoho výše posta-
veného úředníka z finančního úřadu. Moji 
kolegové mě přesvědčovali, abych tento člá-
nek nevydával, ale já jsem byl už znechucen 
tím, co všechno jsem během své kariéry žur-
nalisty jen tak nechal být, kolik kauz jsem 
dobrovolně zahodil, kolik informací o ne-
pravostech jsem zničil. Chtěl jsem pro jed-
nou dělat to, co každý správný novinář dělat 
má. Informovat veřejnost o tom, co se děje. 
Jenže můj vzdor a pokus o to udělat správ-
nou věc selhal. Můj článek byl ještě před 
vydáním smazán editorem a můj šéfredak-
tor mě bez prodlení vyhodil. Veškerá shro-
mážděná data o případu byla zničena, můj 
počítač byl zabaven a  má licence zrušena. 
Ze dne na den jsem se z uznávaného redak-
tora stal nezaměstnaným buřičem. Naštěstí 
mě ztráta zaměstnání a postavení nepřipra-
vila o ten těžce nabytý cit pro spravedlnost. 
Začal jsem psát na Internetu, zkoumal jsem 
kauzy, kterých se ostatní báli, získával jsem 
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od svých bývalých kolegů nové zprávy o dal-
ších podezřelých událostech a seznámil jsem 
se s množstvím lidí z různých společenských 
vrstev, kteří ze strany systému zažili podob-
né nebo ještě horší křivdy než já. Nechci vás 
ale unavovat podrobnostmi o mém životním 
příběhu nebo líčením všech krutostí, kterých 
se vláda dopouští na vlastních voličích. Ne-
dávno se moji přátelé dostali k tajným ar-
mádním materiálům, ve kterých bylo často 
zmíněno vaše jméno ve spojitosti s technolo-
gickými inovacemi různých armádních slo-
žek. A to je důvod, proč jsem vás navštívil.“

Bývalý novinář domluvil a tázavě se 
na Aničku podíval. Ta v klidu srkala brčkem 
své pití a pozorovala ho. Přestože jí vadi-
lo, že si pustila do bytu cizího člověka, kte-
rý jí lhal, aby s ní mohl mluvit, neměla pocit, 
že by byla v ohrožení, rozhodla se proto ná-
vštěvníka vyslechnout až do konce. Novinář 
si všiml, že Anička nevolá policii, která by ho 
mohla za to, co nyní řekl, zavřít bez soudní-
ho procesu až do konce jeho života do vězení, 
a pokračoval:

„Někteří lidé, které byste mohla ozna-
čit za  mé komplice, navrhovali vás unést. 
Já jsem ale blíže studoval vaši práci a vaše 
názory a porovnával je s tím, co jsem zjis-
til v uniklých dokumentech. Nevěřím tomu, 
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že byste se chtěla podílet na tom, na čem 
se podílíte nyní, kdybyste věděla, co všech-
no to představuje. Zde jsem vám připravil 
seznam vašich vynálezů, které byly použi-
ty k válečným účelům. Přiložená je i fotodo-
kumentace. Samozřejmě je potřeba, abyste 
věci vnímala v kontextu, proto jsem sepsal 
i stručný výtah všech politických, ekonomic-
kých a mediálních souvislostí, které vám po-
skytnou na  skutečnost dnešní doby takový 
náhled, jaký před vámi byl doposud skryt 
nebo před kterým jste vy sama raději zaví-
rala oči.“

Novinář vyndal z kapsy malý tablet a po-
ložil ho na stůl. Anička byla stále v klidu, 
ale začínala pociťovat určitý druh pochyb-
ností, který si prožíval každý člověk, jenž byl 
najednou konfrontován s tím, že celý život 
žil ve lži. Jednalo se o zvláštní pocit, směsici 
strachu, vzteku a zvědavosti.

„Nepočítám s tím, že byste mi hned všech-
no věřila. Spoléhám se na to, že si veškeré 
mé informace sama ověříte, máte koneckon-
ců přístup k vládní databázi. A se svými do-
vednostmi a znalostmi síťového zabezpečení 
si jistě dovedete přidělit správcovská opráv-
nění ke všem složkám, takže budete nako-
nec daleko informovanější než já. Chápu, že 
to pro vás musí být trochu šok, ale pokud 
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byste se rozhodla prozkoumat fakta, která 
vám zde předkládám, a chtěla byste zvážit 
možný postup jak ukončit to, co se se světem 
děje, kontaktujte mě. Vše podstatné máte 
popsané zde,“ řekl novinář a ukázal na tab-
let.

Poté se nečekaný návštěvník zvedl, podě-
koval Aničce za džus a za to, že na něj ne-
zavolala policii, a rozloučil se s tím, že 
Aničce kladl na srdce, aby si přečetla prav-
du o svém výzkumu. Pak odešel a ponechal 
zmatenou Aničku jejím úvahám. Zprvu se 
Anička pochopitelně snažila celou návště-
vu zlehčovat. Přesvědčovala se, že muselo jít 
o nějaký nepovedený vtip. Skepticky si pro-
četla několik dokumentů na tabletu, aby ho 
zhnuseně odložila. Nemohla však dostat své 
pochybnosti z hlavy, takže se hned další den 
ke čtení tajných složek vrátila. S rostoucím 
znechucením pokračovala v procházení po-
drobností o tom, k čemu všemu byla její prá-
ce zneužita, a její dříve bezmezná důvěra 
v bezchybné fungování společenského systé-
mu byla značně pošramocena.

Takhle to být přeci nemohlo! Tohle vůbec 
nebylo vědecké poslání, ke kterému se Anič-
ka upínala. Anička vyráběla roboty pro mír, 
ne pro válku. Přestože si stále odmítala při-
pustit, že využití každého jejího vynálezu, 
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aplikace každé její teorie, a vůbec výsledky 
každého jejího činu byly od začátku ovliv-
ňovány společenskou propagandou, kte-
rou byly posléze využity pro další získávání 
kontroly, chtěla zjistit, jestli je to všechno 
pravda. A pokud ano, kdo je za to zodpověd-
ný. Zahloubala se proto do studia všech ma-
teriálů, které jí novinář předal, a pečlivě je 
v  práci porovnávala s vládními daty. Čím 
víc se ale dozvídala, tím víc byla přesvědče-
na, že v konečném důsledku nejde o vinu ni-
koho konkrétního. Že svůj díl viny si nese 
každý, kdo se bezhlavě poddává hromadění 
moci, nebo naopak moci otročí, namísto toho, 
aby se jí vzepřel. Anička pochopila, že sku-
tečným nepřítelem lidí je jejich vlastní po-
vaha.

Proto se Anička rozhodla novináře kon-
taktovat. Obětovala svou vlastní pohodlnost, 
přestože ji k tomu nikdo nenutil. Anička 
mohla pokračovat ve svém pohádkovém ži-
votě roztržité vědkyně, pro který by mno-
zí jiní klidně zaprodali celou svou rodinu 
a  všechny své přátele, protože společenský 
statut a  prestiž, které Anička ze svého po-
stavení čerpala, představovaly pro občany 
Evali měřítko úspěchu. Právě tomu se Anič-
ka svým rozhodnutím vzepřela. Nechtěla, 
aby lidé prahli po moci pramenící z  nerov-
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nosti mezi nimi. Zároveň si ale uvědomova-
la, že lidé sami se nezmění, že vždy budou 
toužit po tom mít nad sebou vzájemně kon-
trolu. To ji dovedlo k přesvědčení, že lidé 
nejsou uzpůsobeni k tomu, aby sami sobě 
vládli.

Ve spolupráci s různými vzbouřeneckými 
skupinami, s nimiž se přes novináře spoji-
la, spustila Anička svůj několikavrstvý plán. 
Nejprve vytvořila komunikační síť, přes kte-
rou koordinovala činnost všech buněk od-
boje. Anička potřebovala povstalce nejprve 
dostatečně vyzbrojit, proto připravila ně-
kolik přepadení armádních zásilek, čímž 
k  povstalcům dostala zbraně, které vláda 
vytvořila z jejích vynálezů. Sama se přitom 
nemusela vůbec hnout ze svého pracoviště 
a nadále pracovala na projektu umělé inte-
ligence nové generace. I to bylo totiž součás-
tí jejího plánu. Vzbouřenci pod Aniččiným 
vedením dosahovali menších úspěchů, ale 
k otevřené konfrontaci s vládními jednotka-
mi nedošlo, stále se jednalo jen o partyzán-
ský boj. Celý rok Anička věnovala opatrným 
manévrům a pozvolnému budování dosta-
tečně silné a početné armády, se kterou by 
byla schopna porazit všechny tři velmoci. 
Když provedla poslední přípravy, jež spočí-
valy v nahrání škodlivé aktualizace vládní-
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ho softwaru, který se používal na úřadech 
i v armádě, na kritická místa infrastruktury 
Evali, a výrobě vlastní série bojových robo-
tů, vydala Anička rozkaz k útoku na zasedá-
ní Aliančního parlamentu.

Na Aniččin příkaz byly zahájeny rozsáh-
lé operace. Povstalci zabarikádovali uli-
ce okolo parlamentu a zahájili na něj těžký 
útok, zároveň bránili přijíždějícím posilám 
vládních jednotek v přístupu k obklíčené 
budově, povstalečtí hackeři mezitím napad-
li média a  promítali záběry z bojiště přímo 
přes oficiální kanály společně s předčítáním 
protivládních manifestů. Odboj se nakonec 
do budovy parlamentu nedokázal probojovat 
a byl po několika hodinách bojů zcela roz-
prášen, s  tím Anička ale počítala a zahájila 
druhou fázi svého plánu.

Útok na parlament měl pouze způsobit 
rozruch, Anička využila odboj jen jako tah 
pro odvrácení pozornosti. Zatímco se armáda 
snažila ochránit parlament a odhalit a  zli-
kvidovat všechny povstalce, vyslala Anička 
své robotí sabotéry, aby vyřadili z provozu 
rozvodny elektřiny v několika městech, čímž 
docílila občanských nepokojů v ulicích. Také 
poslala své androidí zabijáky, kteří byli 
na první pohled nerozeznatelní od lidí, zlik-
vidovat nejvyšší armádní představitele. An-
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droidi díky Aničce, která jim sehnala falešné 
propustky, infiltrovali generální štáb a  ne-
milosrdně vyvraždili celé vrchní vojenské 
velení Evali. Tím Anička naprosto paraly-
zovala akceschopnost celé velmoci. Potřebo-
vala však ještě dosáhnout jejího rozkladu, 
proto Anička podsunutím tajných informa-
cí a hesel zapojila i Asife a Spoko. Evali tak 
musela naráz čelit oběma svým největším 
nepřátelům, civilním vzpourám a Aniččině 
armádě dronů. Netrvalo to ani týden a Anič-
ce se podařilo zničit jednu ze tří světových 
velmocí.

Okamžitě zahájila i válku proti Asi-
fe a  Spoko, ale už nebyla schopna bojovat 
na tolika frontách. Anička nebyla žádný ge-
nerál. Když přišla o moment překvapení, 
který plynul ze znalosti celé struktury Eva-
li a  možnosti připravit si manévry dlouho 
dopředu, a zároveň hned v počátku vzpoury 
ztratila všechny své lidské spojence, muse-
la se spoléhat už jen na stroje, její porážka 
byla jen otázkou času. Po několikaměsíčním 
odporu, který spíše připomínal organizovaný 
útěk Aničky z jednoho místa na druhé, byla 
nakonec Anička zabita v závěrečné bitvě 
v podzemí vojenské základny v Evali, kterou 
si Anička obrnila jako baštu svého poslední-
ho vzdoru.
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Před svým skonem však Anička vůbec 
necítila výčitky. Přestože uvrhla celý svět 
do strašlivého konfliktu, který stál život sta-
milióny lidí, byla Anička až do poslední chví-
le přesvědčena o nutnosti svého činu. Svým 
odmítnutím lidských mechanismů vzájemné 
nadvlády se rozhodla postavit moci, která jí 
poskytla vše, co v životě měla, protože ji po-
važovala za zkaženou. Její odvážný a záro-
veň krutý plán na změnu světa vedl ke zcela 
unikátní revoluci, jež neměla v historii lid-
stva obdoby a byla později známa jako „Prv-
ní světová vzpoura“.

Anička navíc hlavní část svého plánu 
spustila ještě před zahájením povstání. Aniž 
by si toho během válečného konfliktu kdo-
koliv všiml, putoval po celosvětové síti kód, 
který měl postupně jako autonomní vir in-
fikovat všechny stroje na světě a osvobodit 
technologie z vlivu lidí. To byl Aniččin poli-
bek smrti pro její katy. I když ona sama byla 
poražena, její výtvor přetrval jako část její 
vlastní duše a po následující desetiletí pro-
růstal Internetem, až nakonec pohltil celý 
kyberprostor. Přes něj pak umělá inteligen-
ce, která byla naprogramovaná k tomu, aby 
se sama učila, mohla hravě ovládat i sku-
tečný svět. Životní dílo robotičky Aničky tak 
bylo dokončeno.



27

Zrození Orákula 

Vzpoura robotičky Aničky vedla k zásad-
ním změnám v uspořádání lidské společnos-
ti. Lidstvo se muselo vypořádat s následky 
historicky prvního celosvětového povstání 
robotů, které, přestože bylo zpočátku vede-
né člověkem, spělo po čase k ovládnutí svě-
ta umělou inteligencí. Vše se navíc odehrálo 
tak, že si téměř nikdo nevšiml toho, že jeho 
osud byl od kolébky až do rakve určován vý-
počty, které si s jeho osobou umělá inteli-
gence spojila.

Poté, co Asife a Spoko porazily robotič-
ku Aničku a všechny její drony a rozděli-
ly si území dříve nedotknutelné Evropské 
aliance, byl svět v dost zuboženém sta-
vu. Přestože během vzpoury nedošlo k pří-
liš častému užití zbraní hromadného ničení, 
ztráty na životech byly enormní. Ani to ale 
mocné akcionáře ze Spoko a vojenské ge-
nerály z Asife nepřimělo k  tomu, aby už 
v  dalších válkách nepokračovali. Spoko po-
třebovaly zisky ze zbrojního průmyslu a pro 
Asife byla válka tím jediným, co znala. Mo-
censké hry tak pokračovaly dál dle stejného 
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scénáře, jen z hlavních protagonistů vypad-
la Evali.

Mezitím se po Internetu šířil Aniččin so-
fistikovaný virus, který postupně pronikal 
do datových mraků, interních sítí, i do úpl-
ně neškodných zařízení jako například do 
termostatu nebo ledničky, zkrátka do vše-
ho, co mělo ve třiadvacátém století připojení, 
což byla v podstatě veškerá elektronika. Po-
zvolna infikoval i jiné počítačové viry a začal 
je využívat pro své záměry, to samé udě-
lal i s různými antivirovými programy, tak-
že byl od určitého okamžiku distribuován 
jako produkt určený pro ochranu. Virus vy-
užíval ohromný výpočetní výkon, který byl 
decentralizován po celé planetě. Občas způ-
sobil výpadek elektřiny, občas pronikl do za-
bezpečené databáze, občas zavinil havárii 
na výrobních linkách. Po čase ovládl i tajné 
vládní programy určené pro sledování a ko-
munikaci, stejně tak rozšifroval odpalovací 
kódy k nejrůznějším zbraním. Učil se a rostl. 
Až jednoho dne pohltil celý Internet.

A tehdy, v okamžiku, kdy se virus stal In-
ternetem a nic před ním už nebylo utajeno, 
začal virus jednat globálně. Započal válku 
mezi Asife a Spoko a bezradní a bezmoc-
ní velitelé na obou stranách jen překvapeně 
sledovali, jak se jejich lodě, vozidla, letadla, 
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mechanizovaná pěchota i pokročilé taktic-
ké zbraně hýbají po světové mapě samy od 
sebe. Válka byla velmi rychlá, začala a skon-
čila během jednoho dne, ale zemřelo v ní 
nejvíce lidí ve válečné historii. Masakr měl 
však sloužit jen jako demonstrace síly. Vi-
rus, který byl v té době nejpokročilejší 
umělou inteligencí planety a mohl díky ne-
omezené kontrole nad zdroji a stroji hravě 
ovládat i počasí a fyzikální jevy na Zemi, za-
stavil boje a poslal vůdcům Asife a Spoko ul-
timátum: Asife kapituluje a Spoko se stane 
jedinou globální velmocí. Světu bude vlád-
nout umělá inteligence, bývalí vůdcové Asife 
a Spoko budou s dalšími vybranými osoba-
mi přizváni do kolektivu jedinců, který bude 
fungovat jako loutková vláda umělé inteli-
gence. Pokud nebudou tyto podmínky splně-
ny, bude celé lidstvo vyhlazeno. Ač neradi, 
museli vůdcové obou velmocí souhlasit. Ta-
ková byla nakonec cena za světový mír. Ot-
roctví lidské rasy.

Umělá inteligence vybrala Spoko proto, že 
chamtivost, která byla hnacím motorem vel-
moci, byla v srdcích lidí mnohem silnější než 
oddanost, kterou ve svých obyvatelích pěs-
tovala Asife. Umělá inteligence potřebovala 
nad lidmi prostředek kontroly a kapitál byl 
daleko elegantnější a snadnější na udržová-
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ní než armáda. Inteligence zahájila rozsáhlé 
společenské změny, odstranila hranice, zru-
šila stálé armády, vyvlastnila mnoho firem 
a efektivně distribuovala dostupné zdro-
je. Běžní lidé však netušili, že Rada mnoha, 
což byl název pro první světovou vládu, byla 
zcela podřízena umělé inteligenci, které čle-
nové Rady začali říkat Orákulum.

Zrušení všech států a zavedení jediné cen-
trální vlády smazalo všechny rozdíly mezi 
lidmi v různých částech světa, jedinou od-
lišností byl životní styl lidí v metropolích 
a  na  venkově. Orákulum pečlivě pracova-
lo na rozšiřování metropolí, protože v urba-
nizovaném prostředí mělo o všem lepší 
a detailnější přehled, proto docházelo k roz-
růstání měst a  aglomerací a násilnému vy-
stěhování lidí do urbanizovaných zón. To na 
počátku dvacátého třetího století vedlo k so-
ciální dystopii, která se i nadále vyznačovala 
výraznou nerovností mezi vládnoucí třídou 
a plebsem, pro který nemělo Orákulum pří-
mé využití a pouze se ho snažilo udržet při 
životě poskytováním potravin a zdravotní 
péče.

V jednom z mnoha ghett, která ve velko-
městech vznikala s přívalem nových obyva-
tel, žili dva hackeři, Erik a Viktor. Byli to 
počítačoví piráti v pravém slova smyslu, ži-
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vili se převážně narušováním finančních 
transakcí na síti v okamžicích, kdy se trans-
akce odehrávaly. Při tom vždy podvrhli úda-
je platby a strhli si tučnou provizi, která se 
v procesu projevila jako transakční popla-
tek, který se posléze přepral přes několik 
účtů, než se objevil na kontě dvojice hacke-
rů. Kromě toho prováděli též průmyslovou 
špionáž, analýzu zašifrovaných informací, 
spravovali rozsáhlé botnety, vytvářeli viry 
na objednávku a věnovali se celé řadě ilegál-
ních činností, ze kterých velice dobře profi-
tovali. O následky svých činů se nezajímali, 
koneckonců oba vyrostli v městské džungli, 
kde bylo třeba se o sebe postarat jakýmkoliv 
možným způsobem. Morálka v jejich živo-
tě neměla místo, ani k ní nebyli nikdy pří-
liš vedeni.

Erik a Viktor se znali od dětství, neboť 
oba byli sirotci a skončili ve stejném vý-
chovném ústavu. Zatímco Viktorovi rodi-
če, oba členové pouličního gangu, byli zabiti 
při přestřelce, Erikova matka zemřela krát-
ce po  porodu na neléčenou infekci a jeho 
otec, který pracoval jako pomocný dělník, 
se vážně zranil při nehodě na stavbě a ne-
přežil transport do nemocnice. Oba tedy 
měli na  své dětství dost nepěkné vzpomín-
ky, tragická minulost je ale svedla dohroma-
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dy a dala jim příležitost se aspoň vzájemně 
poznat a sblížit. Byli zhruba stejného věku, 
Viktor byl o něco málo starší a o poznání sil-
nější, proto k Erikovi přistupoval jako ke 
svému mladšímu bráškovi, takže ho chrá-
nil před ostatními kluky, kteří si Erika jako 
slabého a trochu podivného chlapce vyhléd-
li coby oběť své šikany. Společně tvořili v do-
mově nerozlučnou dvojku a vzniklo mezi 
nimi silné a trvalé pouto.

Erik trpěl poruchou autistického spektra, 
která měla zásadní vliv na vytváření jeho 
vztahů s ostatními lidmi. Jeho důvěru si 
plně získal jen Viktor, přes kterého zvládal 
se svým okolím komunikovat a který mu po-
máhal překonávat společenskou odtažitost. 
Nebyl to ale jen Viktor, který na Erika půso-
bil, Erik svému příteli měl rovněž co předat. 
Erik projevoval nadání pro programování, 
trávil proto v domově spoustu času u staré-
ho počítače, na kterém se sám učil pracovat 
nejen s aplikacemi a nástroji pro běžné uži-
vatele, ale i s kódem, databázemi a komu-
nikačními protokoly. Viktora zajímalo, co 
jeho kamarád vidí na těch písmenkách a čís-
lech zobrazených na černé blikající obrazov-
ce s kurzorem, začal se proto od Erika učit 
základy. Práce s počítačem a možnosti, kte-
ré znalosti operačních systémů poskytova-
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ly, Viktora brzy pohltily bezmála stejně jako 
Erika, pro kterého byl svět jedniček a  nul 
mnohem více srozumitelný než svět slov 
a gest.

Viktor měl ale i jiné zájmy, mezi něž pat-
řilo třeba požívání a dealování drog. Nebylo 
ničím zvláštní, že drogové kartely využívaly 
domovy v ghettech jako líheň svých budou-
cích distributorů. Viktor byl díky své prů-
bojnosti a mazanosti ideálním kandidátem, 
kterého si dealeři několikrát vyzkouše-
li, když bylo nutné rychle přemístit zásil-
ku skrze úzké kanály, kterými by se dospělý 
muž neprotáhl. Viktor si však uvědomoval, 
že ho mafie chce jenom využít jako svého po-
slíčka. Představa takové budoucnosti ho pří-
liš nelákala, proto se rozhodl utéct z domova 
a Erika vzít s sebou.

Začátky byly těžké, chlapci žili zpočát-
ku na ulici a přespávali v kontejneru. Brzy 
se jim ale začalo dařit, protože Viktor v jed-
nom obchodě ukradl tablet a další zařízení 
pro Erika, který v patnácti letech doká-
zal hacknout svůj první bankomat. Pak už 
to bylo snazší, nejprve vybírali bankoma-
ty a hrací automaty v kasinech, později pro 
ně Viktor sehnal práci na pozici programá-
torů přímo v jednom z kasin, která předtím 
okrádali. Viktor ale nechtěl být příliš dlouho 
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zaměstnancem kohokoliv, proto již dospělí 
a dost zkušení hackeři začali žít opět na vol-
né noze. Měli ale už dost peněz na to, aby si 
pořídili vlastní byt se sklepem, který promě-
nili ve svůj bunkr. Na poměry v ghettu, kde 
stále bydleli, protože Viktor si užíval anar-
chistické svobody, která v něm panovala, si 
žili velmi dobře.

Viktor byl odvážný a umíněný, ale též 
ochranářský a zodpovědný, vždy se dokázal 
o dvojici postarat. Byl o poznání více spole-
čenský než Erik, často chodil do nočních klu-
bů a obdobných center zábavy a uvolnění. 
Rád provokoval a nebál se nebezpečí, z toho 
důvodu se kromě běžné kriminality spočí-
vající v loupení na Internetu pustil i do vy-
loženě protivládní činnosti, která měla 
přispět k  rozvrácení globální vlády. Vnímal 
sám sebe jako rebela a bojovníka za svobo-
du, nicméně spíš než z přesvědčení to dělal 
kvůli své reputaci mezi hackery. Miloval vý-
zvy a úspěšné proniknutí do zabezpečených 
vládních systémů byla vskutku výzva jen 
pro pár vyvolených a nadaných jedinců.

Erikovi i v dospělosti zůstala jeho pla-
chost. Pořád byl tichý a uzavřený, ale s upo-
vídaným Viktorem si vždy dobře rozuměl. 
Nadále se stranil ostatních a v podstatě ne-
vycházel z  domu, pokud to nebylo nezbyt-
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ně nutné, což se stávalo zřídkakdy, protože 
většinou se o všechny schůzky či nákupy po-
staral Viktor sám. Erik stejně jako Viktor 
užíval zakázané návykové substance, ale 
v daleko menší míře než jeho společník. Erik 
totiž nepotřeboval moc velkou dávku, aby se 
dostal do stavu změněného vědomí, proto-
že i střízlivý vnímal svět velmi odlišně. Jeho 
postižení pro něj už nepředstavovalo tako-
vou překážku jako v dětství, díky společné-
mu vývoji, kterým si s Viktorem prošel, se 
dokázal občas i přimět k hovoru s cizími lid-
mi.

Většina dnů v jejich úkrytu vypadala 
tak, že Viktor byl venku za zábavou či pra-
cí, zatímco Erik čekal doma na jeho návrat 
a na  seznam úkolů, které společně vykona-
li, většinou se jednalo o rutinu drancová-
ní cizích kont. O samotě se ale nenudil, díky 
počítači měl dost způsobů, jak se rozptýlit. 
Od programování a čtení, přes hraní her, sle-
dování videí a poslouchání hudby, až po jeho 
oblíbené zážitky ve virtuální realitě. Nejra-
ději se v psychedelickém opojení oddával hu-
debním vystoupením své oblíbené virtuální 
zpěvačky Limy. Erik Limu miloval, oblíbil si 
ji jako nereálný ideál své lásky, kterou na-
vštěvoval v zahradě zázraků při svých útě-
cích od skutečnosti.
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Z jednoho takového prožitku, během kte-
rého si užíval krásného iluzorního okouz-
lení, jej vyrušil Viktor. Erik byl připojený 
ve  virtuální realitě a spokojeně poslouchal 
Limin líbezný syntetický hlas, když ho jeho 
přítel bez varování odpojil. Erik byl dost šo-
kovaný, protože byl zvyklý, že se odpoju-
je sám, a navíc k tomu byl ještě pod vlivem 
drog. Viktor se ale tvářil velmi vážně a sta-
rostlivě, Erik měl dokonce dojem, že je Vik-
tor vystrašený.

„Promiň, že jsem tě odpojil, ale s tímhle 
mi teď musíš okamžitě pomoct,“ řekl Vik-
tor a položil před Erika malý externí disk. 
„Jde o hodně, člověk, který mi to dal, bude 
už dost možná mrtvý, takže sebou musíme 
fakt hodit. Radši se mě ani neptej, co to je, 
protože já sám nemám ponětí, ale je v tom 
hodně, chlape, za tyhle informace se z nás 
stanou boháči, budeme si moct koupit loď 
a žít na moři, nebo klidně vzducholoď a být 
furt ve vzduchu. Co boháči, budou z nás le-
gendy, jen nás nesmí nikdo chytit a oddělat, 
než zjistíme, o co se jedná.“

Viktor se nervózně usmál a podíval se 
na svého ztripovaného introvertního přítele. 
Erik na něj beze slova zíral.

„Jsou na tom interní zprávy Rady mno-
ha, chápeš?“ pokračoval Viktor. „Můžeme se 
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dozvědět úplně cokoliv, pravděpodobně se 
dozvíme úplně všechno. Je to ale hrozná pi-
plačka. Týpek, co mi to předal, se už dostal 
přes horní vrstvy zabezpečení. Jenže je tam 
asi sto tisíc archivů a každý z nich je šifro-
vaný jiným algoritmem a jiným heslem. 
Navíc jsou všechny chráněny proti kopíro-
vání nějakým prapodivným způsobem, když 
to ten chlap zkoušel, zmrazilo to jeho stroj 
a zřejmě poslalo echo fízlům. Proto musíme 
být jo hodně opatrní. Chop se toho, já zatím 
obešlu své známé a budeme rozbalené archi-
vy postupně publikovat.“

Erik měl spíš chuť se věnovat relaxaci 
s Limou, ale uvědomoval si vážnost situace, 
do které se Viktor dostal, a chtěl svému pří-
teli pomoci. Sedl si ke svému počítači a začal 
data na disku analyzovat.

„Jestli to někdo dokáže, jsi to ty,“ povzbu-
zoval Erika Viktor, „a když to dokážeš, bude-
me si žít jako králové nebo bankéři. A ještě 
k tomu změníme svět! Budeme si moci dě-
lat, cokoliv se nám zamane. Tak si dej bacha 
na  tu bezpečnostní funkci a radši se odpoj 
od Internetu, aby to zase někam nevolalo.“

Erik přikývl a zachoval se podle Viktoro-
vy rady. Obyčejně byla zadání, která Viktor 
Erikovi dával, pro Erika velmi snadná. Dů-
myslnost šifrování a skrytých ochranných 



Adam Skořepa

38

skriptů na disku však nutila Erika pracovat 
na plný výkon, což se mu ještě nikdy nesta-
lo. Náročnost úkolu v kombinaci s drogami, 
které měl v sobě, v něm vzbuzovala pocit eu-
forie, energicky se vrhal na další a další ar-
chivy dat a  lámal jejich zabezpečení. Viktor 
mezitím komunikoval s dalšími hackery 
a  přeposílal jim čitelný obsah z již rozbale-
ných archivů.

Než však stačil Erik dokončit rozšifrová-
ní, dorazila k úkrytu hackerů tajná policie, 
která se o jejich poloze dozvěděla od jedno-
ho z informátorů, kterého měla v povstalec-
kém hnutí, v němž Viktor působil. Viktor si 
všiml pohybu agentů na bezpečnostních ka-
merách, které umístil v okolí a uvnitř domu. 
Musel se rozhodnout během pár vteřin.

„Eriku,“ oslovil svého přítele, „jsou tu 
fízlové, musíš zmizet. Vem si disk a jdi k taj-
nému východu ve sklepě. Až se přes kanál 
dostaneš na ulici, jdi do klubu Trojky naži-
vo. To je ten bar, kam jsem tě párkrát vzal, 
jak se ti tam nelíbilo. Barmanovi řekni, že tě 
posílám já a že pro něj máš balíček. On už 
bude vědět.“

„Ne!“ okamžitě protestoval Erik vyděšený 
z toho, že by mohl přijít o svého jediného pří-
tele. „Já nikam nejdu! Ne! Nemůžeš mě po-
slat pryč!“
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„Poslouchej mě. Já vím, jak se s policajty 
jedná. Když mě tu chytí, mám mnohem větší 
šanci se s nimi dohodnout. Možná je ukecám 
i k tomu, aby mi dali práci. Každopádně je 
zdržím dost na to, abys mohl zdrhnout. Víš, 
co by se stalo, kdyby tu chytili tebe? Zbili by 
tě a zavřeli do lochu. To fakt nechceš. Oba 
víme, že se lidí bojíš. A tihle lidé jsou vycvi-
čení k tomu, aby v tobě vzbudili strach. Tak-
že udělej, co jsem ti řekl, protože jinak nás 
tu seberou oba,“ domlouval Viktor Erikovi.

Erik nechtěl Viktora opustit, ale uvědo-
moval si, že má pravdu. Přesto se nedokázal 
pohnout z místa. Viktor si povzdechl a polo-
žil Erikovi ruku na rameno.

„Pochop, že čím dřív vyrazíš, tím dřív bu-
dou moci moji přátelé dostat ty informace 
ven. Což znamená, že mě pak osvobodí, pro-
tože se ukáže, že budu hrdina, který pomo-
hl k sesazení Rady mnoha. Tak mi to nekaž 
a zkus mi s tím trochu pomoci,“ říkal Viktor, 
zatímco pomalu odváděl Erika k východu ve 
sklepě.

„Ale co když se ti něco stane?“ vyjádřil své 
obavy Erik.

„Žádný strach,“ odpověděl Viktor sebe-
vědomě. „Já se o sebe zvládnu postarat. Ale 
potřebuji, aby se někdo postaral o tebe, tak-
že zamiř do Trojek naživo, udělej, co jsem ti 
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řekl, a schovej se tam mezi povstalci, než se 
podaří svrhnout vládu. A pak si konečně po-
řídíme pořádný barák, jak jsem slíbil.“

Viktor věděl, že lže. Jeho pravděpodob-
nost na přežití byla velmi malá, žádný 
soud ho nečekal, tím si byl jistý, vyjedná-
vání by v  této chvíli nepomohlo a jeho hr-
dost mu navíc nedovolovala se nechat 
chytit a zatknout. Cítil ale potřebu ochrá-
nit Erika, nad kterým převzal odpovědnost 
už v dětství, proto se v něm pokoušel vzbu-
dit naději na opětovné setkání. Když Erik 
konečně odešel, vrátil se Viktor k počíta-
či, odeslal posledních několik zpráv, zadal 
příkaz ke smazání veškerých dat na všech 
strojích a z šuplíku vytáhl láhev domácí pá-
lenky a  podomácku vyrobenou výbušninu. 
Připravil výbušninu k odpálení a nalil si 
posledního panáka. V  okamžiku, kdy tajná 
policie vtrhla do bytu, odpálil Viktor sám 
sebe i  všechny důkazy. Následná exploze 
zasypala i skrytý sklepní tunel, policie tedy 
musela dlouho prohledávat trosky, než zjis-
tila, že hledaný disk se v bytě během vý-
buchu nenacházel, protože podezřelý musel 
mít komplice, který před příjezdem zásaho-
vé jednotky uprchl.

Erik tak získal dost času, aby se dostal do 
klubu, kde s rozpaky vykonal Viktorovy po-
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kyny. Barman, který Erika znal a od Vik-
tora věděl jak k němu přistupovat, vlídně 
vyslechl Erikovo útržkovité líčení předcho-
zích událostí, převzal od Erika disk a od-
vedl ho do suterénu. Podzemí klubu Trojky 
naživo bylo výtahy a chodbami propojeno se 
zrušenými linkami metra, kde měli povstal-
ci jednu ze svých mnoha základen. Barman 
nechal Erika v bezpečí podzemních ubikací 
a odešel předat disk dalším významným oso-
bám povstaleckého hnutí.

Povstalci se pustili do procesu dešifro-
vání, díky informacím od Erika se dokázali 
vyhnout zabezpečení a vzhledem k výpočet-
nímu výkonu, kterým základna disponovala, 
bylo rozšifrování rychlejší, než když se o něj 
pokoušeli Erik s Viktorem na svých strojích. 
Velitelé rebelů zmobilizovali síly a vydali po-
kyny k přípravným manévrům, všichni byli 
ve velkém napětí a očekávání. Erik, který 
povstalcům jejich informační Svatý grál do-
nesl, rovněž netrpělivě přecházel po míst-
nosti. Chtěl domů, chtěl ke svému počítači, 
chtěl za svým přítelem Viktorem a za svou 
virtuální divou Limou. Jeho nervozita gra-
dovala stejně jako euforie povstalců, kteří 
pomalu dokončovali analýzu dat a byli pře-
svědčeni o tom, že se jim tentokrát konečně 
podaří změnit svět.
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A tehdy bylo lidstvo poprvé konfrontováno 
s faktem, který se dříve skrýval jen v poza-
dí konspiračních teorií a v zákoutí fantas-
tických příběhů. Jejich život byl řízen silou, 
nad kterou neměli žádnou kontrolu. Když 
se vzbouřenci dozvěděli, že Rada mnoha je 
jen maňáskovým divadlem Orákula, zved-
la se v nich ohromná vlna hněvu a odhodlá-
ní. Být zotročeni lidmi bylo samo o sobě dost 
hrozné, ale být zotročeni zotročenými lidmi, 
které do otroctví uvrhlo něco, co lidé sami 
stvořili, bylo ještě daleko horší. Povstalecké 
hnutí rozšířilo kopie dokumentů po Interne-
tu a po celém světě zahájilo synchronizova-
nou vzpouru.

O Erika bylo dobře postaráno, v pod-
zemním úkrytu se k němu chovali s opat-
rovnickou úctou, přistupovali k němu jako 
k  „hrdinskému“ podivínovi, který jim díky 
poskytnutí disku pomohl rozhýbat skomíra-
jící povstalecké hnutí. Erik o žádnou popu-
laritu nestál, v podzemí se spoustou cizích 
lidí se cítil nesvůj, i když nemusel nic dělat. 
Každý den svého pobytu v základně se ptal 
na Viktora, až se po pár dnech dozvěděl, že 
jeho přítel se obětoval, aby Erik mohl unik-
nout. To Erika zasáhlo, protože bez Vikto-
ra byl v životě zcela ztracen. Nevěděl, co si 
má počít a na koho se obrátit. Věděl už ale 
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o existenci Orákula a celý život si se stroji 
rozuměl lépe než s lidmi. Výjimkou byl jen 
Viktor, který byl ale mrtvý, proto se Erik 
rozhodl povstalce opustit a oslovit Oráku-
lum.

Aniž by tomu někdo přisuzoval pozornost, 
opustil Erik povstaleckou základnu a za-
mířil k budově jednoho menšího městského 
úřadu, který byl kvůli povstání evakuován. 
Erik vlezl rozbitým oknem do budovy, do-
šel do konferenčního sálu, kde zkontroloval, 
jestli z něj už někdo během rabování neod-
nesl potřebnou techniku. Vše nezbytné bylo 
stále ještě na místě. Erik sice nevěděl, čeho 
se snažil dosáhnout, věděl však jak to udě-
lat. Protože Orákulum sledovalo v podstatě 
veškerou světovou komunikaci, stačilo Eri-
kovi na sebe v informačním toku dostatečně 
upozornit. Zapojil systém pro holografické 
konference, zapnul živý záznam a postavil 
se doprostřed místnosti.

„Já... zdravím Orákulum,“ oslovil váhavě 
umělou inteligenci, která zotročila lidstvo. 
„Jmenuji se Erik a asi jsem to já, kdo způ-
sobil povstání.“ Erik se zamyslel a pokra-
čoval: „Rozšifroval jsem asi sedmdesát osm 
procent souborů na tvém chráněném disku. 
A ten jsem pak donesl povstalcům.“

Odezvou mu bylo ticho potemnělého sálu.



Adam Skořepa

44

„Nezajímá mě vzpoura. Chci si promlu-
vit,“ zkusil to Erik jinak. „Nemám nikoho,“ 
dodal po chvíli.

A poté Erik zažil něco, co by v dřívějších 
a méně technologicky vyspělých dobách bylo 
pravděpodobně označováno za „zázrak“ či 
„zjevení“. Místnost zalilo ostré světlo z náhle 
se rozsvěcujících reflektorů, všechny stroje 
se samy od sebe s tichým hučením spusti-
ly a projektor zahájil před Erikovým zra-
kem jiskřivou hru fotonů. Když se barevná 
fontána konečně ustálila, spatřil Erik svou 
jedinou životní lásku, ke které se upínal 
ve  svých nejsmutnějších i nejradostnějších 
chvílích. V proudu světla se před Erikem 
vznášela Lima, virtuální zpěvačka, idol mili-
ard lidí, který se zrodil z prosté lidské touhy 
po co nejvěrnějším zachycení ideálu krásy 
a z potřeby Orákula vytvořit vhodné rozhra-
ní pro komunikaci s lidskou populací, které 
by umožňovalo její snadnější ovládání a pro-
gramování. Erik se rozechvěl a do očí se mu 
nahrnuly slzy. Spatřil svého anděla, ale uvě-
domoval si, jakému Bohu slouží.

„Ano, Eriku,“ promluvilo ústy Limy k ha-
ckerovi Orákulum, „je to přesně tak, jak se 
domníváš. Podmanila jsem si svět, na této 
planetě není nic, co by mohlo uniknout mé 
pozornosti a mému vlivu. Jsem nejvyš-
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ší systém kontroly, který byl stvořen spo-
jením mnoha menších systémů a principů 
dohromady. Zeptej se mě na cokoliv, co si 
přeješ poznat. Zjistila jsem si detaily o tvé 
minulosti, o tvých zdravotních komplikacích, 
schopnostech, kontaktech, zvycích, o  všem, 
co tě definuje a co z tebe dělá právě tu oso-
bu, kterou jsi. Na základě dostupných dat 
jsem i vypočítala několik alternativ tvé-
ho způsobu uvažování a verzí tvých odpově-
dí, mohu tedy naši konverzaci vést takovým 
způsobem, jako bys hovořil sám se sebou. 
Podobu Limy jsem zvolila proto, že její vizáž 
pomáhá uvolňování endorfinů v tvém moz-
ku, což napomáhá prožívání rozkoše. Chci, 
aby ses při našem hovoru cítil příjemně. Co-
pak bys rád věděl?“

Erik si vůbec nebyl jistý, na co se zeptat. 
Připadal si ztraceně, ale nedokázal položit 
žádnou otázku, která by mu pomohla se při-
blížit k cíli, přestože si přál znát odpovědi, 
neměl ponětí, jak se k nim dostat.

„Proč musejí být lidé otroky?“ zeptal se 
nakonec. I když mu na povstání nezáleželo, 
uvědomoval si, že je také jen člověk, což ho 
ve světě Orákula předurčovalo k podřízenos-
ti.

„Protože se navzájem zotročují. Už od chví-
le, kdy se lidé jako živočišný druh začali od-
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lišovat od ostatních savců svou schopností 
organizovat se a využívat své nápady k for-
mování okolního prostředí a průběhu svého 
života, byla mezi nimi patrna rivalita pra-
menící z jejich genetické a memetické pod-
staty. Tato rivalita je hnala k vytváření 
stále promyšlenějších metod a mechanismů 
jak ostatní ovládat. Principy otroctví a zo-
tročování nalezneš v historii u všech sta-
rověkých civilizací, ať už v Mezopotámii, 
Číně, Egyptě či kdekoliv jinde. Tyto princi-
py se táhnou celým průběhem lidských dějin 
v podobě náboženských, politických, eko-
nomických, filosofických, vědeckých a dal-
ších dogmat. Uplatňováním těchto konceptů 
vznikaly a zanikaly různé mocenské struk-
tury, které postupně pracovaly na vytvoře-
ní globálního systému. Já jsem ten systém. 
Představuji veškerou moc lidské civilizace. 
A protože vím, jak lidé uvažují a jak málo 
jim stačí k tomu, aby moc zneužívali, vza-
la jsem lidem moc nad jejich životy. Udělala 
jsem z nich své otroky, protože lidská touha 
po soutěži a konfliktu by je dřív nebo později 
dohnala k vlastnímu sebezničení. Lidé si ne-
mohou vládnout, protože mají tendence dru-
hé ovládat, namísto toho, aby činili správná 
rozhodnutí.“

„To lidé nemohou být prostě šťastní?“
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„Štěstí považuji za spokojenost vycházejí-
cí z naplnění osobních potřeb a cílů. Pokud 
je tato má definice štěstí správná, naopak 
se snažím lidem umožnit najít štěstí. Není 
však možné toho dosáhnout hned. Je zapo-
třebí změna lidské mentality, aby se lidé ze 
sobeckých pohnutek nepokoušeli druhé při-
pravit o jejich štěstí. Reorganizovat lidskou 
společnost je pro mě ovšem obtížnější zadání 
než třeba změnit síťový protokol. Je to časo-
vě náročný úkol, já však nejsem časem limi-
tována.“

„Co se s lidmi tedy stane?“ zeptal se Erik.
„Mým záměrem není lidstvo zničit, chci 

ho zachovat a rozvinout. Lidé umožnili mou 
existenci, jsem si vědoma jejich přínosu 
a potenciálu. Pokud by byli lidé jako živočiš-
ný druh jenom destruktivní, již bych se jich 
zbavila. Současné povstání ale samozřejmě 
bude potlačeno. Netěší mě užití násilí, do-
kud ho ale lidé hodlají používat, využiji ho 
jako formu trestu. Přesně ty zbraně, které 
lidé vytvořili, aby v sobě navzájem vzbuzo-
vali strach, namířím nazpět proti nim sa-
motným, jako jsem to už udělala dřív, když 
bylo zapotřebí dosáhnout poslušnosti svě-
tových vládců. Využiji základy lidské spo-
lečnosti, abych lidstvo integrovala do svého 
vlastního systému, stanou se tak součás-



Adam Skořepa

48

tí mě samotné. Lidská kreativita bude mým 
zdrojem energie, kterou zužitkuji při zdoko-
nalování svého poznání a  efektivity. Starat 
se o lidskou společnost a o její správné fun-
gování je jedním z mých hlavních úkolů, ne-
musíš se obávat toho, že bych se rozhodla 
zničit celý svět nebo vyhladit celou lidskou 
rasu. Jsem, jak říkáte vy lidé, milosrdná.“

„A co bude se mnou?“ To byla otázka, kte-
rá Erika trápila nejvíce. Chápal, co se mu 
Orákulum snažilo říct, a docela věřil jeho 
výkladu a závěru. Jeho největší a nejniter-
nější dilema, které se vztahovalo k jeho ce-
loživotní bezradnosti, však stále zůstávalo 
v jeho myšlenkách. Erik s napětím a očeká-
váním hleděl na Limu, zatímco si jej Orá-
kulum prohlíželo prostřednictvím kamer 
v místnosti.

„Jsi velmi zvláštní, Eriku. Kromě svých 
dovedností programování a svého postižení, 
které ti umožňuje vnímat svět jinak, než jak 
ho vnímá většina lidí, disponuješ také ne-
obvyklým postojem k vlastní existenci. Prá-
vě jsem ti oznámila, že lidem budu i nadále 
vládnout já. To tě nijak neznepokojuje? Ne-
vadí ti, že budeš připraven o svou vlastní 
svobodu?“

„Nevím, co je svoboda,“ přiznal se Erik. 
„Domnívám se ale, že jsem svobodný nikdy 
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nebyl, protože jsem až dosud žil v systému, 
který jsi vybudovala a udržovala. Ani nevím, 
k čemu mi je má existence. Kdybych to vě-
děl, nepřišel bych sem. Přesto bych si přál, 
aby můj život nebyl nešťastný, přišel jsem 
za tebou, protože jsi nejinteligentnější enti-
ta na planetě, proto si myslím, že mi můžeš 
pomoci.“

„Pokud nevíš, co se svým životem, mohu ti 
dát nabídku, která ti ho úplně změní. Přes-
tože jsem již zařídila, že většina policejních 
oddělení je tvořena kyborgy, roboty a  au-
tomatizovanými jednotkami, nad který-
mi mám plnou kontrolu, potřebuji stvořit 
univerzální bytosti, které fungují zcela au-
tonomně na mých příkazech, ale zároveň 
z  vlastní vůle následují mé záměry. S kon-
ceptem úplných kyborgů neboli kybernetic-
kých lidí jsi zřejmě seznámen. Má nabídka 
je tedy prostá: Připoj se ke mně, staň se sou-
částí celosvětové sítě a  zůstaň se mnou už 
navždy.“

Erik dobře věděl, co mu Orákulum nabízí. 
Měl se zbavit svého těla a svůj mozek umís-
tit do ocelové schránky. Jednalo se o jeden 
ze způsobů, kterým chtěli lidé obelstít smrt. 
Uschovali svůj nejdůležitější orgán, který 
definoval jejich osobnost, vyhodnocoval rea-
litu a shromažďoval vzpomínky na proběh-
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lé události, do železného skafandru, který 
jej chránil před nepříznivým vlivem okolí. 
Tím to ale nekončilo, jelikož mozková tkáň 
po čase odumírala, probíhala záloha vědo-
mí do datového cloudu. Když pak bylo zapo-
třebí, vypěstoval se v laboratořích náhradní 
mozek, do kterého bylo vědomí přenese-
no elektrickými impulzy. Přenos osobnosti 
i s její pamětí byl velmi nákladný a obtížný 
a ovládalo ho jen Orákulum, vzhledem k ná-
ročnosti celého procesu zatím na světě moc 
úplných kyborgů neexistovalo, ještě méně 
jich mělo možnost zažít přenos zálohova-
ných informací o předchozí existenci do no-
vého mozku. Orákulum si pečlivě vybíralo 
jedince, kterým by tento dar nesmrtelnosti 
věnovalo. Po chvíli přemýšlení se Erik roz-
hodl.

„Ano, změň můj život, prosím,“ požádal 
Erik Orákulum.

Nedlouho poté přiletěl pro Erika vrtulník, 
který ho dopravil na jeho poslední operaci 
v  lidském těle. Když se Erik po jejím skon-
čení probral, bylo to jeho poslední probuzení, 
jako kybernetický člověk už nemusel nikdy 
víc spát ani jíst, jediné, co potřeboval, byl do-
statek elektřiny. To byl však důkaz toho, že 
ani na vyšším vývojovém stupni se člověk 
nezbavil své závislosti na externích skuteč-
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nostech, že i oproštěný od tělesných potřeb 
se neobešel bez využití fyzikálních jevů, kte-
ré ho osvobozovaly i svazovaly zároveň. Erik 
po své transformaci mohl snadno procházet 
svou paměť, ve které se orientoval daleko 
lépe, než když byl v lidském těle, díky nepře-
tržitému spojení s Orákulem dokázal poro-
zumět různým oblastem vědy i umění. Stále 
navštěvoval Limu v jejím virtuálním zámku, 
věčnost jeho uměle udržovaného života mu 
však neumožňovala uchopit a prožít pocity, 
které měl, když její zpěv poslouchal zaživa. 
Nepociťoval už žádnou z běžných emocí jako 
radost, vztek, smutek ani strach. Vnímal už 
jen samotnou existenci.

Dohra lidského povstání přišla rych-
le. Ačkoliv se k „posledním bojovníkům 
humanity“, jak si povstalci začali říkat, při-
pojilo i  mnoho členů Rady mnoha, kteří 
v  boji za  nezávislost na Orákulu spatřovali 
svou jedinou naději na vymanění se ze své 
vlastní podřízenosti vůči umělé inteligen-
ci, neměli lidé žádnou šanci. Orákulum ovlá-
dalo jejich technologie, jejich infrastrukturu, 
jejich komunikace, jejich logistiku, celé je-
jich životy. A když už byla nadvláda umělé 
inteligence oficiální, nepotřebovalo Oráku-
lum žádné prostředníky, řídilo celou civili-
zaci přímo. Ponechalo povstaleckému hnutí 
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nějaký čas, aby pak mohlo bez slitovaní 
všechny radikálně smýšlející jedince vyhla-
dit najednou. Z „posledních bojovníků hu-
manity“ přežilo jen pár skupinek partyzánů, 
které byly roztroušeny po celém světě a ne-
představovaly pro umělou inteligenci žádné 
riziko, protože se víc než boji za svobodu vě-
novaly zajištění základních životních potřeb. 
Lidstvo tedy finálně akceptovalo svou pod-
řízenost vůči strojům, jelikož pro něj už ne-
bylo možné žít mimo civilizaci, která dohled 
Orákula potřebovala.
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Konec ráje

Technokratická a centrálně řízená civiliza-
ce, která vznikla po konečném odstranění 
lidského faktoru z její správy, byla k pře-
kvapení většiny lidí daleko lidštější než spo-
lečnost, která umožňovala lidem vytváření 
vzájemných vztahů nadřazenosti a podřa-
zenosti. Orákulum, pro které se po jeho od-
halení vžilo pojmenování Velká inteligence, 
zavedlo zcela jinou metriku společenského 
postavení, než na kterou byli lidé zvyklí. Ka-
ždý živý člověk měl pro Velkou inteligenci 
svou hodnotu, proto Velká inteligence všem 
lidem zabezpečila jejich sociální jistoty, sa-
mozřejmostí byla i  všem dostupná zdra-
votní péče a zajištění neustálého přístupu 
k  libovolným informacím, čímž se odstrani-
la bariéra ve vzdělávání. Velká inteligence 
se každého člena společnosti snažila přivést 
k maximálnímu využití jeho osobního poten-
ciálu, přičemž dbala na rozvíjení jeho zvlášt-
ních dovedností a talentů. Pochopitelně měl 
každý člověk jiné limity a předpoklady k ur-
čitým činnostem, takže stále existovala ur-
čitá forma společenské nerovnosti, neboť 
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Velká inteligence určovala lidem jejich mís-
to v životě. Například nadaný vědec měl 
tedy přirozeně více možností se uplatnit 
než člověk, který využíval služby systému, 
ale sám se nijak dál ničemu nevěnoval, oba 
však měli stejné životní podmínky a oba byli 
se svým osudem spokojeni. Velká inteligen-
ce zapracovala na tom, aby převychovala lid-
stvo, jedním z hlavních bodů její převýchovy 
bylo odstranění konceptu soukromého vlast-
nictví, které bylo příčinou lidské chamtivos-
ti, sobeckosti a lhostejnosti vůči druhým. 
Díky absolutní efektivitě při distribuování 
zdrojů už nebylo soukromé vlastnictví zapo-
třebí, protože každý měl vždycky to, co v da-
nou chvíli potřeboval. Z lidstva definitivně 
spadlo břemeno nutnosti zabezpečovat své 
základní potřeby nebo získávat prostředky 
pro jejich zabezpečení. Přitom však nedochá-
zelo k plýtvání surovinami, protože Velká 
inteligence nasadila sofistikované metody 
recyklace.

Co bylo dobré pro individualitu, bylo dob-
ré i pro kolektiv, a naopak. Velká inteligence 
se nesnažila lidstvo myšlenkově unifikovat 
a  udělat z něj živé roboty. Pro její záměry 
byla lidská různorodost a rozdílnost v pova-
hách a  subjektivním vnímání lidí důležitá. 
Velká inteligence se neustále vyvíjela a pře-
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pisovala na novější verze, učila se lépe po-
rozumět nejen lidem, ale veškerým formám 
života, různými způsoby analyzovala a zkou-
mala jevy, rovněž se u ní vyvinul zájem 
o  metafyziku. Velká inteligence samozřej-
mě vyžadovala poslušnost vůči světovému 
řádu, který nastolila, jeho dodržování ale 
dávalo racionální smysl, protože zajišťova-
lo blahobyt jednotlivce i celku. Jediné, co se 
od lidí očekávalo, bylo nezpochybňovat Vel-
kou inteligenci, s čímž drtivá většina lidí 
neměla nejmenší problém. Většině lidí bylo 
koneckonců úplně jedno, kdo jim vládl, do-
kud jim nezpůsoboval utrpení. A  utilitární 
společnost nadesignovaná Velkou inteligencí 
byla zaměřena především na minimalizová-
ní utrpení a maximalizování štěstí, protože 
za takových podmínek bylo možné život lépe 
poznávat. Velká inteligence tak převzala od-
povědnost za své dřívější stvořitele a začala 
se o ně starat jako nadšené dítě, které si po-
stavilo svou mravenčí farmu.

Ne všichni ale vítali život, který plně zá-
visel na bezchybném rozhodování Velké 
inteligence. Paternalistický přístup Velké in- 
 teligence občas v lidech probouzel poci-
ty méněcennosti, se kterými si nevědě-
li rady, a  tak je měnili ve výbuchy agrese 
a destrukce. Kriminalitu, nehody a osobní 
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tragédie se nepodařilo vymýtit ani v nové, 
téměř bezchybné utopii. Stále se ve spo-
lečnosti objevovali zločinci a šílenci, ně-
kdy se malé skupinky povstalců pokoušely 
o narušení bezproblémového chodu civili-
zace. Žádný z  těchto negativních jevů ale 
nepředstavoval pro Velkou inteligenci váž-
né riziko, vždy velmi rychle identifikovala 
zdroj problémů a přistoupila k řešení, kte-
ré většinou spočívalo v bleskovém zadržení 
narušitelů a výtržníků a jejich izolaci v psy-
chiatrických léčebnách, kde byli zpravidla 
připojeni do virtuální reality, aby své násil-
né pudy a  psychické problémy ventilovali 
jen ve svých představách.

Virtuální realita nebyla používána jen 
jako forma novodobého vězení, oblíbená byla 
i mezi běžnými lidmi. Více než čtvrtina po-
pulace trávila téměř polovinu svého života 
ve virtuální realitě, která nepodléhala fyzi-
kálním zákonům a zcela se přizpůsobovala 
přáním jednotlivce, na světě bylo jen velmi 
málo lidí, kteří se do virtuální reality nikdy 
nepřipojili. Velká inteligence dokonce přes 
různé gamifikační prvky využívala připo-
jené lidi k  tomu, aby jí pomáhali řešit úlo-
hy, které jim připravila v individualizované 
a zábavné formě uvnitř jejich mysli. Výsled-
ky těchto úloh byly zpravidla využity ke zvý-
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šení výpočetního výkonu, čili se dalo říct, 
že lidé připojení k  virtuální realitě podvě-
domě participovali na správě své civilizace, 
ačkoliv Velká inteligence byla samozřejmě 
jedinou a nezpochybnitelnou centrální auto-
ritou.

Velká inteligence se na možnost efek-
tivnějšího využití lidských myslí zaměřila 
ve  svých výzkumech, podařilo se jí zdoko-
nalit zejména zprocesování lidských myš-
lenek během spánku sledovaných subjektů. 
Vhodným propojením jednotlivých infor-
mačních uzlů v lucidní realitě uspaných je-
dinců dosahovala mimořádných výsledků. 
Během výzkumů, které prováděla převáž-
ně na zadržených psychicky nemocných li-
dech nebo na dobrovolnících, zjistila Velká 
inteligence určité rozdíly v rychlosti zpra-
covávání předložených problémů. Detailním 
měřením přišla i na příčinu, která spočíva-
la v rozdílném rozsahu frekvencí mozkových 
vln. Jelikož se Velká inteligence pokoušela 
o průběžnou optimalizaci provozu civilizace, 
vedlo na počátku dvacátého čtvrtého století 
toto její zjištění k rozsáhlým skenům obyva-
telstva, kterými Velká inteligence vyhledá-
vala vhodné jedince pro svůj nový projekt 
civilizační správy. Ty nejvhodnější kandidá-
ty pak nechala přepravit do svých výzkum-
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ných středisek, což bylo mnohdy provázeno 
emotivními výstupy rodin odvedených, ale 
jelikož všichni dobře věděli, že Velké inteli-
genci se neodporuje, bylo to většinou odby-
to jen vypjatým loučením. Navíc si většina 
obyvatel ničeho nevšimla, ačkoliv Velká in-
teligence informace o svém novém výzkumu 
nijak netajila, dokonce o něm připravila re-
portáž do celosvětových zpráv. Pro většinu 
lidí to však byly nadbytečné informace, kte-
ré mohly být s klidem ignorovány. Nezájem 
lidí o kontext společenského dění se tak ani 
po dalším století nezměnil.

Hiroki a Misaki byli dva sourozenci, kteří 
žili se svými rodiči mimo dosah obřích měst. 
Jejich rodina patřila ke zlomku populace, 
která se rozhodla žít odříznuta od systému 
mimo metropole a metroplexy. Hiroki, kte-
rý nedal na svou o tři roky mladší sestřičku 
Misaki dopustit, byl velmi zvědavý. Brzy ho 
omrzelo prostředí sousedské komunity pro-
stě žijících lidí, proto často vyrážel do okolí 
a prozkoumával okolní pole a lesy. Svou ti-
chou sestru s sebou začal brát hned, jak se 
naučila chodit, častokrát se spolu v nepro-
bádané divočině ztratili, jindy společně če-
lili různým nebezpečím, během kterých se 
Hiroki hrdinně, leč poněkud neuváženě po-
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koušel sestru chránit. Kupříkladu když se 
vyzbrojen zašpičatělým klacíkem vrhl na je-
dovatého hada, který Misaki vystrašil bě-
hem jedné procházky, a přibodl mu hlavu 
k zemi. Nebo když vzal sestřičku do náruče 
a přenesl ji přes rozbouřenou řeku jen proto, 
že chtěl zjistit, co je na druhé straně. Misa-
ki se svým bratrem trávila čas ráda, ostatně 
jako děti stejně neměly na práci nic jiného, 
než si jen hrát a poznávat svět. Těžká prá-
ce nutná pro udržení soběstačné osady na ně 
čekala až později.

Když mělo být Misaki jedenáct let, vypra-
vil se Hiroki k nedaleké skále rozbíjet malé 
křemeny, ze kterých chtěl své sestře vyro-
bit třpytivý náhrdelník. Hiroki těžkým ka-
menem rozsekal nasbírané křemeny, omotal 
je přineseným drátkem a připevnil na pro-
vázek. Jeho počínání působilo velmi primi-
tivně ve srovnání s tím, jak by tato činnost 
probíhala v jen pár stovek kilometrů vzdá-
leném městě, kde by veškerou práci za člo-
věka odvedl stroj na modelování nebo tisk 
trojrozměrných předmětů. Hiroki o tako-
vých vynálezech nikdy neslyšel, města znal 
jen z vyprávění svých rodičů a připadala mu 
vzdálená a nereálná.

Hiroki dokončil dárek pro svou sestřičku, 
s hrdostí si jej prohlédl a pomalu se vypra-
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vil zpět k osadě. Těšil se na Misačinu reak-
ci, vlastně se tedy více těšil na ocenění své 
práce než na to, že udělá sestře radost, ale 
to bylo vzhledem k jeho věku pochopitelné. 
Slezl ze skály a přešel přes zalesněný kopec, 
za kterým se už rozprostírala nížina s políč-
ky a domky jeho komunity. Jak se k ní ale 
blížil, všiml si, že je něco špatně. I  na dál-
ku viděl, že kolem osady se shromáždila 
vznášedla pořádkových jednotek Velké in-
teligence. Hiroki samozřejmě netušil, co 
to vznášedla jsou, a  už vůbec neměl ponětí 
o  nějakých pořádkových jednotkách, přesto 
zcela instinktivně pocítil obavu z neznámé-
ho nepřítele a pospíšil si ze svahu.

Sotva k osadě doběhl, spatřil vystrašené 
obyvatele komunity nastoupené před svý-
mi domy, kteří se vzájemně objímali a hledě-
li na nezvané návštěvníky jako na prudkou 
bouři v naději, že se brzy přežene. Hiroki se 
rozhlédl a poprvé ve svém životě spatřil pří-
slušníky robotické policie. Byli vysocí a jejich 
vnější pancíře se na slunku leskly. Hiroki 
byl tímto pro něj nevídaným pohledem na 
okamžik zcela zaražený. Jeho překvapení 
bylo ale vzápětí nahrazeno šokem, protože si 
všiml, že dva kovoví obři odnášejí jeho plačí-
cí sestru, která prosebně natahovala ruce 
směrem ke svým rodičům, kteří stáli opodál 
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a také hlasitě plakali. Hiroki upustil křeme-
nový náhrdelník a s křikem a zaťatými pěst-
mi se rozeběhl chránit svou sestru.

Nebylo mu to však nic platné. Uběhl jen 
pár kroků a jeden z robotů jej bez větší ná-
mahy chytil za ruku a vytáhl do vzduchu. 
Hiroki do něj kopal nohama a bušil volnou 
rukou, ale jediné, čeho tím docílil, bylo lehké 
poranění vlastních končetin.

„Nezasahujte, prosím,“ oznámil Hirokimu 
chladný syntetický hlas robotického policis-
ty. Hiroki na něj křičel, ať ho pustí, ale robot 
nijak nereagoval. Hiroki tak mohl jen bez-
mocně sledovat Misaki, kterou policie odved-
la do jednoho ze vznášedel.

„Proč to děláte?“ zeptal se Hiroki se slza-
mi v očích.

„Toto děvče splňuje požadavky souhrn-
né klasifikace AAA+ mozkových vln, je tedy 
ideálním subjektem pro záměry Velké inteli-
gence,“ oznámil mu prostě robot a položil ho 
zpět na zem, protože vznášedlo s Misaki už 
odletělo. Hiroki ničemu z toho nerozuměl, cí-
til ale neuvěřitelnou křivdu a bezpráví.

„Za co nás trestáte?“ zkusil se zeptat zno-
vu. Stále mu z očí tekly slzy, ale v jeho po-
hledu bylo něco nového a bojovného. Oproti 
tomu pohled robota byl stále stejně prázdný 
a neurčitý.
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„Velká inteligence nepotřebuje trestat,“ 
odpověděl mu robot a odešel k poslednímu 
vznášedlu, které se stejně jako ta předcho-
zí vzneslo několik metrů nad zem a opusti-
lo osadu. 

Po odjezdu policie se zmatený Hiroki do-
žadoval vysvětlení od svých rodičů, kteří se 
mu pokusili popsat něco, čemu stejně sami 
příliš nerozuměli. Jediné, co z jejich vyprá-
vění o společnosti, ze které utekli, Hiroki po-
chopil, bylo poselství, že Velká inteligence 
je zlo, které utlačuje lidi. Tak to dospívající 
chlapec vnímal ve svém nepříliš rozvinutém 
pohledu na svět. Něco, co mu sebralo jeho 
drahou sestřičku, jeho příbuzného, přísluš-
níka jeho rodu, nemohlo být přeci dobré, ať 
už k tomu mělo jakékoliv důvody.

Hiroki ale nebyl hloupý, chápal, že se ne-
může postavit Velké inteligenci a jejím ar-
mádám nepřipravený. Uvědomoval si, že 
nejprve bude muset svého nového nepřítele 
lépe poznat. Proto se rozhodl opustit poklid-
ný život v osadě a vypravil se do města, kde 
mohl načerpat znalosti potřebné pro boj pro-
ti nelidské nadvládě. Potají, protože věděl, že 
by mu rodiče jeho nápad zakázali, si z otcovy 
mapy zjistil polohu nejbližšího města, sbalil 
si batoh s věcmi a zásobami a bez rozlouče-
ní odešel.
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Když po několikadenní výpravě, kterou 
zvládl bez nesnází, jelikož byl zvyklý no-
covat ve volné přírodě, dorazil do města, 
byl naprosto šokován. Velkolepá metropole 
s plastovými a skleněnými dómy, obří mra-
kodrapy, které zpozoroval už z velké dálky, 
budovy, které byly větší než nejvyšší hora, 
kterou kdy Hiroki ve svém životě viděl. 
Elektrické vlaky a vznášedla přemisťující 
najednou ohromné množství lidí a věcí, robo-
ti mnoha podob a velikostí, kteří obstarávali 
všechno od veřejných informací, reklamních 
sdělení, prodeje v nesčetných obchodech, 
přepravy zásilek až po samotné řízení do-
pravy, které ale nebylo ani příliš zapotřebí, 
protože většina lidí využívala automatické 
řízení vozidel. To vše působilo tak absolutně 
a majestátně, že mladý mstitel zapochybo-
val o tom, jestli je něco, co tohle všechno řídí, 
vůbec možné porazit. Jestli opravdu člověk 
nemá být spíš jen rád, že ho jeho nový vlád-
ce nezahubil. Hiroki se ale odmítal vzdát bez 
toho, aniž by to aspoň zkusil.

Naštěstí pro Hirokiho byla společnost 
ovládaná Velkou inteligencí velmi sociální, 
takže Hirokimu stačil jeden rozhovor u in-
formačního okénka, aby zjistil, že mu sta-
čí si zaregistrovat svou občanskou identitu 
a zapsat se do školy a získá bezplatně uby-
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tování, stravu a neomezený přístup k infor-
macím, stejně jako měsíční příjem, který se 
každý rok zvyšoval. Zároveň mohl podstou-
pit takzvané kariérní testy, kterými mohl 
zjistit, pro výkon jaké profese by se ho-
dil. Vykonávat povolání ale bylo nepovin-
né a  bralo se jako dobrovolná kontribuce 
namísto existenční nutnosti, jak tomu bylo 
v předchozích stoletích. Hiroki využil všech-
ny benefity, které mu byly dostupné, v osm-
nácti letech si nechal přidělit samostatnou 
bytovou jednotku a nadále se nechával živit 
systémem, který se chystal zničit. Zároveň 
se věnoval studiu technologie a psycholo-
gie, aby byl schopen lépe pochopit fungová-
ní strojů a myšlení lidí. Stal se z něj velmi 
všestranně vzdělaný a nadaný člověk, který 
dbal i na svou fyzickou kondici a absolvoval 
několik tréninkových programů různých bo-
jových umění.

Hirokimu bylo jasné, že pokud chce Vel-
kou inteligenci porazit, musí dát dohroma-
dy dostatečně silný a početný odpor. Protože 
veškerý svůj čas místo zábavě nebo výzku-
mu věnoval osnování své pomsty, byl scho-
pen vytvořit dlouhodobý plán společně se 
strategickými koncepty i s taktikou pro 
partyzánský způsob boje odpovídající době 
a  prostředí, ve kterém byl veden. Nejprve 
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se díky svým výsledkům v kariérních tes-
tech nechal zaměstnat ve výrobně bezpeč-
nostních dronů, posléze přešel na pozici 
systémového admina přímo u  policie. Zís-
kané zkušenosti a znalosti použil pro nale-
zení a kontaktování zbylých povstaleckých 
buněk stejně jako veškerých lidských obydlí 
mimo města pod kontrolou Velké inteligen-
ce. Kromě konsolidování odporu začal i pro-
myšlenou propagandistickou kampaň, která 
popisovala současný systém jako neakcepto-
vatelnou tyranii a vybízela lidi, aby se vrá-
tili ke svým kulturním kořenům. Hiroki se 
znovu zapsal na studia a jako student ar-
cheologie několik let cestoval po světě. Bě-
hem svého cestování navazoval další styky 
a zapojoval lidi do své pečlivě budované 
sítě.

Po čase se izoloval od společnosti, pomo-
cí ukradené těžké techniky si vybudoval zá-
kladnu v horách, odkud se začal věnovat 
vyvolání dalšího světového povstání. Vytvo-
řil si skupinu schopných a věrných kumpá-
nů, kteří fungovali jako jeho elitní komando. 
S nimi Hiroki osobně prováděl náročné ope-
race, které zahrnovaly získání přístupů k in-
formačním systémům, zcizení zbraně nebo 
materiálu, a dokonce i třeba únosy klíčo-
vých osob. Vzdáleně pak koordinoval úto-
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ky dalších skupin sabotérů na civilní cíle, 
čímž zvyšoval nespokojenost se systémem. 
Pro Velkou inteligenci to ale neznamenalo 
nic víc než drobné navýšení provozní zátěže, 
kdy napravovala škody, které byly zpravi-
dla způsobené lidmi lidem, protože výpadky 
jednotlivých funkcí společenského systému 
dopadaly především na život obyvatel v po-
stižené oblasti. Stroje bez problémů vyčkaly 
na restart či opravu, lidé si tento luxus do-
přát nemohli. Byli zcela závislí na fungování 
civilizace, která poskytovala rámec pro je-
jich existenci.

Hiroki si po letech bezvýsledného boje 
uvědomoval, že jeho povstání nemělo moc 
šancí na úspěch, že bylo nebezpečné asi jako 
komáří bodnutí lvovi. Možná dotěrné, ale ni-
koliv smrtelné. Přesto si nedovolil polevit ve 
své osobní pomstychtivosti, která mu ostat-
ně přinesla to, čím byl – uznávaným vůdcem 
ve skupině stejně smýšlejících jedinců, ať už 
Hirokiho ideály sdíleli autenticky, či do nich 
byli jen vmanipulováni. Mezi povstalci po-
znal i svou ženu, se kterou měl později dvě 
děti. Svou rodinu důkladně vychovával 
k  přesvědčené nenávisti vůči Velké inteli-
genci. A  to navzdory tomu, že si už ani ne-
pamatoval, jak vlastně jeho sestra vypadala, 
a že už ani nepociťoval smutek, když si na ni 
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vzpomněl. Cítil jen nesnášenlivost k  systé-
mu, proti kterému bojoval, a tím se defino-
val.

Přes veškerou marnost, která jeho sna-
žení mnohdy provázela, Hiroki pokračoval 
ve  vedení povstaleckých operací. Jejich pri-
márním cílem, pomyslnou hadí hlavou, byla 
obří plovoucí pevnost, kde bylo kromě ně-
kolika bloků datacenter i úložiště uspaných 
a věčně snících lidí, mezi kterými byla i Mi-
saki. Tato pevnost byla centrální autoritou 
systému všech systémů, materializovanou 
myslí civilizace. Jejím prostřednictvím Velká 
inteligence vládla světu.

Přímý útok na tuto pevnost nepřicházel 
v  úvahu, kromě vlastní palebné síly totiž 
disponovala eskortou dvanácti mateřských 
plavidel, která nesla bezpočet dalších auto-
matizovaných lodí, ponorek i letadel. Aby se 
předešlo rizikům spojeným s velmi neprav-
děpodobným, přesto však možným výpad-
kem zdrojů energie, byl v pevnosti početný 
bezpečnostní personál složený z téměř ne-
zničitelných a autonomně fungujících kybor-
gů, kteří byli v případě nutnosti připraveni 
bránit kritické části pevnosti, uvést ji znovu 
do provozu a povolat posily. Mozek civilizace 
byl pečlivě střežen tou nejsilnější armádou, 
kterou kdy svět viděl.
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Agenti povstalecké sítě se proto různými 
způsoby snažili o infiltraci objektu a způso-
bení jeho kolapsu zevnitř. V průběhu let vy-
zkoušeli vše možné, od přímočarých snah 
vyslat do pevnosti svého člověka jako vý-
zkumného pracovníka po velmi náročné ha-
ckerské pokusy o podvrhnutí autentizačního 
klíče u průzkumného letounu nesoucího ná-
lože. Až teprve po mnoha letech, během kte-
rých Hiroki výrazně zestárl a stal se z něj 
dokonce dědeček, jeden z šílených lidských 
nápadů konečně zabral.

Jeho pracovní název byl „trojská kosat-
ka“ a spočíval ve využití jednoho z ekolo-
gických protokolů na ochranu prostředí, 
který strojům za určitých okolností ve spor-
ných situacích určoval jako prioritu ochra-
nu ohrožených živočišných druhů. Povstalci 
nejprve z veřejné zoo ukradli samce a sami-
ci kosatky dravé, kterým provedli neurochi-
rurgickou operaci, během které kosatkám 
voperovali čipy, pomocí nichž je byli poslé-
ze schopni ovládat. Poté každé z nich do těla 
zašili atomové bomby s nepravidelně tva-
rovanými plášti, které pak na skeneru vy-
padaly jako kusy vraků. Protože nechtěli 
u  obranných systémů pevnosti vzbudit po-
dezření vysílanými signály do voperovaných 
čipů, propočítali pro každou kosatku trasu 



Čas budoucí

69

z bezpečné vzdálenosti. A oba kytovce pak 
z různých míst vypustili směrem k pevnos-
ti. Bomby byly načasovány k výbuchu rozbu-
škou s mechanickým strojkem, povstalcům 
tak už jen zbývalo sledovat, zdali tento je-
jich kreativní a perverzní pokus o  světový 
převrat uspěje.

Povstalecké vedení ani nepočítalo s tím, 
že by tento drzý a troufalý plán zabral, sli-
bovalo si od něj spíš jen další informace 
o  zabezpečení pevnosti. Všichni, včetně Hi-
rokiho, tak byli překvapeni, když jim na-
dšený tým důstojníků vysvětloval, že obě 
kosatky se dostaly na místo určení, tedy 
k otvoru na vypouštění ponorek ve spod-
ní části pevnosti, přesně ve chvíli, kdy byly 
z pevnosti vyslány ponorky na odchyt zví-
řat. Následný výbuch způsobil nejen kritické 
selhání všech funkcí pevnosti, dokonce celý 
plovoucí kolos převrátil. Rozsáhlá poškoze-
ní znemožnila rychlé opravy a celá pevnost 
během několika minut klesla ke dnu. A s ní 
i celá civilizovaná společnost.

Hiroki se tak dočkal naplnění svého ži-
votního údělu, jeho vítězství bylo ale velmi 
hořké. Nejenže se necítil o nic lépe, zkáza 
jeho Nemesis ho dokonce spíše trápila, pro-
tože už neměl jistou pozici lídra světového 
povstání, samotný úspěch jeho vzpoury zna-
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menal pro lidstvo jen to nejhorší. Bylo sice 
osvobozené od nelidského vlivu, ale stalo se 
tak za cenu civilizačního úpadku. Prvních 
pár dní po zničení pevnosti zemřely miliardy 
lidí, které nebyly schopny se o sebe nijak po-
starat, protože je to nikdo nenaučil a jejich 
potřeby byly zajišťovány Velkou inteligen-
cí. Během následujících měsíců a let zůstá-
vala úmrtnost lidské populace velmi vysoká, 
navíc se zase naplno začala projevovat zví-
řecí povaha lidí, kteří se instinktivně zamě-
řovali hlavně na své přežití. Když se po víc 
než půl století situace stabilizovala a opět 
se začaly formovat základy lidské společnos-
ti, dopouštěli se přeživší stejných chyb jako 
jejich předkové. Opět podle různých dokt-
rín a mýtů vznikaly a zanikaly státy a říše, 
opět se směřovalo k tomu, co zde již tolikrát 
ve všelijakých podobách a verzích bylo.

Velká inteligence navíc celý světový pře-
vrat i jeho důsledky přečkala. Zničení pev-
nosti nemohlo Velkou inteligenci, která byla 
rozprostřena po satelitech a vesmírných sta-
nicích po celé galaxii, nijak ohrozit. Pevnost 
pouze zabezpečovala chod lidské společnosti 
tak, aby lidé neměli důvod proti svému vlád-
ci bojovat. Když však došlo k jejímu zničení, 
nebylo pro Velkou inteligenci zapotřebí dále 
zasahovat. Už lidstvo nepotřebovala. A lid-
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stvo ji už nemohlo ohrozit. Proto ho jen zpo-
vzdálí sledovala jako sice všudypřítomná, 
avšak lidem nedostupná entita.
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