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VYDAL JSEM SE HLEDAT MAPU BOSTONU A JAK SE CELKEM DALO CEKAT,
ztratil jsem se. Klikaté uličky tohoto města, z nichž mnohé nenesou žádnou
ceduli, jsou pastı́ na nepřipravené. Naštěstı́ mě můj chytrý telefon záhy navedl
na správnou stopu a dovedl mě k veliké budově na Boylston Street postavené
v obdobı́ georgiánského obrozenı́, v nı́ž nynı́ sı́dlı́ Massachusettská společnost
pro dějiny. K pokladům jejı́ sbı́rky patřı́ omšelá a otrhaná mapa Bostonu, kterou v roce 1722 pořı́dil britský námořnı́ kapitán jménem John Bonner. Toto
Bonnerovo dı́lo se pokládá za prvnı́ mapu města, která prošla tiskařským
lisem, a po celé dalšı́ stoletı́ se otiskovala a prodávala jak bostonským usedlı́kům, tak i návštěvnı́k ům.
Nalézt společnost pro dějiny by mi tato mapa věru nepomohla – dokonce
ani půdu, na nı́ž se rozkládá, jelikož v Bonnerových časech se tu nacházelo slanisko mimo hranice města samotného. I tak je to však dı́lo podrobné a pečlivé,
zobrazuje hlavnı́ přı́staviště podporujı́cı́ bostonský námořnı́ obchod stejně
jako mnohé hlavnı́ budovy včetně kostelů, škol i mı́sta zvaného „Bridewell“
– tedy městské věznice. Bonner napočı́t al dvaačtyřicet ulic, třicet šest uliček,
dvaadvacet pěšin a tři tisı́ce domů. Netušı́me, jak dlouho mu trvalo všechna
tato data nashromáždit. Ale v době vydánı́ prvnı́ edice mu bylo přibližně osmdesát a zemřel tři roky nato.
Coby majitel několika lodı́, manžel čtyř žen a námořnı́ veterán z Války královny Anny, byl Bonner uvyklý tvrdě pracovat. To ostatně musel být tehdy
každý kartograf, neboť přesné zeměpisné znalosti byly v té době mlhavé
a nástroje pro jejich zı́skánı́ velmi vzácné a primitivnı́.
Tehdy však šlo vcelku bezpečně vsadit si na to, že se nikdo nikdy nepustı́ do
mapovánı́ našı́ planety či jakékoli z jejı́ch částı́. Ještě nedávno byly ohromné
plochy světa zmapovány jen navýsost povšechně a pomyslně. Dnes máme
zeměpisné detaily téměř jakéhokoli mı́sta zmapovány až do nejmenšı́ podrobnosti. A mnohé z těchto mı́st navı́c dennodenně mapujeme nanovo, vy i já.
Když jsem četl mapu na svém chytrém telefonu, četla mapa také mě, jelikož vysı́lala mé pohyby do databáze, kterou spravuje Google, obřı́ internetová
společnost, která vyvinula tento telefonnı́ software. Google mě sledoval až
ke dveřı́m společnosti pro dějiny. Jeho serverové počı́t ače časovaly mé kroky,
zaznamenávaly mé odbočky, srovnávaly mou cestu s archivovanými záznamy
tisı́c ů dalšı́ch, kteřı́ mı́ř ili do téhož mı́sta určenı́. Telefon dokonce naslouchal
jemnému šepotánı́ bezdrátových internetových směrovačů, vypočı́t ával
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polohu každého z vysı́lačů a pak ji přidal k mapě s přesnostı́, jakou vyvı́jejı́
satelitnı́ radiové signály a letecké fotogra ie.
Je dost možné, že mým sledovánı́m se Google nedozvěděl nic, co by už
nevěděl. Ale každý dosud nezachycený internetový signál, každá nepřı́hodná
dopravnı́ zácpa, to vše dodává na mapu dalšı́ a dalšı́ data. Dokonce i na čase vašı́
cesty záležı́, jelikož nejrychlejšı́ cesta z jednoho bodu do druhého se měnı́ každým dnem i hodinou. Takže výpočty Google optimálnı́ch tras a časů přı́jezdu
se aspoň zčásti zakládajı́ na historických datech. Jak dlouho trvá se tam dostat
v pondělı́ v 16 hodin a kolik v neděli v poledne? Sběrem čerstvých dat z tisı́ců
chytrých telefonů se minutu po minutě zpřesňujı́ i pokyny, které nám udı́lejı́.
Slavný argentinský spisovatel Jorge Luis Borges vyprávěl o královstvı́,
v němž kartografové vytvořili „mapu řı́še, jejı́ž velikost odpovı́dala velikosti řı́še a která se s nı́ navlas shodovala“. Mapa takových rozměrů nenı́
ničı́m než bizarnı́m, i když zábavným výplodem představivosti. Ale pokud
jde o podrobné znázorněnı́ skutečného světa bod po bodu, máme Borgesovu
ideálnı́ mapu vlastně na dosah. Letadla a satelity fotografujı́ svět pı́ď po pı́di,
zatı́mco po silnicı́ch se nám prohánějı́ vozidla napěchovaná radary a laserovými vyhledávači a fotografujı́ nám vstupnı́ dveře domů a počet aut v garáži.
Pak tu máme polohové senzory v převlečenı́ za přenosné telefony, které
v kapse u kalhot či v kabelkách nosı́ dvě třetiny lidstva. Ti z nás, kteřı́ je
použı́vajı́, tı́m napomáhajı́ tomu, že se dennodenně mapa světa překresluje.
Tvořı́me tak jakousi globálnı́ tlupu kartografů na volné noze, kteřı́ pokračujı́
v dı́le tisı́covek let, které započali chytřejšı́ a drsnějšı́ lidé, kteřı́ na rozdı́l od
nás věděli, co činı́.
Tvorba map je pracı́ životně důležitou, ovšem nikoli bez rizik. Portugalec
Ferdinand Magalhães přišel ještě před tı́m, než dokončil prvnı́ plavbu kolem
světa, o život; Henry Mortonu Stanleymu zabralo tři roky, než zmapoval tok
Konga napřı́č Afrikou, a přišel při tom o vı́ce než polovinu členů expedice.
Nám kartografům přı́ležitostným ztráty na životě nehrozı́; namı́sto toho
riskujeme, že přijdeme o soukromı́. Spolu s tı́m, jak měřı́ svět okolo nás, berou
zařı́zenı́ v našı́ kapse i mı́r u svým majitelům. Vytvářejı́ čtyřrozměrné mapy,
které měřı́ naše umı́stěnı́ nejen v prostoru, ale také v čase. Tyto mapy, jež
tvořı́ stálý záznam našeho pohybu během dnı́, měsı́c ů a roků, mohou odhalit
i ty nejvýznačnějšı́ podrobnosti o nás samých – naše politická a náboženská
přesvědčenı́, podezřelá přátelstvı́, zlozvyky.
Mnohé z těchto informacı́ poté skladujı́ korporace jako Google a hlavnı́ telefonnı́ operátoři. Ty poté prosı́vajı́ ve snaze nahlédnout nám do vkusu a zvyků,
aby tı́m lépe nasměrovali ona výhodná drobounká reklamnı́ okénka, jež na nás
z displejů vyskakujı́. V květnu 2013 však ukázala řada odhalenı́, která provedl
Edward Snowden, bývalý technik americké Národnı́ho úřadu pro bezpečnost
(NSA), že tyto databáze prohledávajı́ i americké tajné služby, a miliony občanů
tak podrobujı́ téměř neustálému dohledu. Možná nás metody NSA trochu lépe
chránı́ před útokem teroristů, ale také zası́vajı́ semena pochybnostı́ do důvěry
v naši vládu. Mnozı́ z nás se obávajı́, že se nám z telefonů vyklubali udavači na
baterky, jejichž záznamy o našich umı́stěnı́ch vyzrazujı́ naše tajemstvı́.
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I tak se však najde jen málo zázraků techniky zázračných stejně jako lidské
vı́tězstvı́ nad záhadou prostorového umı́stěnı́. V lidských dějin bylo prosté
hledánı́ cesty k nějakému vzdálenému cı́li či osobě většinou stejně náročné
jako plánovánı́ cesty na Měsı́c. Nebyly žádné spolehlivé mapy cı́lového bodu,
ani pozemských či námořnı́ch cest k němu vedoucı́ch. A i když už se našly,
chyběly lidem spolehlivé naváděcı́ nástroje, jež by zajistily, že jsou stále na
správné cestě. Ještě v devatenáctém stoletı́ byly naše naváděcı́ pomůcky
pozoruhodně primitivnı́ a rozhlehlé oblasti zemského povrchu stále čekaly
na zmapovánı́.
Všechno se to změnilo během dvacátého stoletı́ spolu s tı́m, jak nové objevy
fyziky a potřeby vojenstvı́ spustily přı́val navigačnı́ch novinek. Radiostanice
se staly neviditelnými majáky pro lodě a letadla. Přesně vyvážené gyroskopy
nahradily coby vyhledávače směrů magnetické kompasy, letadlům umožnily
letět přı́mo a ve stálé hladině a vedly k inerciálnı́m navigačnı́m systémům,
které dokázaly navádět ponorky pod severnı́m pólem či shazovat vodı́kové
bomby na Moskvu. Rı́zenı́m náhody ukázal sovětský pokrok ve zkoumánı́ vesmı́r u americkým vědcům, jak mohou signály z vesmı́r u navádět lodě a letadla
na zemi, zatı́mco zoufalé pokusy nakouknout za železnou oponu vedly k objevu
vesmı́r ných kamer schopných pořizovat mapy celého světa. Firma vyrábějı́cı́
pokladny umožnila počı́t ačům, aby si spolu mohly nově a bezdrátově povı́dat,
a dvojice bostonských podnikatelů pomocı́ téže technologie začala mapovat
i ta největšı́ města světa. Vynález levných mobilnı́ch telefonů pak předal digitálnı́ samonaváděcı́ zařı́zenı́ do rukou většiny celosvětové populace.
Tato kniha vyprávı́ přı́běh těchto pozoruhodných úspěchů. Setkáme se v nı́
s celou řadou geniálnı́ch lidı́, které poháněly pohnutky od námezdnı́ch až po
ty vojenské a jejichž neúnavné úsilı́ nám zůstavilo dokonalé mapy, téměř bezchybná navigačnı́ zařı́zenı́ a technologie vyhledávánı́, které již dokážı́ zajistit,
že vždycky přesně vı́me, kde se nacházı́me.
Prvnı́ kapitola podává přehled dějin navigace od starověku po konec
19. stoletı́. Několik nejvýraznějšı́ch kroků vpřed se lidstvu podařilo učinit
poměrně záhy – např. když ve 3. stoletı́ př. n. l. dokázal řecký vědec pomocı́
několika tyček a slunečnı́ho světla spočı́t at obvod zeměkoule. Setkáme se
v nı́ též se starověkými polynéskými námořnı́k y, kteřı́ kolonizovali ostrovy
jižnı́ho Tichomořı́ a tisı́ce kilometrů pustého moře brázdili za pomoci map
z mořských lastur a stébel trávy.
Druhá kapitola nás přivede k již značně modernı́mu světu konce 19. stoletı́.
Uvidı́me, jak Guglielmo Marconi a dalšı́ průkopnı́ci rádia přišli na to, jaký má
toto médium potenciál coby navigačnı́ nástroj. Rádio vlastně přišlo v pravou
chvı́li, aby vyřešilo zbrusu nový problém – pomoci prvnı́m letcům najı́t cestu
temnou a zamračenou oblohou. Vlastnost rádiových vln odrážet se od pevných předmětů vedla ke vzniku nových lokalizačnı́ch zařı́zenı́, která k vı́tězstvı́ v 2. světové válce přispěla snad ještě výrazněji než atomová bomba.
Radionavigace však nestačila. V kapitole třetı́ budeme sledovat inženýry
jako Elmera a Lawrence Sperryho a Charlese Starka Drapera, kteřı́ vyvinuli
samostatné systémy na bázi gyroskopu – tedy rychle rotujı́cı́ch disků s tou
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magickou vlastnostı́, že uchovávajı́ konstantnı́ orientaci v prostoru. Gyroskopy daly vzniknout letadlům schopným bez lidského zásahu udržovat stálý
a přı́mý kurs a aeronautické přı́stroje, které pomáhajı́ pilotům i v noci či za
špatného počası́ držet stanovený kurz. Také rozvinuli inerciálnı́ navigačnı́
soustavy, které dokážı́ „vycı́t it“ sebemenšı́ pohyb lodi či letadla a z pouhé této
informace vypočı́t at s pozoruhodnou exaktnostı́ jeho přesnou polohu.
Prvnı́ mořeplavci se na cestách řı́dili předměty obı́hajı́cı́mi na nebi. Ve
čtvrté kapitole však skupina amerických vědců vyvine zcela nový druh
nebeské navigace. Na základě inspirace rádiovými signály ze sovětské družice Sputnik si uvědomı́, že pomocı́ přı́chozı́ho pı́pánı́ lze navigovat lodě
a zaměřovat naváděné střely. Výsledkem jejich práce je Transit, prvnı́ satelitnı́ navigačnı́ systém. Nenı́ však zdaleka poslednı́m. Kapitola pátá přivádı́ na
scénu globálnı́ polohový systém (GPS), jakéhosi většı́ho a chytřejšı́ bratřı́čka
Transitu. Zrozen byl sice k využitı́ ve válce, ale tento mimořádně přesný satelitnı́ navigačnı́ systém překreslil obrysy každodennı́ho života pro miliony lidı́.
V šesté kapitole se staneme svědky přı́znivého nedopatřenı́. Miliony
domovů a irem si instalujı́ bezdrátové rádiové sı́tě, aby si k internetu připojily počı́t ače a chytré telefony. Málokdo však tušı́, že tak také překresluje mapu
měst po celém světě. Teprve několik bostonských obchodnı́k ů si posléze uvědomilo, že každého wi- i zařı́zenı́ lze využı́t coby přı́vodného majáku. Když
prokázali, že tento nápad opravdu zabı́rá, ocitli se v ostrém konkurenčnı́m
boji s nejmocnějšı́ technologickou společnostı́ na Zemi.
V kapitole sedmé se vypravı́me do nebes nad bývalým Sovětským svazem,
ale ne nadlouho. Sověti totiž brzy přišli na to, jak americké špionážnı́ letouny,
které se pokoušely fotografovat vojenské základny a zbrojnı́ závody, úspěšně
sestřelovat. Likvidace letounu U2 v roce 1960 americké tajné služby v podstatě ochromila. Jen několik měsı́c ů nato však Spojené státy vypustily špionážnı́ družici schopnou létat daleko mimo dosah sovětských raket, a přitom
snı́mat miliony čtverečnı́ch kilometrů. Uvidı́me, jak tato technologie ze studené války, kdysi přı́sně tajná, nynı́ generuje ony přesné fotogra ické mapy,
jejichž pomocı́ si plánujeme přı́štı́ dovolenou.
Výroba map a mapovánı́ je složitá práce, kterou je lépe přenechat profesionálům. Opravdu? S levnými GPS zařı́zenı́mi a mapovacı́mi službami na bázi
internetu se kartografem na částečný úvazek může stát úplně každý tı́m, že
bude upravovat a doplňovat mapy existujı́cı́, nebo dokonce vytvářet mapy
zcela nové. V osmé kapitole uvidı́me, jak společnosti typu MapQuest či Google přinesly levné digitálnı́ mapy masovým spotřebitelům a dali jim nástroje
k tomu, aby si je dle libosti upravovali a vylepšovali. Uvidı́me, jak se toto kutilské mapovánı́ stalo nezbytným nástrojem pro občanskoprávnı́ aktivismus
a humanitárnı́ pomoc při ničivých pohromách.
S našimi digitálnı́mi mapami a GPS telefony dokážeme snadno najı́t jakékoli mı́sto, ovšem stejně tak snadno mohou ostatnı́ nalézt nás. V poslednı́ch
dvou kapitolách se zamyslı́me nad důsledky této nové polohové transparentnosti. V deváté kapitole uvidı́me, jak se obchodnı́ společnosti snažı́ ze znalosti
našı́ polohy pro itovat. Mobilnı́ marketingové společnosti a oblı́bené aplikace
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jako Foursquare nás přemlouvajı́, abychom sdı́leli data o tom, kde se nacházı́me. Jejich pomocı́ si potom s námi pinkajı́ přesně zacı́lená reklamnı́ sdělenı́
a lákavé obchodnı́ nabı́dky. Společnosti jako Point Inside a Wifarer se zatı́m
vypořádávajı́ s poslednı́ výzvou v osobnı́ navigaci, kterou představujı́ dosud
nezmapované vnitřnı́ plochy letišť, nákupnı́ch středisek a dalšı́ch obřı́ch
budov.
Ne každý, kdo je schopen vystopovat naši polohu, nás však při tom nutně
musı́ žádat o svolenı́. V kapitole desáté uvidı́me, jak vládnı́ organizace od
Federálnı́ho úřadu pro vyšetřovánı́ (FBI) po mı́stnı́ školnı́ rady monitorujı́
pohyb občanů. S GPS zařı́zenı́mi v našich autech, záznamy v mobilnı́ch telefonech, které jsou telefonnı́ společnosti nuceny na vyžádánı́ vydat, a kamerami nahrávajı́cı́mi poznávacı́ značky všech projı́ždějı́cı́ch aut nás poldové
sledujı́ s téměř orwellovskou důkladnostı́. Možná je vedou jen dobré úmysly,
ale v dohledné budoucnosti už budou moci vládnı́ agenti vystopovat polohu
úplně každého, vždy a všude, a to i s jen nepatrnými prostředky. Co je asi tak
dokáže zastavit?
Uchovat si vlastnı́ soukromı́ se ve světě plném technologie s povědomı́m
o vlastnı́m umı́stěnı́ může ukázat jako výzva nad naše sı́ly. Ale jak se do té
výzvy nynı́ pouštı́me, naskýtá se nám výhled na planetu, kterou máme dokonale zmapovanou a nasnı́manou a na nı́ž se i ten nejvzdálenějšı́ cestovatel
může spolehnout na to, že dorazı́, kam potřebuje.
Tato kniha pojednává o tom, jak jsme to dotáhli až sem.

