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vÛli závaÏnosti informací, které jsme

o systému Echelon pfiinesli ve zmínû-

ném ãlánku a které si dal Evropsk˘ parla-

ment zpracovat, nebylo moÏné brát vûc na

lehkou váhu. Proto EP ustavil 5. ãervence

2000 zvlá‰tní komisi, která pro své zasedá-

ní na konci kvûtna t. r. pfiipravila k tomuto

problému pracovní dokument (viz infoti-

py). Komise v práci dále pokraãuje, její do-

savadní v˘sledky jsou v‰ak velmi zajímavé

uÏ teì... 

Souãasn˘ pracovní dokument se na 92

stranách textu zab˘vá rÛzn˘mi aspekty sys-

tému, které jsou rozdûleny do 13 kapitol.

NeÏ se vûnujeme detailÛm, je nutné uvûdo-

mit si, Ïe komise je o£ciální orgán, a proto

musela pfiísnû oddûlit spekulace a fakta. 

Ve‰keré závûry musely b˘t udûlány velmi

odpovûdnû, protoÏe závaÏnost studovaného

problému je pfiíli‰ velká a situace EP nezá-

vidûníhodná. Na jedné stranû totiÏ stojí 

zájmy ãlensk˘ch státÛ Unie (obávajících se

prÛmyslové ‰pionáÏe) i ochrana soukromí

jejich obãanÛ, na stranû druhé USA, spoje-

nec v NATO, ale také provozovatel systému

Echelon. To v‰e je‰tû komplikuje fakt, Ïe

dal‰ím provozovatelem Echelonu je Velká

Británie a na území Nûmecka jsou rozmís-

tûna jeho odposlechová zafiízení. Nejménû

tito ãlenové EU tedy „sedí na dvou Ïidlích“,

jsou tu v‰ak náznaky, Ïe i dal‰í evropské

státy jsou nûjak˘m zpÛsobem na systému

zúãastnûny. 

Jak komise vyfie‰ila tuto svízelnou situa-

ci? V první ãásti dokumentu, kde shromaÏ-

ìovala fakta, je cítit serióznost a vládne tu

pfiísnost pfii jejich hodnocení. Shrnutí a dal-

‰í doporuãení v závûru jsou v‰ak jakoby

z jiného soudku a spí‰e ve stylu „vy‰etfiová-

ní skonãilo, zapomeÀte...“. Pfiesto se celko-

vû jedná o hodnotn˘ materiál a uveden˘ do-

jem je moÏná pouze mÛj subjektivní pocit.

ÚKOLY KOMISE
DÛvodem zfiízení komise byly dvû zprávy

(oznaãované krátce STOA, viz infotipy),

které si EP nechal zpracovat v letech 1997

a 1999. Na jejich základû se o systému

Echelon diskutovalo témûfi ve v‰ech ãlen-

sk˘ch státech Unie. Ze zpráv STOA vyply-

nuly totiÏ váÏné obavy, Ïe Echelon se

z obranné organizace proti v˘chodnímu

bloku transformoval na organizaci prová-

dûjící zejména prÛmyslovou ‰pionáÏ, tj.

státnû vedenou ‰pionáÏ proti zahraniãní

konkurenci s následn˘mi mnohamiliardo-

v˘mi ‰kodami postiÏen˘ch (doplatily na to

mj. £rmy Airbus a Thomson CFS). Komise

dostala ãtyfii úkoly:
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Jak jsme vás informovali uÏ v Chipu 8/99, systém Echelon je globální odposlechov˘ systém tajn˘ch
sluÏeb rozprostfien˘ po celé zemûkouli a do jeho zájmÛ samozfiejmû patfií i Evropa. Zda ne‰kodí 
zájmÛm Evropské unie, to se uÏ del‰í dobu snaÏí zjistit pracovní komise Evropského parlamentu...

Odposlechov˘ systém Echelon

Jenom papírov˘ tygr?
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Komise EP zahrnuje pod Echelon jen odpo-
slech satelitních spojÛ – ale kdo ví, jak se
jmenuje systém, kter˘ moÏná odposlouchá-
vá na‰e e-maily ãi telefonické hovory... 
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3 ovûfiit existenci systému Echelon;

3 posoudit soulad takového systému

s právem EU, zejména objasnit násle-

dující otázky: 

a) Jsou práva EvropanÛ chránûna proti

aktivitám tajn˘ch sluÏeb? 

b) Je ‰ifrování adekvátní a je dostateãná

ochrana, která garantuje soukromí ob-

ãanÛ, nebo by mûla b˘t pfiijata pfiídav-

ná opatfiení, a kdyÏ ano, tak jaká? 

c) Jak si mohou b˘t instituce EU lépe

vûdomy rizik vypl˘vajících z tûchto

aktivit a jaká opatfiení by mûla b˘t

pfiijata?

3 zjistit, zda evropsk˘ prÛmysl je ohroÏen

globálním odposlechem komunikací;

3 je-li to moÏné, pfiedloÏit návrhy pro 

politické a legislativní iniciativy.

STR¯âEK SAM SI MYJE RUCE...
Komise pak zaãala pracovat a na svá jedná-

ní si zvala fiadu specialistÛ na oblast odpo-

slechÛ, komunikací, ‰ifrování, dále investi-

gativní Ïurnalisty a odborníky z praxe

i z akademické pÛdy. Komise vedla rozho-

vory v PafiíÏi, v Lond˘nû a byla pfiipravena

i jednání v USA, od nichÏ se hodnû oãeká-

valo. Po pfiíjezdu komisafiÛ do USA v‰ak

v‰echna pfiedem pfiipravená jednání s CIA

a NSA byla bez pfiedchozího varování a bez

udání dÛvodu zru‰ena...

ZVLÁ·TNOSTI SYSTÉMU ECHELON
Podle pracovní komise má Echelon oproti

jin˘m systémÛm dvû zcela neobvyklé zvlá‰-

tnosti: za prvé má kapacitu umoÏÀující pro-

vádût odposlech virtuálnû v‰ude a za druhé

jde o systém rozprostfien˘ po celé planetû.

Toho se docílilo spoluprací USA s Velkou

Británií, Kanadou, Austrálií a Nov˘m Zé-

landem – tyto státy sdílejí zafiízení i náklady

na nû a samozfiejmû i získané informace. 

MoÏné hrozby Echelonu pro ochranu

soukromí vypl˘vají z faktu, Ïe jde o zvlá‰tû

mocn˘ systém, a navíc podle názoru komi-

se patfií do právnû tûÏko postiÏitelné („bez-

legislativní“) zóny. Zafiízení pro odposlech

mezinárodních komunikací jsou totiÏ zamí-

fiena na oblasti leÏící mimo zemû, v nichÏ

jsou umístûna. Tím pádem je „domácí“ le-

gislativa neúãinná, neboÈ práva obãanÛ da-

ného státu nejsou dotãena – a odposlech

nenapadnutelnû a v pohodû zaji‰Èuje jiná

zemû dohody. 

KDYÎ JE MÁSLO NA HLAVù...
AÏ donedávna také nikdo o£ciálnû nepotvr-

dil, Ïe nûjak˘ Echelon existuje – a kde není

Ïalobce, není soudce. Je tu v‰ak nûco hor‰í-

ho. Jak ukazuje pfiipojená tabulka, mnoho

zahraniãních rozvûdek evropsk˘ch státÛ

dûlá prakticky totéÏ, a pokud kaÏdá zemû

uznává trochu tûch ‰pinavostí, jsou-li zamû-

fieny jinam, pak je tûÏké vést „spravedliv˘

boj“ – a Echelon toho dovednû vyuÏívá. 

CO JE ECHELON?
Tuto otázku se vzhledem k utajování zatím

nepodafiilo zcela uspokojivû zodpovûdût.

Nicménû nedávno bylo odtajnûno 16 doku-

mentÛ, které poodhalují informace o NSA.

Ve dvou z nich je Echelon zmínûn – jeho cí-

lem mají b˘t „zahraniãní komunikace“, kte-

ré jsou de£novány jako „jakékoliv vládní

komunikace v ‰irokém smyslu (nejen vojen-

Zpráva pracovní komise:
3 http://fas.org/irp/program/process/

europarl_draft.pdf 

V˘povûì Wayde Madsena:
3 http://cryptome.org/echelon-60min.htm

Zpráva STOA 1998:
3 www.iptvreports.mcmail.com/stoa_cover.htm 

Souãasné Campbellovy zprávy:
3 http://www.heise.de/tp/english 

Reprezentativní stránky o Echelonu:
3 http://www.echelonwatch.org/

3 http://fas.org/irp/program/process/echelon.htm

3 http://www.gn.apc.org/

Technick˘ popis Echelonu:
3 Velk˘ bratr v‰echno sly‰í, Chip 8/99, str. 32 – 35

3 Tfietí svûtová, Chip 8/98, str. 34 – 38

(oba ãlánky jsou k dispozici i elektronicky na adrese 

www.decros.cz/security_division/crypto_research/

archiv.htm) 

INFOTIPY
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Zdroj: Zemsk˘ úfiad pro ochranu ústavy Bádenska-Württemberska

Obr. 1. Satelitní odposlechová stanoviště systému Echelon
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ské) a v‰echny dal‰í komunikace, které mo-

hou obsahovat informace vojenské, politic-

ké, vûdecké nebo ekonomické hodnoty“.

Také v o£ciálním prohlá‰ení z 12. 4. 2000

fieditel NSA generál Michael Hayden

de£noval jako jednu ze ãtyfi úloh NSA prá-

vû „sbûr zahraniãních komunikací pro vo-

jenské úãely a pro politiky prostfiednictvím

elektronického odposlechu“. 

Z dal‰ích dokumentÛ a indicií se pak po-

dafiilo sestavit velmi vûrohodn˘ seznam sta-

nic, které zaji‰Èují odposlech satelitního spo-

jení; jejich rozmístûní ukazuje obrázek 1.

Odposlechu satelitního spojení je v Echelo-

nu vûnována nejvût‰í pozornost a t˘ká se

v‰ech moÏn˘ch druhÛ satelitních systémÛ

(globálních, regionálních, kontinentálních,

národních apod.).

SCHOPNOSTI SYSTÉMU
Komise pfiipou‰tí, Ïe souãástí Echelonu

mÛÏe dále b˘t i systém odposlechu kabelo-

v˘ch spojení (zejména mezikontinentální

podmofiské kabely a dal‰í mezinárodní ka-

belové spoje). Podobnû je tomu s moÏností

rádiového odposlechu, ale není ãinûn Ïád-

n˘ vztah k Echelonu. Dále komise do zprá-

vy (docela správnû) zahrnula schopnosti

nûmecké rozvûdky zji‰tûné z materiálÛ nû-

meckého Ústavního soudu. Ta podle nich

zpracovává asi 10 milionÛ mezinárodních

spojÛ dennû, z toho asi 800 000 satelit-

ních. MnoÏství klíãov˘ch slov je z technic-

k˘ch dÛvodÛ omezeno; je jich 2000 

z oblasti nukleární, 1000 se t˘ká vojenské-

ho obchodu, 500 jich sleduje terorismus

a 400 klíãÛ hlídá drogy. Automatické roz-

poznávání slov v telefonních hovorech

není zatím dostupné.

DAL·Í INFORMACE
Mezi nejdÛleÏitûj‰í zdroje informací patfii-

li novináfii, publicisté a také b˘valí pracov-

níci tajn˘ch sluÏeb, z nichÏ nûktefií vypo-

vídali pod utajením. Za základní a velmi

ob‰írnou informaci o Echelonu lze pova-

Ïovat knihu Nicky Hagera Secret Powers,

vydanou v roce 1996 na základû v˘povûdí

pracovníkÛ novozélandsk˘ch tajn˘ch slu-

Ïeb, ktefií provozovali stanici systému

Echelon ve Waihopai (viz infotipy). Jin˘m

superzdrojem je vlastní vy‰etfiování, které

provádí dlouhou fiadu let Duncan Camp-

bell, autor hluboké anal˘zy technick˘ch

aspektÛ odposlouchávání i studií STOA

o Echelonu (viz infotipy). 

Patfií sem i James Bamford, autor první-

ho bestseleru o NSA (The Puzzle Pallace)

a nové knihy Body of Secrets, která vy‰la le-

tos v dubnu a pfiiná‰í nové informace

o NSA (‰okující je napfiíklad jeho odhale-

ní, Ïe Ameriãané ve Vietnamu nepouÏívali

‰ifrované taktické spojení, protoÏe si ne-

dovedli pfiedstavit, Ïe by je ti „lidé z dÏun-

gle“ mohli odposlouchávat; právû toto

podcenûní bylo jednou z pfiíãin jejich ne-

úspûchÛ a ztrát). 

Také dva dán‰tí Ïurnalisté Bo Elkjaer

a Kenan Seeberg mj. uvedli, Ïe Echelon byl

v pokroãilém stadiu uÏ v roce 1980 a Ïe

Dánsko s USA na tomto poli spolupracova-

lo od roku 1984. Margaret Newsham, b˘va-

lá zamûstnankynû NSA, která pracovala na

stanici Menwith Hill, zachytila konverzaci

senátora a potvrdila, Ïe NSA byla nejménû

od roku 1978 schopna zachytit pfiíchozí

a odchozí komunikaci vybrané osoby pro-

stfiednictvím satelitu. O existenci Echelonu

ví i jin˘ zamûstnanec NSA, Wayde Madsen,

a uvádí, Ïe NSA mûla tisícistránkov˘ mate-

riál o princeznû Dianû z dÛvodÛ její kampa-

nû proti ná‰lapn˘m minám (viz infotipy).

Dal‰í informace poskytli pracovníci kanad-

ské tajné sluÏby Mike Frost (20 let u CSE)

a Fred Stock (vyhozen z CSE v roce 1993,

protoÏe kritizoval novou orientaci na eko-

nomickou rozvûdku – rozumûj prÛmyslo-

vou ‰pionáÏ – a civilní cíle). 

Komise také zpracovávala fiadu doku-

mentÛ z vládních a parlamentních zdrojÛ.

Za v‰echny uveìme jen dvû perliãky.

V roce 2000 bylo v jednom z v˘zvûdn˘ch

stfiedisek – anglickém podzemním mûsteã-

ku Menwith Hill – zamûstnáno 415 vojákÛ

a 989 civilistÛ z USA, pût vojákÛ a 392 ci-

vilistÛ z UK a neupfiesnûn˘ poãet pfiíslu‰-

níkÛ RAF a GCHQ. Belgická zpráva zase

fiíká, Ïe Echelon je schopen odposlouchá-

vat ve‰keré satelitní spojení (jímÏ také pro-

chází asi 1 % mezinárodních telefonních

hovorÛ) a záchyty vyhodnocovat pomocí

klíãov˘ch slov; zpráva v˘slovnû pochybuje,

Ïe by v Menwith Hill nebyla provádûna

Ïádná prÛmyslová ‰pionáÏ. 

C H I P  | â E R V E N E C  2 0 0 1

3 Pokud mûl mít Echelon na starosti odposlech vût‰i-

ny satelitního spojení, musely b˘t jeho antény umís-

tûny v oblasti Atlantiku, Indického oceánu a Paci£ku.

Proto jsou také jeho úãastníky nejen USA, ale i Kana-

da, Velká Británie, Austrálie a Nov˘ Zéland (jejich sta-

nice ukazuje obrázek 1). Podobn˘ globální sytém mo-

hou provozovat uÏ jen Francie (s vyuÏitím sv˘ch

zámofisk˘ch území) a Rusko ve spolupráci s Kubou. 

3 Britsk˘ Ïurnalista Duncan Campbell zvefiejnil letos

v kvûtnu nov˘ materiál o Echelonu, kter˘ pfiedloÏil

pracovní komisi v lednu. Jsou to ãtyfii studie, z nichÏ

jedna je ve formû prezentace a tfii jsou dostupné pod

názvy ECHELON and its role in COMINT, COMINT im-

pact on international trade a COMINT, privacy and

human rights; viz http://www.heise.de/tp/english/. 

3 Hlavním australsk˘m pfiíspûvkem do systému je

nová ultramoderní základna v Kojarenû blízko Gerald-

tonu v západní Austrálii. Jsou zde ãtyfii satelitní talífie,

které zachycují satelitní komunikaci vedenou z Indic-

kého a Paci£ckého oceánu. Antény jsou zakryty kevla-

rov˘mi kryty, takÏe z v˘‰ky vypadají jako ohromné

golfové míãky a není zfiejmé jejich nasmûrování. Ko-

lem 80 % v‰ech zde zachycen˘ch zpráv je prostfied-

nictvím „slovníkového poãítaãe“ automaticky odesílá-

no CIA nebo NSA, aniÏ by pfiedtím tyto zprávy mohly

b˘t v Austrálii ãteny. Aãkoli je stanice pod australsk˘m

vedením, na klíãov˘ch postech jsou zamûstnáni Ame-

riãané a Angliãané. Stanice monitoruje zejména seve-

rokorejská ekonomická, diplomatická a vojenská data,

japonské hospodáfiské plány a pákistánské snahy

v oblasti atomové energie. Na oplátku mÛÏe Austrálie

Ïádat informace sbírané jin˘mi stanicemi Echelonu.  

3 Satelitní systémy se dûlí na globální, kontinentální

a národní. Zvlá‰tní kategorii tvofií satelitní spojení

pomocí velmi mal˘ch antén VSAT (very small apertu-

re terminal) o prÛmûru 0,9 aÏ 3,7 metru. Je jich velké

mnoÏství a pfied pûti lety se jich pouÏívalo celkovû

asi 200 000. Napfiíklad General Motors jich má 

100 000, Volkswagen asi 3000, Renault 4000 a ev-

ropské naftové spoleãnosti asi 12 000. Dal‰ími sate-

litními systémy, které jsou pfiedmûtem zájmu 

Echelonu, jsou napfiíklad INTELSAT, EUTELSAT, 

ITALSAT, INMARSAT, INTERSPUTNIK, ARABSAT, 

PALAPA, AMOS, TELECOM a HISPASAT.

JE·Tù NùCO O ECHELONU

Obr. 2. Body of Secrets, nejnovější kniha Jamese Bamforda 
o NSA
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Ze zdrojÛ jasnû vypl˘vá, Ïe „je nemoÏné

se s jakoukoliv pravdûpodobností ujistit, co

Echelon dûlá nebo nedûlá“. Pochopitelnû –

vypl˘vá to z jeho rozprostfienosti po svûtû,

mnoÏství vstupních bodÛ a stupnû automa-

tizace. Echelon nepozná, Ïe v milionu ko-

munikací, které momentálnû zaznamenává

a vyhodnocuje, je hovor princezny Diany

nebo nadnárodní spoleãnosti XY. Zjistí se

to teprve, aÏ hovor projde slovníkov˘mi

£ltry a vyhodnocením. JenÏe to uÏ je zafia-

zen do pfiíslu‰n˘ch svodek a „zazálohován“

na nûkolika místech na svûtû.

ECHELON A PRÁVO EU
Nejprve se podívejme na prÛmyslovou ‰pio-

náÏ. V tomto bodû komise vzala na vûdomí

Campbelovy zprávy STOA, Ïe Echelon je

vyuÏíván k prÛmyslové ‰pionáÏi, ale vyvodi-

la podmínûn˘ závûr. ¤íká, Ïe Echelon nepo-

ru‰uje právo, av‰ak jen za pfiedpokladu, Ïe

není vyuÏíván k prÛmyslové ‰pionáÏi proti

nûkterému z ãlensk˘ch státÛ. ·alamounské.

Jak to ale dokázat? A je zájem to dokazovat?

A jaké je stanovisko k tomu, zda nejsou na-

ru‰ena práva obãanÛ na soukromí? Komise

k tomu fiíká: „Zdá se, Ïe je dÛvod, aby Velká

Británie a Nûmecko (na jejichÏ území jsou

zafiízení Echelonu) braly váÏnû ustanovení

Evropské charty základních práv a svobod

a aby autorizovaly dal‰í aktivity NSA na

svém území tak, aby byly s touto chartou

v souladu. Toho mÛÏe b˘t dosaÏeno, pouze

kdyÏ USA odhalí evropské vefiejnosti, jak je

odposlech uskuteãÀován.“ (Tady jsem se ne-

ubránil dojmu, Ïe ãtu nûjakou pohádku...)

B˘val˘ fieditel CIA Woolsey fiekl 22. bfiez-

na 2000 pro The Wall Street Journal Euro-

pe, Ïe USA odposlouchávají své evropské

pfiátele, protoÏe je tu úplatkáfiství a podplá-

cení a USA tak „chrání ãistotu ve vztahu

k mezinárodnímu obchodu“. Zde uÏ se ko-

mise pfiece jen vzmuÏila a fiíká, Ïe evropské

státy mají své právo a soudy a USA by jim

mûly pro své tvrzení poskytnout dÛkazy.

Podle komise by Spojené státy také mûly

pfiijmout odpovídající kontroly tak, aby se

operace v Evropû t˘kaly jen americké ná-

rodní bezpeãnosti nebo aby ãinnost NSA

mohla b˘t kontrolována státy, na jejichÏ

území pracuje, tj. Nûmeckem a Velkou Bri-

tánií. Pfiipravovaná kapitola o tom, jak je

Echelon vhodn˘ a pouÏiteln˘ pro prÛmys-

lovou ‰pionáÏ, mûla b˘t doplnûna po ná-

v‰tûvû komise v USA...

ZÁVùRY KOMISE
Vybereme jen nûkolik pozoruhodn˘ch. Ko-

mise zjistila, Ïe „o existenci Echelonu není

pochyb, ale jeho podstata a omezení spoãí-

vá v tom, Ïe je zaloÏen na odposlechu sate-

litních komunikací“, z ãehoÏ se dovozuje,

Ïe „vût‰ina komunikací nemÛÏe b˘t odpo-

slouchávána“. A také „dal‰í vy‰etfiování

ukázalo, Ïe státy Echelonu mají pfiístup

k velmi omezené ãásti kabelov˘ch a rádio-

v˘ch komunikací“. 

Za jedno z hlavních fie‰ení proti prÛmys-

lové ‰pionáÏi pak komise povaÏuje ‰ifrování.

Vyz˘vá ãlenské státy, aby podporovaly ‰ifro-

vací produkty (open-source, user-friendly)

a aby se ‰ifrování e-mailÛ stalo normou. Vel-

ká Británie a Nûmecko mají také dát do po-

fiádku problém s Echelonem na svém území.

A je‰tû jedna zajímavost: komise sice trvá

na ochranû lidsk˘ch práv, ale nakonec do-

spívá k názoru, Ïe by se mûlo uvaÏovat

o spoleãné evropské rozvûdce a posílení

spolupráce s USA. To neznamená, fiíká se

v dokumentu, Ïe by evropské národní od-

poslechové systémy mûly b˘t spojeny v ne-

závisl˘ evropsk˘ Echelon nebo Ïe by se ten

stal souãástí stávajícího anglo-amerického

Echelonu, ale musí b˘t zvaÏována vlastní

evropská odpovûdnost na poli rozvûdky.

CO SI O TOM MYSLET?
Abych pravdu fiekl, sám nevím. Ze v‰eho

nejvíc mi zpráva komise pfiipadá jako uÏi-

teãn˘ vstupní bod do diskuse. Druh˘m

pozitivem je, Ïe pokud se ve zprávû uÏ

nûco tvrdí, pak to pravda je. MnoÏství dÛ-

kazÛ, snesen˘ch v nûkolika knihách, v˘-

povûdích b˘val˘ch zamûstnancÛ tajn˘ch

sluÏeb a dal‰ích dokumentech, je zde to-

tiÏ pfiijímáno s velkou obezfietností a pou-

ze malá ãást z nich je uznána jako doku-

mentovan˘ fakt. Znamená to, Ïe závûry

komise lze povaÏovat za dolní odhad ne-

gativních zpráv. 

Tak si také interpretuji tvrzení, Ïe

Echelon údajnû zachycuje jen malou ãást

komunikací – podle mého tu byly podce-

nûny podmofiské kabely (odposlech

v bodû v˘stupu na kontinent, autonomní

ponorkové roboty, ...), rádiové komunika-

ce i fakt, Ïe mnoho zdánlivû ãistû kabelo-

v˘ch sítí pouÏívá velmi ãasto (uÏ snadno

odposlouchávatelné) rádiové spoje. Bylo

sice ujasnûno, Ïe Echelon pouÏívá satelit-

ní síÈ, Ïe mÛÏe pouÏívat nûkteré nástroje

k odposlechu internetu, Ïe by mohl zahr-

novat kabelov˘ odposlech, ale nebylo to

pfiiznáno jako fakt. 

Stále tedy není jasné, co to Echelon

vlastnû je a z jak˘ch sítí a prvkÛ se skládá.

Nûkteré závûry komise typu „umravnûte

NSA tak, aby zafiízení Echelonu nebyla

proti na‰í Chartû“ mi pfiipadají sice naivní,

ale sám nevím, co navrhnout jiného. Na-

konec to skuteãnû vypadá tak, Ïe pokud

nelze proti Echelonu bojovat, bude nutné

se s ním spojit...  

Vlastimil Klíma | vlastimil.klima@decros.cz

Obr. 3. Budova NSA, kde se sbíhají všechny důležité
informace – také z Echelonu.

Komise Evropského parlamentu Echelon
víceménû bagatelizuje. Pfiitom v‰ak
nevyluãuje, Ïe by s ním „spojená rozvûdka
Unie“ mohla v budoucnu spolupracovat!

„... tak bacha, Echelon monitoruje i koufiové
signály :)“ (pfievzato z www.underground.cz) 
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