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Po vln! kybernetick"ch útok# 
z po$átku b%ezna má odborná 
ve%ejnost vícemén! jasno v tom, 
co se stalo. Pokud jde o otázky, 
kdo za útoky stojí a pro$ je 
provedl, odpov!di z#stávají 
na rovin! spekulací.

ond!ej profant
honza "ípek
Z technického hlediska se jednalo vlastn! spí" 
o drobné polechtání, nicmén! s velk#m ve$ej-
n#m ohlasem: v pond!lí 4. b$ezna padla velká 
internetová média (iDnes.cz, iHNed.cz, Novin-
ky.cz), v úter# pak následoval opravdov# "ok 

– ne"el Seznam.cz, co% pro pr&m!rného 'eské-
ho u%ivatele v podstat! znamenalo, %e nefun-
goval internet. Ve st$edu se zhroutil bankovní 
systém a odborná média vypsala anketu s otáz-
kou, jak# bude dal"í cíl útok&. Vyhráli mobilní 
operáto$i a skute'n!: ve 'tvrtek p$estaly fun-
govat jejich weby. Komunita po'íta'ov#ch nad-
"enc& tedy správn! identifi kovala vzorec úto-
ku: cílem jsou známé a 'asto vyu%ívané servery, 
ka%d# den jiná „kategorie“. Na pátek komuni-
ta p$edpov!d!la útoky na servery státní sprá-
vy, k nim% u% nakonec nedo"lo. 

Ve skute'nosti to nebylo tak horké, jak lí'ily 
palcové titulky na p$edních stránkách novin. 
Seznam nefungoval jen malou chvíli, on -line 
bankovní slu%by sice byly ledaskde nedostup-
né del"í dobu (co% p$i jejich zdej"í kvalit! není 
nic neobvyklého), ale bankovní systém se roz-
hodn! nezhroutil. 

P$esto takto siln# útok 'esk# internet zatím 
neza%il. V"e ukazovalo na techniku DDoS (Dis-
tributed Denial of Service), p$i kterém úto'-
ník zahltí zvolen# server, na kterém je stránka 
umíst!na, po%adavky na p$ístup. Záludn!j-
"í varianta takového kyberútoku, SYN Flood, 
vyu%ívá gentlemansk# zp&sob, jím% si po'íta-
'e mezi sebou „povídají“: kdy% server vyzve-
me ke komunikaci, zdvo$ile 'eká, a% komuni-
kovat za'neme. Uvedeme -li fale"nou zpáte'ní 
adresu a ud!láme to mnohotisíckrát za sebou, 
vy'erpáme jeho prost$edky. Kv&li podvr%e-
n#m adresám je navíc obtí%né úto'níka sto-
povat a zablokovat. K takovému útoku b#vá 
pot$eba tzv. botnet, velká sí( po'íta'& (od 
desetitisíc& po miliony stroj&), které úto'-
ník ovládá. Po'íta'e a jejich majitelé nev!-
dí, %e jsou sou'ástí botnetu – to za$ídil virus 
nebo jin# malware, kter# obstarává komuni-
kaci (p$ijímá rozkazy) i samotn# útok (vysílá 
pakety, které v d&sledku zahlcují sí().

S p$ekvapujícím zji"t!ním p$i"el pozd!ji  CZ.NIC, 
správce domény .cz. V dob! probíhajících úto-
k& vyrobil jejich simulátor, jak#si cvi'n# kyber-
netick# kanón na testování vlastní infrastruktu-
ry. P$ekvapiv! k provedení n!kolikrát siln!j"ího 
útoku nebyl botnet zapot$ebí, sta'ilo men"í 
mno%ství po'íta'& p$ipojen#ch do sít! dosta-
te'n! siln#m p$ipojením. Dá se jen spekulovat, 
kdo v"echno m&%e mít podobnou „kyberzbra)“ 
p$ipravenou v záloze.

Mo&ná vysv!tlení
Nejd&le%it!j"í a nejzajímav!j"í otázky – kdo 
úto'il a pro'? – z&stávají nezodpov!zeny. 
Mezi nejdiskutovan!j"í odpov!di pat$í "est 
následujících:

Varianta, %e za v"ím stojí talentovan# „osam!-
l# st$elec“, kter# si stvo$il vlastní botnet, p&sobí 
pon!kud fantaskn!. Podobné p$ípady alespo) 
krátkodobého znefunk'n!ní n!kter#ch systé-
m& se ale u% staly. Vylou'it nelze ani "ikovné-
ho gymnazistu, kter# se vytahuje p$ed svou 
holkou.
*irokou pozornost získaly hacktivistické sku-

piny Anonymous 'i LulzSec (viz 'lánek Hac-
tivismus na vzestupu v A2 '. 3/2012), které 
prost$edky pro provedení takového útoku nej-
spí" mají. Ale k 'emu by byla politick#m akti-
vist&m prosp!"ná akce bez p$íslu"né  politické 

 deklarace? Chyb!l toti% pamfl et, prohlá"ení, 
po%adavky – zpráva, která se má "í$it médii 
spolu s informacemi o útoku. Ani zákulisní 
informace „z prost$edí“ nenasv!d'ují tomu, 
%e by úto'ili 'e"tí Anonymous.

Kyberútoky se samoz$ejm! vyu%ívají i v rám-
ci konkuren'ního komer'ního boje, av"ak této 
eventualit! odporuje p$íli" "iroké zam!$ení úto-
ku. Krom! toho, %e je t!%ko mysliteln# konku-
rent spole'n# v"em napaden#m subjekt&m, je 
tu i p$íli" velké riziko odhalení.

V odborn#ch kruzích se v souvislosti s útoky 
nej'ast!ji probírá teorie komer'ní prezentace: 
majitel botnetu prezentuje jeho sílu – tako-
v# Seznam opravdu není bezbrann# outsider 
a vy$adit ho i na pár minut je v#kon vzbuzující 
respekt. Toto vysv!tlení má ale zásadní trhlinu: 
útok takového rozsahu a koncentrace vyvolá 
reakce a po o'ekávatelném odhalení viru bude 
botnet do jisté míry vy$azen ze hry. 

Politick" tlak?
Pon!kud paranoidní je teorie politického tla-
ku. Mnozí upozor)ují na souvislost se zalo%e-
ním 'eského Národního centra kybernetické 
bezpe'nosti, které bylo odborn#m i laick#m 
médiím p$edstaveno krátce p$ed útoky. Národ-
ní bezpe'nostní ú$ad, jen% bedliv! prov!$uje 

mimo jiné adepty na práci s tajn#mi informace-
mi, p$evzal p$edloni kybernetickobezpe'nost-
ní agendu od ministerstva vnitra a chystá nov# 
zákon o kybernetické bezpe'nosti. Lze o'eká-
vat, %e v okam%iku schvalování zákona budou 
panovat obavy o ohro%ení svobody internetu. 
Strach z opakování útok& a volání po v!t"ím 
zabezpe'ení p$ed nimi m&%e pomoci odpor 
ve$ejnosti otupit. Nasv!d'ovalo by tomu snad 
i nedávné vyjád$ení NBÚ, %e viníky je t!%ké 
vypátrat a %e bude zapot$ebí „drobná úpra-
va návrhu zákona o kybernetické bezpe'nosti, 
p$ípadn! novelizace zákona o elektronick#ch 
komunikacích“. 

Samotn# v!cn# zám!r zákona byl zpo'átku 
hodn! divok# a terminologicky nejasn#. V p$i-
pomínkovém $ízení ale pro"el velk#mi zm!na-
mi, mimo jiné i díky úsilí +eské pirátské stra-
ny, a sou'asná podoba je odbornou ve$ejností 
vnímána jako sch&dná a vlastn! i pot$ebná. 
O co v zákon! jde? P$edev"ím o to, aby se stát-
ní správa o bezpe'nost v&bec starala a defi -
novala, kdo je za ni odpov!dn#. Dále potom 
o stanovení zp&sobu, jak#m budou posti%ené 
strany komunikovat s centrem kybernetické 
bezpe'nosti a jaké informace mu budou povin-
ny poskytovat. Centrum by pak m!lo koordino-
vat obranu. V p$ípad! „kybernetického nebez-
pe'í“ (toto rozhodnutí musí schválit vláda 
a ka%d#ch sedm dní ho znovupotvrdit) budou 
mít povinnost zavád!t opat$ení na$ízená NBÚ 
i poskytovatelé internetu. 

A zde je práv! mo%n# kámen úrazu: nem&-
%e státní dozor na$ídit nap$íklad odst$i%ení 
cel#ch web&? Je to sice nejfa"isti't!j"í v#klad 
jinak pot$ebného zákona, ale zákon sám pro-
ti n!mu nenabízí %ádnou pojistku. A scéná$, 
kdy dojde nap$íklad k pouli'ním nepokoj&m 
a DDoS útok&m na vládu, ta vyhlásí kyberne-
tické nebezpe'í a NBÚ na$ídí provider&m blo-
kovat t$eba Twitter, p$es n!j% se útoky organi-
zují, je v extrémním v#kladu mo%n#. Zákon by 
m!l cenzuru webu explicitn! zakazovat.

„Pouhé“ cvi$ení
Posledním vysv!tlením je, %e "lo pouze o cvi'e-
ní. Útok byl sice masivní, pokud jde o razanci, 
ale netrval dlouho a v d&sledku se dohromady 
nic nestalo. Cvi'n# útok provozovatele ser-
ver& p$esv!d'il o nutnosti zabezpe'ení proti 
tomuto typu útok& a m&%e pomoci opevnit 
infrastrukturu d$íve, ne% „p&jde do tuhého“ 
a budeme 'elit skute'né kyberválce. Podob-
nou pozitivní roli m!li hacke$i i jejich útoky 
v ekosystému internetu odedávna. Úto'it lze 
jen tam, kde je "patné zabezpe'ení. Kdy% ser-
ver banky nebo tajné slu%by „hacknou“ vti-
pálci, kte$í jen „p$emalují“ titulní stránku, je 
to lep"í, ne% kdy% zaúto'í n!kdo se skute'-
n! zl#m úmyslem. A v#sledná ostuda (n!kdy) 
donutí správce systém& chytnout se za nos 
a nap$í"t! se ochránit lépe. Je to jako o'ková-
ní: t!lu se vpíchnou oslabené bakterie a to si 
na n! samo vybuduje protilátky. Koneckon-
c&, velké spole'nosti si k simulovan#m hac-
kersk#m útok&m samy najímají „penetra'ní 
testery“. N!které zranitelnosti b$eznov# „test“ 
skute'n! odhalil, nap$íklad to, %e na webu 
závisejí platební terminály +eské spo$itelny 
nebo SMS jízdenky MHD. Nem!ly by.

Pozoruhodnou zku"enost s cvi'ením NATO 
v listopadu 2012 popisuje 'esk# informa'ní 
publicista Ji$í Peterka. Sou'ástí kybernetické-
ho armádního cvi'ení byla i práce s vybran#-
mi noviná$i, kter#m byly dávkovány informa-
ce ze simulovan#ch útok& a vyhodnocovány 
jejich (neve$ejné) 'lánky. Schopnost komuni-
kace s médii a zvládání jejich reakcí je tedy sou-
'ástí vojensk#ch plán&. O tom, co se o útocích 
ze za'átku b$ezna poda$ilo zjistit, i o detailech 
jejich zvládání jsme se dozvídali z médií celkem 
podrobn!. I to by mohlo b#t – v lehce para-
noidním uva%ování – sou'ástí „velkého testu“. 
Auto!i jsou u"ivatelé internetu.

Velk" webov" test
Kdo provedl b%eznové DDoS útoky?

nap!tí

P!vodní Ameri"ané demonstrovali 
v kanadské Ottaw# proti potrubí, 
které má vést z Kanady do Spojen$ch 
stát! ropu, vyt#%enou hydraulick$m 
&t#pením. Potrubí by toti% m#lo b$t 
vybudováno na posvátné indiánské 
p!d#. „Okrádali nás dv# st# let a te' 
cht#jí na&i zem zni"it? Nenecháme 
je to ud#lat,“ prohlásil Martin Louie 
z kmene Dakelh! v Britské Kolumbii.
 
B$val$ baskytarista a zp#vák skupiny 
Pink Floyd Roger Waters p(irovnal 
izraelsk$ bojkot Palestiny k bojkotu 
uplat)ovanému proti Jihoafrické 
republice b#hem apartheidu. 
V rozhovoru pro web Electronic 
Intifada také prozradil, %e napsal Stevie 
Wonderovi, aby nevystupoval na plese 
izraelsk$ch obrann$ch sil. Wonder pak 
opravdu svou ú"ast zru&il.

Vznikla petice proti nové televizní 
reality show, nazvané Border 
Security, kterou v Kanad# vysílá kanál 
National Geographic. Ta sleduje 
osudy imigrant!. Heslem petice je 

„deportace není zábava“. Televize pr$ 
jen chce profi tovat na „lidském utrpení 
a poní%ení“.

V$zvu k okam%itému míru na Mali 
a osvobození francouzsk$ch kolonií 
zve(ejnila federace francouzsk$ch 
anarchist!. Uvedla v ní, %e u% po 
prvním t$dnu intervence ode&lo více 
ne% dvacet tisíc uprchlík! z vále"né 
oblasti do sousedních zemí a %e 
podle informací organizace Sv#tov$ 
potravinov$ program bude p#t a% 
sedm milion! obyvatel Salemu 
pot(ebovat okam%itou humanitární 
pomoc. „A% 230 000 lidí se p(emístilo 
do vnitrozemí. Tvá(í v tvá( útok!m 
malijské a francouzské armády na 
svou vlast p(izp!sobili d%ihádisté svou 
strategii a skr$vají se ve vesnicích. 
Zranitelní místní obyvatelé, zejména 
%eny a d#ti, se d(íve "i pozd#ji stanou 
reáln$mi ob#*mi tohoto konfl iktu,“ 
varují auto(i dokumentu.

+esk$ ob"an, jeho% 20. b(ezna 
v Hebronu zadr%ela izraelská policie 
p(i nenásilném protestu proti Obamov# 
politice v!"i Palestin#, byl deportován. 
Místo avizovaného soudu, kde se m#lo 
rozhodnout o dal&ím osudu v&ech t(í 
zadr%en$ch zahrani"ních aktivist!, 
byli v&ichni odvezeni p(ímo do 
deporta"ního centra na Ben Gurionov# 
leti&ti u Tel Avivu.
 
Na stránce organizace Environmental 
Justice Organisations, Liabilities 
and Trade se objevil text, kde se pí&e 
o (eck$ch protestech proti t#%b# zlata 
a ropy v turistick$ch oblastech ,ecka. 
Jeho autor uvádí, %e se ekonomické 
krize v poslední dob# stávají 
omluvenkou pro je&t# bezohledn#j&í 
drancování krajiny.
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Obálka prvního #ísla nedávno odtajn$ného #asopisu Cryptolog, kter% vydává pro vlastní pot!ebu americká Národní 
bezpe#nostní agentura (NSA)


