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Abstrakt 
  Na konci dubna roku 2007 došlo k vážné politické krizi mezi Estonskem 

a Ruskou federací v souvislosti s přemístěním válečného památníku z centra Tallinnu na 

vojenský hřbitov na okraji města. Bezprostředně po přemístění bronzového vojáka – jak 

je památník označován – došlo k poměrně nezvyklým událostem, kdy řada serverů 

vládních úřadů, zpravodajských portálů a estonských bank začala být po síti napadána 

anonymními útočníky. Tento stav trval po dobu zhruba tří týdnů a byl mnohými 

označován za jakousi kybernetickou válku. Tato práce se formou případové studie snaží 

obsáhnout incident v jeho historických, politických i společenských aspektech a na 

základě získaných poznatků hledat odpověď nakolik je používání termínu „kybernetická 

válka“ v takovém případě opodstatněné. V závěru se přikláním k názoru, že události 

byly spíše jen dalším z projevů nacionálně orientovaných protestů a sporů o dějiny, 

které si pouze našly nový prostor k vyjádření. Přes řadu nepříjemností, které výpadky 

elektronických služeb způsobily obyvatelům Estonska, je používání válečné 

terminologie v tomto případně přehnané. 

 

Abstract 
At the end of April 2007 a serious crisis between Estonia and the Russian 

Federation broke out in relation to the relocation of a war memorial from Tallinn city 

centre to the military cemetery on the outskirts of the city. Immediately after the 

displacement of The Bronze Soldier statue some rather unusual events happened 

whereby a number of web servers used by government offices, news portals and 

Estonian banks were attacked by anonymous hackers. The situation lasted for 

approximately three weeks and many people related to it as a type of cyber war. This 



   

work’s ambition is, in the form of case study, to comprehend the incident in its 

historical, political and social aspects and on the bases of the lessons learned, to search 

for the answer to the question about how much the use of the term "cyber war" is 

justified in these circumstances. In the conclusion I incline to the opinion that the events 

were more likely just another manifestation of nationally oriented protests and disputes 

about history that were simply finding new space for their expression. Despite the many 

inconveniences that the failures of electronic services have caused to the people of 

Estonia, the use of war terminology in this case is rather exaggerated. 
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Úvod 

Změny, které do společnosti přinesl nástup informačních technologií a internetu, 

není myslím nutné nijak zvlášť přibližovat, koneckonců studie, která by se něčím 

takovým chtěla zabývat, by mnohonásobně přesahovala rozsah této práce. Internet se 

během několika let stal nejen zdrojem informací a nástrojem komunikace mezi lidmi či 

institucemi – takové služby zde existovaly v různé formě již předtím a celosvětová síť 

jim pouze přidala novou dynamiku – ale vytvořil i zcela nové prostředí, nové sociální 

vztahy, či například zavedl zcela nové sektory ekonomiky. Svým způsobem je tato 

celosvětová „pavučina“ zrcadlem lidského konání, které pouze našlo nový prostor ke 

svému rozvoji. Jako se však v reálném světě setkáváme z řadou negativních jevů, 

zabydlely se různé formy nežádoucích aktivit i ve světě počítačových a mobilních sítí – 

kyberprostoru. 

Dnes již registrujeme celou řadu fenoménů, které vyjadřujeme onou počáteční 

předponou „kyber“ a tím úplně nejfrekventovanějším slovním spojením je zřejmě 

kybernetická bezpečnost. Zranitelnost vzájemně propojených sítí a systémů si lidé 

uvědomovali možná ještě dříve, než byly takové technologie reálně uvedeny v činnost, 

jednalo se však spíše o díla technických vizionářů či z oblasti vědeckofantastické 

literatury. Dnes se již na toto téma pořádají velké mezinárodní konference za účasti 

významných světových politiků i vědců a hledá se mezinárodní konsenzus, který by 

chování jednotlivých aktérů v kyberprostoru dal jakýsi základní provozní řád. Důvodů, 

proč se kybernetická bezpečnost ocitla na výsluní pozornosti, je samozřejmě celá řada: 

od sdílení a šíření nelegálního obsahu mezi uživateli, přes různé podvody a nekalé 

obchodní praktiky až po například státem prováděné blokování přístupu k informacím. 

Na samý vrchol bychom pak mohli zařadit kybernetické útoky, jakým byl například 

vysoce sofistikovaný virus Stuxnet vytvořený s cílem poškodit systémy íránských 

jaderných zařízení. Od takového útoku se zdá chybí jen krůček k jevu, který je 

označován jako kybernetická válka.  

V situaci, která byla mnohými označena za první kybernetickou válku, se po 

dobu tří týdnů (od sklonku dubna do poloviny května 2007) ocitli obyvatelé Estonska. 

Během tohoto období byly estonské servery přetěžovány obrovským nárůstem přístupů 

z celého světa což způsobilo jejich výpadky; cílem útoků však byly i některé klíčové 

prvky síťové infrastruktury země. Této kybernetické válce předcházel konkrétní, citlivý 

politický spor o přestěhování vojenského památníku druhé světové války zatěžující 
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estonsko-ruské vztahy a vysoký politický profil si události udržovaly po celou dobu 

a vzbudily i značný mezinárodní ohlas. Od události již uplynulo více než pět let, což je 

obzvlášť ve světě technologií znatelný časový odstup, přesto je považuji z mnoha úhlů 

pohledu za stále velmi podnětné a inspirující. I proto jsem se rozhodl věnovat 

bakalářskou práci tomuto tématu. 

 Cílem této práce není (a těžko může být) odhalení nových skutečností či 

souvislostí, které by pro uchopení tehdejších událostí měly zásadní vliv. Téma již bylo 

v zahraničí poměrně podrobně zpracováno a domnívám se, že je možné odlišit 

ověřitelná fakta od spekulací. Přijmeme-li totiž onu válečnou terminologii, pak na jedné 

straně tu máme Estonsko jako oběť útoků, na straně druhé však bude stát kdo? Jak by 

mělo být z dalších kapitol patrné, o podílu Ruska je sice možné spekulovat, tato otázka 

však zůstane nadále otevřená a byť existují mnohé indicie a nepřímé důkazy, není 

možné ji položit jako seriózní a splnitelný výzkumný cíl. 

 Práce by tak měla být koncipována jako jednopřípadová studie tohoto 

konkrétního, časově vymezeného incidentu se snahou postihnout jeho komplexní obraz. 

Výběr a analýza relevantních zdrojů byla provedena s cílem, aby bylo možné odpovědět 

na následující otázky: co bylo politickým motivem událostí, jakým způsobem bylo 

Estonsko zasaženo, jakými prostředky a jaký byl dopad útoků na estonskou společnost? 

Takto získané poznatky pak bude možné konfrontovat se zastřešující výzkumnou 

otázkou, tedy zda a v jaké míře byl estonský případ formou kybernetické války, či jejím 

možným předobrazem, nebo jen novou, poněkud neobvyklou formou protestů či 

demonstrace síly. 

 

 Pokud je mi známo, tak v českém jazyce ke zvolenému tématu žádná práce 

publikována nebyla, hlavními zdroji pro mne tak byly práce uveřejněné v anglickém 

jazyce. Za nejdůležitější tituly bych uvedl International Cyber Incidents: Legal 

Considerations od trojice analytiků Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence 

(dále v textu jen CCD COE), tedy výzkumného střediska NATO, které od roku 2008 

sídlí právě v Tallinnu. Ve stejném středisku působí i expert na kybernetickou 

bezpečnost Rain Ottis, který na základě podkladů shromážděných pro svou disertační 

práci sepsal publikovanou analýzu Analysis of the 2007 Cyber Attacks Against Estonia 

from the Information Warfare Perspective. Přestože CCD COE sídlí v Tallinu a řada 

jeho výzkumných pracovníků je estonské národnosti, není dle mého soudu důvod 

považovat publikace tohoto centra za jakkoliv zkreslené či dokonce zaujaté. 
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 Roli Ruska v tomto konfliktu (ale i některých pozdějších) se pokusil analyzovat 

americký důstojník William C. Ashmore ve svém článku Impact of Alleged Russian 

Cyber Attacks, který byl publikován v periodiku vydávaném při Baltic Deffence 

College. V měsíčníku European Affairs byl již v lednu 2008 publikován článek Cyber 

War I: Estonia attacked from Russia autorky Kertu Ruuseové, který je zajímavý 

zejména tím, jakým způsobem používá pojmem „cyber war“. Kybernetická válka jako 

forma konfliktu mezi dvěma (či více) státy je z hlediska teoretického definování stále 

poměrně problematický koncept. Jelikož jedním ze zdrojů této práce byly analýzy 

zpracované na půdě CCD COE, použil jsem tam, kde bylo potřeba formálních definic 

pojmů z oblasti kybernetické bezpečnosti metodiku Knowledge Based Framework for 

Cyber Weapons and Conflict sepsanou výzkumníky tohoto centra. Jistou protiváhu 

tomuto přístupu by měl tvořit závěr analytika Thomase Rida z King’s College London, 

který ve svém obsáhlém článku (přepracován a doplněn by v knižní podobě měl vyjít 

v roce 2013) Cyber War Will Not Take Place zpochybňuje oprávněnost používání 

termínu kybernetická válka a dospívá k názoru, že k žádné takové válce nikdy 

v minulosti nedošlo a ani v budoucnu dojít nemůže. Svou studii opírá o srovnání 

s teoretickým vymezením klasické války, jak je zpracoval slavný pruský generál Carl 

von Clausewitz v obsáhlém díle O válce. Jelikož T. Rid v příslušných pasážích odkazuje 

přímo na německý originál, pro lepší porozumění jsem některé používané pojmy 

vyhledal v českém překladu, proto knihu rovněž uvádím v seznamu literatury, byť jsem 

jí k vlastnímu výzkumu jiným způsobem nepoužil. 

Pochopení politického kontextu analyzovaného případu by nebylo možné bez 

stručné exkurse do estonských dějin 20. století. Pro vyhledání konkrétních dat 

a porozumění nezbytných souvislostí mi posloužila kniha Dějiny pobaltských zemí od 

docenta Luboše Švece. Problematiku estonsko-ruských vztahů a ruské menšiny 

v Estonsku podrobným způsobem rozebírá analýza Russian Soft Power in the 21st 

Century vydaná v srpnu 2011 washingtonským Center for Strategic and International 

Studies (CSIS), která je kromě jiných zdrojů založena i na vlastních průzkumech 

provedených jak mezi obyvateli Estonska obou národností, tak rovněž v Ruské federaci. 

Studie též obsahuje jednu kapitolu věnovanou tzv. bronzové noci, tedy události, která 

byla oním spouštěčem dalších dějů, které jsou předmětem zájmu této práce. Problému 

národního povědomí, identity a odrazu událostí druhé světové války v současném 

národním narativu estonské společnosti se podrobně věnují dvě studie publikované 

v letech 2008 a 2009 v Journal of Baltic Studies, konkrétně The Bronze Soldier: Identity 
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Threat and Maintanance in Estonia od Martina Ehala a Never Ending Second World 

War: Public Perfomances of National Dignity and Drama of Bronze Soldier od 

kolektivu autorů (Marko Lehti, Matti Jutila a Markku Jokisipilä). 

Dále bylo při práci použito velké množství informací ze zpravodajských webů 

jak anglicky psaných, tak několika ruskojazyčných. Události byly podrobně sledovány 

britskými médii (zejména BBC), pro vyhledání ruskojazyčných zdrojů bylo použito 

zpravodajské databáze public.ru pokrývající velké množství ruských médií (Pravda, 

Gazeta.ru, Echo Moskvy a další). Za zvláštní pozornost rovněž stojí článek Hackers 

Take Down the Most Wired Country in Europe uveřejněný na webových stránkách 

počítačového magazínu Wired, který je informačně velmi bohatou reportáží z Estonska 

oněch dnů. 

Součástí práce je i malý slovníček použitých výrazů z oblasti informačních 

technologií, který je umístěn na konci textu. Slova a slovní spojení, jejichž případnému 

vysvětlení jsem považoval za vhodné takto věnovat zvláštní pozornost, jsou při jejich 

prvním použití odlišena v textu kurzívou. 
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1. SPOR O BRONZOVÉHO VOJÁKA 

1.1 Estonsko- ruské vztahy a Rusové v Estonsku 

Historický kontext událostí je třeba hledat v počátcích válečné vřavy druhé světové 

války. 23. srpna 1939 došlo k podpisu paktu Molotov-Ribbentrop, tedy dohodě 

o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem. Ta ve svém tajném 

dodatkovém protokolu obsahovala rovněž vymezení sfér vlivu ve východní Evropě 

a Estonsko (nezávislé od r. 1918) mělo podle dohody připadnout Sovětům. Pád Polska 

po německé ofenzivě v září 1939 urychlil i konec období nezávislosti pobaltských zemí 

a Estonsko, bez šance na jakoukoliv vnější pomoc, přijalo pod tlakem 28. září 1939 

vnucenou smlouvu o vzájemné pomoci se Sovětským svazem. Následovalo krátké 

období stále ještě formální neutrality, nicméně bylo jen dočasné a v červnu 1940 došlo 

k obsazení všech pobaltských zemí jednotkami sovětské armády. V červenci uspořádal 

okupační režim parlamentní volby v sovětském střihu, tedy s jedinou kandidátkou, 

povinnou volební účastí a předem známým výsledkem (volební zisk lidové fronty 

v Estonsku byl 92,9 %). Takto zvolený nový parlament vyhlásil nastolení sovětské moci 

a požádal Nejvyšší sovět o připojení k SSSR, ke kterému došlo po formálním 

projednání 6. srpna 1940.1  

 Zavádění sovětského systému v podobě znárodňování průmyslu, devalvace 

a posléze zrušení národní měny, ale i nastolení policejního režimu a deportace 

„protisovětských živlů“ prováděné NKVD, mělo za následek, že po zprvu poměrně 

pasivně přijímaném přechodném období ztratila značná část obyvatel iluze o povaze 

nové moci, a to včetně levicové inteligence a dělníků.2 Nespokojenost se sovětským 

systémem se projevila při německém výpadu proti Sovětskému svazu v červnu 1941, 

kdy německá armáda nejen prošla Pobaltím bez vážnějších problémů, ale jednotky 

wehrmachtu byly značnou částí obyvatel vítáni jako osvoboditelé. Němci však 

s obnovením samostatných pobaltských států nepočítali a okupované státy chtěli 

především „vytěžit“ pro účely své vojenské mašinérie a tak není divu, že i tato druhá 

okupace byla přijímána stále s větší nevolí. Politický střed, který usiloval o poválečné 

obnovení samostatného Estonska, tak stál proti zájmům obou mocností. Po prolomení 

blokády Leningradu se fronta přiblížila zpět k hranicím Pobaltí a přes nespokojenost 

                                                 
1 Luboš ŠVEC, Vladimír MACURA, Pavel ŠTOLL, Dějiny pobaltských zemí, (Praha, Nakladatelství 
Lidové noviny, 1996), 214-222 
2 Ibid., 226 
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s německou správou, podpořily místní vlády raději další mobilizaci. K dobytí Tallinnu 

došlo 21. září 1944, a přestože se Estonci během německého ústupu snažili zformovat 

prozatímní vládu a deklarovat nezávislost, s příchodem Rudé armády k došlo 

k rychlému obnovení sovětské moci.3 

Druhá světová válka a následné období sovětizace Estonska měly vliv na 

demografické složení obyvatelstva země. Úbytek obyvatel zapříčiněný válečnými 

ztrátami, deportacemi i dalšími migračními pohyby válečných let byl za sovětské éry 

nahrazen přistěhovalectvím z Ruska, v menší míře i dalších svazových republik. 

Přistěhovalce tvořili jednak příslušníci sovětského stranického aparátu, kteří zde 

působili ve vedoucích funkcích, rovněž pak s rozvíjející se industrializací stále větší 

počty dělníků stěhujících se za vyšší životní úrovní.4 Zatímco v roce 1922 žilo 

v Estonsku v percentuálním poměru 87,62 % Estonců a pouze 8,23 % Rusů (nejvíce 

národnostně homogenní osídlení ze všech pobaltských zemí), na sklonku sovětské éry 

v roce 1989 to byl poměr 61,53 % Estonců a 30,33 % Rusů.5 

20. srpna 1991 vyhlásilo Estonsko úplnou nezávislost. Pro většinové Estonce se 

tak splnil sen o znovuobnovení vlastního národního státu, na druhé straně početné ruské 

obyvatelstvo se ocitlo v menšinovém a – zejména kvůli jazykovým požadavkům nové 

administrativy – často nerovnoprávném postavení. Kromě této klíčové otázky však mezi 

oběma jazykovými skupinami existuje ještě celá řada dalších třecích ploch, mimo jiné 

i v podobě interpretace a hodnocení výše popsaných historických událostí. 

Rozpad Sovětského svazu, ke kterému definitivně došlo na sklonku roku 1991, 

znamenal i nové vytváření vzájemných politických a diplomatických vztahů mezi 

Ruskou federací a Estonskem, které po krátkém období společného zájmu obou stran na 

demontáži sovětského systému prošly výrazným posunem. Zejména devadesátá léta 20. 

století  byla  z ruské strany ve znamení využívání spíše silových nástrojů, jakými jsou 

ekonomické restrikce, omezování dodávek surovin a vyhrocená rétorika, která měla 

nejen Estonsko, ale i další pobaltské státy „přinutit k přátelství“ a odradit od směřování 

směrem k integraci do EU a NATO. V posledních letech je však patrný příklon ruské 

politiky k jemnějším nástrojům, jakým je například snaha o diskreditaci obrazu 

                                                 
3 Ibid., 229-235 
4 Ibid., 244 
5 European Centre for Minority Issues, Minorities and Majorities in Estonia: Problems of Integration at 
the Threshold of the EU, Report No.2, March 1999, Appendix, Table 1, 43 
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Estonska v zahraničí jako úspěšně rozvíjející se země.6 V tomto ohledu je postavení 

ruské menšiny vítaným nástrojem vměšování, neboť její postavení je kritizováno i řadou 

západních organizací.7 

 

1.2 Bronzová noc 

 Odlišný pohled na dějiny 20. století a zejména období druhé světové války bývá 

pravidelně veřejně prezentován i na nejvyšší politické úrovni. Moskvu dráždila zejména 

různá shromáždění válečných veteránů a bojovníků za svobodu (často včetně bývalých 

příslušníků jednotek Waffen SS),8 kterých se nezřídka účastní i představitelé estonské 

vlády a parlamentu a obviňovala Estonsko z oslavování nacismu.9 Estonská vláda 

naopak argumentuje tím, že připomíná odkaz všech, kteří položili život za svobodu 

Estonska a odsuzuje zločiny obou totalitních režimů které Estonsko okupovaly, přičemž 

v tomto mezi nacismem a stalinismem nečiní rozdíl.10 Obviňování z podpory nacismu 

(či fašismu) nicméně patří k běžnému slovníku jakým ruská strana i na mezinárodní 

scéně poukazuje na Estonsko, které jí k tomu často dodává vhodné záminky. Jedním 

z nejkontroverznějších počinů bylo například odhalení památníku v Lihule, který 

zobrazoval estonského vojáka v německé uniformě.11 Byť se jednalo pouze o aktivitu 

místní samosprávy, centrální vláda raději nechala monument v tichosti odstranit.12   

  K dosud nejvyhrocenějšímu národnostnímu incidentu došlo 26. dubna 2007 

v centru Tallinnu. Předcházelo mu rozhodnutí estonského parlamentu o přemístění 

vojenského památníku v podobě bronzové sochy sovětského vojáka společně se zde 

uloženými ostatky 13 padlých na vojenský hřbitov na kraji města. Rozhodnutí vyvolalo 

řadu kontroverzí, včetně ostrých slov a obvinění z nejvyšších míst v Rusku. Tehdejší 

předseda horní komory (Rady federace) Sergej Mironov označil rozhodnutí za „první 

                                                 
6 Heather A. CONLEY, Theodore P. GERBER, Russian Soft Power in the 21st Century, (Center for 
Strategic and International Studies, Washington, 2011), 3 
7 Např. Amnesty International zde: http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR51/002/2006 (accessed 
30.04.2013) 
8 Na rozdíl od obdobných jednotek jinde Evropě nebyly tvořeny dobrovolníky, ale ze zmobilizovaných 
ročníků mladých Estonců. 
9 Např. zde: Russia Begins to Lose Temper as Estonia Continues to Glorify Nazism, Pravda.ru [online],  
30.07.2009, http://english.pravda.ru/world/ussr/30-07-2009/108506-glorify_nazism-0/ 
10 Reinsalu: Accusations Against Estonia are False, Estonian Ministry of Defence [online], 19.07.2012 
http://www.kmin.ee/en/reinsalu-accusations-against-estonia-are-false. 
11 Estonia unveils Nazi war monument, BBC News [online], 20.08.2004, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3585272.stm 
12 Martin EHALA, „The Bronze Soldier: Identity Threat and Maintanance in Estonia“, in Journal of 
Baltic Studies, vol. 40, Issue 1, March (2009): 142 
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krok k uzákonění neonacismu v této zemi“.13 Estonská vláda se snažila argumentovat 

tím, že vojenský hřbitov bude vhodnějším a důstojnějším místem než rušná křižovatka 

v centru města. Za rozhodnutím však pravděpodobně stál jiný důvod. Bronzový voják 

zde dokázal přečkat i počátek devadesátých let, kdy byly po celém Estonsku 

odstraňovány nejkřiklavější památníky sovětské éry a zřejmě pro své relativně neutrální 

ztvárnění zůstával bez zvláštní pozornosti. Teprve v pozdějších letech se při příležitosti 

různých výročí stával oblíbeným místem k setkávání ruských nacionalistů, válečných 

veteránů a dalších otevřeně proti-estonsky vystupujících skupin, což naopak vyvolávalo 

různé protiakce radikálů z opačného tábora. Místo se tak ocitlo pod zvýšeným 

policejním dohledem a otevřela se tím debata o jeho další budoucnosti. Před 

parlamentními volbami v březnu 2007 vládnoucí Reformní strana (Reformierakond) 

zařadila mezi své předvolební sliby i přemístění památníku ještě před blížícím se 

výročím 9. května. Ve volbách strana zvítězila a sestavila novou koaliční vládu, čímž se 

další osud bronzového vojáka na Tõnismägi začal naplňovat.14 

Během onoho dubnového dne byl památník nejprve bez předchozího upozornění 

oplocen a zahájeny přípravné práce na jeho přemístění. Ve večerních hodinách se však 

zde shromáždil početný dav s ruskými vlajkami (okolo tisíce lidí) a zprvu celkem 

poklidné shromáždění začalo na přivolané policejní síly házet prázdné lahve 

a skandovat hesla obviňující z fašismu. Policie nakonec dav vytlačila z bezprostředního 

okolí do přilehlých ulic, kde se protesty v průběhu noci přeměnily v násilné střety 

spojené s vandalismem a rabováním obchodů v centru města. Obdobné násilnosti byly 

hlášeny i z města Jöhvi na severovýchodě země, kde žije velké procento estonských 

Rusů. Druhého dne vláda rozhodla o okamžitém přemístění památníku, který byl ve 

večerních hodinách urychleně převezen na utajené místo (o pár dnů později byl 

instalován na již zmíněném vojenském hřbitově). Během průběhu dvoudenních protestů 

došlo k usmrcení jednoho demonstranta, dalších 153 osob bylo zraněno a zhruba 800 

účastníků střetů bylo zatčeno.15 

Takto vyostřené události vzbudily zájem světových médií a bez pozornosti 

samozřejmě nemohly zůstat zejména v Rusku, které dění v Tallinnu pozorně sledovalo. 

Horní komora parlamentu již 27. 4. (tedy druhý den nepokojů) ústy svého předsedy 

                                                 
13 Adrian BLOMFIELD, War of words over bronze soldier, The Telegraph [online], 05.03.2007, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1541641/War-of-words-over-bronze-soldier.html 
14 Martin EHALA, „The Bronze Soldier“, 142 
15 Tallinn tense after deadly riots, BBC News [online], 28.04.2007,  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6602171.stm 
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dokonce vyzvala k přerušení diplomatických styků s Estonskem.16 Těmto a dalším 

reakcím v Rusku bude ještě věnována pozornost dále v tomto textu. 

 

1.3 Útoky po síti 

Souběžně s děním v ulicích Tallinnu se spor o válečný památník začal odehrávat 

i na internetu. Politicky motivované aktivity na síti nebyly v té době v Estonsku již 

ničím neznámým, například před zmíněnými parlamentními volbami v březnu 2007 

byla na webové stránky Reformní strany vedené předsedou vlády Andrusem Ansipem 

neznámými hackery umístěna svastika, pravděpodobně právě v souvislosti se 

schválením zákonů, na jejichž základě byl později bronzový památník přemístěn.17 Vlna 

útoků, která však následovala bezprostředně po „bronzové noci“ neměla obdoby ani 

v mezinárodním měřítku, a to jak v délce trvání tak i rozsahem napadených cílů. 

  Z hlediska povahy těchto útoků a jejich intenzity bývají obvykle rozlišovány dvě 

rozdílné fáze a několik hlavních vln. Za první fázi je považováno období od 27. do 29. 

dubna, které je charakterizováno útoky emocionálně naladěných anonymních útočníků 

a zároveň spíše slabou mírou vzájemné koordinace. Od 30. dubna do 18. května přichází 

druhá fáze, pro kterou je typická větší účinnost útoků, na profesionální úrovni 

prováděná koordinace a využití tzv. botnetů. Cílem útoků byly nejprve zejména webové 

stránky státních institucí a vládních úřadů, stránky Reformní strany a některé on-line 

zpravodajské servery. Později byly zaznamenány rovněž útoky na klíčové servery 

internetové infrastruktury (národní DNS servery, tj. přeneseně jakési telefonní seznamy 

internetu, které přiřazují jména serverů konkrétním IP adresám) a jednotlivé 

poskytovatele internetového připojení (ISP), v neposlední řadě pak útoky na webové 

stránky hlavních estonských bank zajišťující služby elektronického bankovnictví. 

V různé míře však byly zasaženy i mnohé další servery provozované soukromými 

společnostmi i veřejnými institucemi. 

 Většina útoků v první i druhé fázi byla vedena způsobem označovaným jako 

DoS (Denial of Service), resp. jeho účinnější, koordinovanou variantou označovanou 

                                                 
16 Russia's upper house calls for cutting ties with Estonia, RiaNovosti [online], 27.04.2007, 
http://en.rian.ru/world/20070427/64511470.html 
17 V Estonsku policie hledá hackera, který umístill svastiku na reklamní banner Reformní strany, kterou 
vede předseda vlády Andrus Ansip, Echo.msk.ru, Moskva, 03.03.2007, vyhledáno v public.ru (orig. В 
Эстонии полиция разыскивает хакера, который поместил свастику на рекламном баннере Партии 
Реформ, которую возглавляет премьер-министр Андрус Ансип) 
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jako DDoS (Distributed Denial of Service). Přestože se jednalo o dobře známý 

a v podstatě velmi jednoduchý typ útoků, jejichž princip je založen na zahlcení cílového 

serveru opakujícími se nerelevantními požadavky, problematické bylo hlavně jejich 

množství, kdy byl zaznamenán až 400 násobný nárůst přístupů na servery v Estonsku 

proti běžnému provozu.18 Za další zaznamenané způsoby útoků je možné označit 

prolomení webových stránek Reformní strany a pozměnění jejich obsahu a rovněž 

masivní nárůst nevyžádané pošty (spam) s propagandistickým obsahem adresované jak 

na vládní e-mailové servery, tak i do osobních schránek estonských uživatelů. Tento typ 

hrozeb však nezpůsobil žádné vážnější problémy. 

 Nežádoucí provoz směrem k napadeným serverům pocházel zejména z počítačů, 

jejichž IP adresy odkazovaly na umístění mimo Estonsko. Již velmi krátce po 

pouličních nepokojích v centru Tallinnu se na různých ruskojazyčných internetových 

diskusních fórech objevily návody, jak například příkazem ping zahlcovat konkrétní 

servery.19 Později byly zpřístupněny i jednoduché spustitelné kódy (soubory 

s koncovkou .bat) obsahující sekvence konkrétních ping příkazů a přidaly se i další typy 

DoS útoků (malformed query, udp flood). Tento nežádoucí provoz často nesl zřejmé 

stopy ruskojazyčného původu útočníků či přímé politické motivace (např. zachycený 

malformed query dotaz obsahoval frázi „ANSIP_PIDOR=FASCIST“, výzvy k účasti na 

útocích označovaly zemi jako „eSStonsko" apod.).20 Nicméně i přes snahu politicky či 

národnostně motivovaných útočníků koordinovat spouštění jednotlivých zahlcujících 

požadavků ve stejný časový okamžik, nepředstavovala tato snaha počítačových aktivistů 

(tzv. hacktivistů) výraznější problém, pomineme-li občasné problémy s dostupností 

některých stránek. 

 Vážnější se situace stala až o pár dní později, tedy v období označeném jako 

druhá fáze útoků. Stále probíhající útoky ze strany hacktivistů byly v tomto období 

podpořeny mnohem silnější „palebnou silou“ v podobě zapojení rozsáhlejších botnetů, 

tedy sítí počítačů většinou nic netušících uživatelů, rozmístěných často po celém světě, 

které jsou infikovány určitým škodlivým kódem, který umožňuje „správci“ takto 

vytvořených botnetů jejich zneužití, nejčastěji pro nelegální činnosti jakými jsou 

                                                 
18 Eneken TIKK, Kadri KASKA, Liis VIHUL, International Cyber Incidents: Legal Considerations, 
(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn, 2010), 21 
19 Jedno takové fórum je stále k nahlédnutí zde: 
http://forum.xakep.ru/m_877196/mpage_1/key_/tm.htm#877196 (accessed 30.04.2013) 
20 Rain OTTIS, Analysis of the 2007 Cyber Attacks Against Estonia from the Information Warfare 
Perspective, (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn), 2-3 
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hromadné rozesílání spamu, či právě zapojení do DDoS útoků. V závislosti na použitém 

škodlivém kódu (tzv. bot) a způsobu jeho šíření mohou počty kontrolovaných PC 

dosahovat poměrně značných čísel a rozmanitého geografického rozšíření (podle 

estonského CERT21 byly registrovány útoky ze 178 zemí světa)22, což činí případnou 

ochranu proti útočníkům mnohem složitější, jelikož v informačním toku nelze 

jednoduše rozlišit a filtrovat nežádoucí provoz od přístupu běžných uživatelů, například 

blokováním vybraných IP adres.23 

 V rámci druhé fáze byly zaznamenány čtyři velké vlny útoků: 4., 9.–11., 15. a 

18. května, nicméně i ve dnech mezi těmito vlnami byl provoz po datových trasách 

v Estonsku nad hodnotami běžnými pro standardní vytížení sítí. Za pozornost stojí 

zejména druhá vlna, která měla zřejmý politický podtext, jelikož 9. květen je v Rusku 

nejvýznamnějším státním svátkem, Dnem vítězství. Vzhledem ke zřejmému 

symbolickému významu data byl nárůst útoků v Estonsku předem očekáván a došlo 

k němu nakonec již 8. května ve 23 hodin estonského času, tedy o půlnoci času 

moskevského, což by napovídalo, že byl zorganizován právě z území Ruské federace. 

Útok byl charakterizován skokovým nárůstem provozu o 150 % a v rámci této vlny se 

podařilo na nějakou dobu vyřadit zároveň až 52 serverů, zejména vládních institucí. 

Rovněž tehdejší největší estonská banka Hansapank utrpěla během těchto dnů až 

několikahodinové výpadky služeb on-line bankovnictví.24  

V období druhé fáze se rovněž útočníci kromě webových stránek vládních úřadů 

a bank soustředili i na DNS servery a routery společnosti Elion, tedy klíčové prvky 

nezbytné pro připojení Estonska k internetu, nicméně k narušení ochrany a dohledu nad 

těmito páteřními body infrastruktury nedošlo. Po poslední větší vlně 18. května útoky 

v podstatě naráz ustaly, což se dá nejsnáze vysvětlit tím, že nadšení hacktivistů již 

opadlo a „majitelé“ velkých botnetů přesměrovali své aktivity na jiné cíle; často totiž 

bývají botnety pouze pronajímány za finanční úhradu či výměnou za jiné protislužby. 

Podle zjištění magazínu Wired byl například takto do útoků na Estonsko zapojen stejný 

botnet, který několik týdnů předtím napadal webové stránky opozičního hnutí bývalého 

šachového velmistra Garry Kasparova.25 

                                                 
21 Computer Emergency Response Team (viz dále v textu) 
22 Eneken TIKK et al., International Cyber Incidents, 23 
23 Graf skokového nárůstu přístupů na jeden konkrétní server je stále k dispozici na webové stránce 
společnosti F-secure, http://www.f-secure.com/weblog/archives/00001183.html (accessed 30.04.2013) 
24 Eneken TIKK et al., International Cyber Incidents, 20 
25 Joshua DAVIS, „Hackers Take Down the Most Wired Country in Europe“, in Wired, 21.08.2007 
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1.4 Estonsko jako rozvinutá informační společnost 

Kromě zřejmého politického kontextu útoků je nutné pro pochopení událostí 

rovněž zmínit význam informačních technologií a elektronizace služeb v Estonsku. 

Útok na počítačovou infrastrukturu v této zemi bezpochyby představoval zásah na 

citlivé místo, neboť Estonsko již v té době představovalo světovou špičku jak v počtu 

domácností připojených k internetu, tak rovněž ve využívání nejrůznějších on-line 

služeb. Ve sledovaném roce 2007 bylo možné připojení k internetu (pomocí pevných 

linek, wi-fi a podobně) na 98 % území Estonska, pokrytí země signálem sítí mobilních 

operátorů bylo rovněž téměř stoprocentní. Zhruba polovina domácností vlastnila počítač 

s připojením k internetu a kolem 50 % obyvatel ve věku 16–74 let internet využívalo.26 

 Rozmach segmentu informačních technologií a služeb se datuje již od 

devadesátých let 20. století a je spojován s budováním bankovního sektoru v zemi. 

Nově vznikající komerční banky, které se teprve etablovaly na zdejším trhu, investovaly 

tehdy do moderních technologií, aby mohly efektivně svými službami pokrýt tuto málo 

lidnatou zemi s oblastmi s poměrně řídkým osídlením. V roce 2007 již elektronické 

bankovní transakce přes internet tvořily 95% z celkového objemu, což bylo dáno i tím, 

že za ně nebyly účtovány žádné poplatky a tak se je naučily využívat i starší lidé.27 

Popularitu ale získaly i další komerční služby jako elektronické jízdenky či parkovací 

lístky. Dobrá dostupnost internetového připojení měla rovněž pozitivní vliv na rozvoj 

inovací v oboru informačních technologií a některé aplikace vytvořené estonskými 

programátory získaly velký ohlas i za hranicemi. Bezpochyby nejznámějším příkladem 

je program Skype, jehož rozšíření mezi uživateli internetu dosahuje vskutku globálního 

rozměru. 

 Pozadu nezůstal ani státní sektor a to zejména díky zavedení ID karet 

(občanských průkazů) které, kromě standardních údajů obvyklých u obdobných typů 

dokladů, obsahují čip s párem šifrovacích klíčů (tzv. PKI infrastruktura). Takto 

vybavená karta umožňuje nejen elektronicky podepisovat dokumenty, ale zároveň 

slouží jako autentizační nástroj pro přístup k různým typům státem provozovaných 

                                                 
26 Eneken TIKK et al., International Cyber Incidents, 16-17 
27 Andrej ZLOBIN, Xenia BOLETSKAYA, „E-bomba – Kdo stojí za kybernetickou válkou mezi Ruskem 
a Estonskem“, Vedomosti.ru [online], 28.05.2007, 
http://www.vedomosti.ru/smartmoney/article/2007/05/28/3004 (orig. Электронная бомба - Кто стоит за 
кибервойной России с Эстонией) 
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webových aplikací. Kromě přístupu do různých registrů (např. motorových vozidel, 

katastr nemovitostí) je tak možné i on-line vyplnit a ID kartou elektronicky podepsat 

daňové přiznání (v roce 2008 jich takto bylo odevzdáno 80 %)28 a od roku 2005 

dokonce i volit v obecních, parlamentních a dalších volbách přes internet, což bylo 

v Estonsku zavedeno jako ve vůbec první zemi na světě.29 Rozvinutý systém 

informačních služeb vzbuzoval velkou pozornost i v zahraničí a Estonsku přinesl občas 

s nadsázkou používané označení „E-stonia“, nicméně právě z tohoto důvodu byly 

události jara 2007 vnímány jako skutečně závažný problém. 

 

1.5 Dopady útoků a možnosti obrany 

Přestože útoky typu DDoS, jak jsem uvedl v části věnované popisu incidentu, 

představují v podstatě pouze úmyslné zahlcování kapacit napadeného – z hlediska 

techniky provedení často poměrně triviálními prostředky – účinná obrana proti nim 

nemusí být zdaleka tak jednoduchá. Prvním nástrojem, který mají správci sítí 

k dispozici, je rozšíření přenosového pásma (kapacity) tak, aby bylo možné zvládnout 

náhlý nárůst požadavků a pokusit se zároveň najít klíč, podle kterého by bylo možné 

odlišit a následně filtrovat nežádoucí provoz. Tak tomu bylo i během první fáze útoků, 

tedy v období od 27. do 29. dubna. Masivní vlny přístupů, které následovaly po zapojení 

botnetů během fáze druhé, již představovaly pro řadu napadených systémů 

nezpracovatelnou záplavu dat vedoucí k jejich pádu. Správci se pokoušeli snížit zatížení 

u webových serverů postupným odlehčením zobrazovaného obsahu, tedy například 

odebráním obrázků, odstraněním diskuzí pod zpravodajskými články a také reklamních 

bannerů. Rovněž vzhledem k tomu, že většina požadavků přicházela z počítačů mimo 

Estonsko, rozhodly se některé společnosti a organizace k plošnému zablokovaní 

přístupů ze zahraničí. Pro banky to znamenalo dočasné výpadky ve spojení se svými 

zahraničními partnery a klienty, pro zpravodajská média nemožnost poskytovat 

informace čtenářům mimo Estonsko. Mezi takto postižené patřily i největší společnosti 

ve svém oboru – banka Hansabank a deník Postimees,30 nicméně v informační 

                                                                                                                                               
 
28 Eneken TIKK et al., International Cyber Incidents, 18 
29 Estonia first country in the world to introduce internet voting, EurActiv.com [online],  published 
13.10.2005, updated 15.06.2007, http://www.euractiv.com/egovernment/estonia-country-world-introduce-
news-214896 
30 Rain OTTIS, Analysis of the 2007 Cyber Attacks, 2; rovněž Joshua DAVIS, „Hackers Take Down the 
Most Wired Country in Europe“ 
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defenzivě se de facto ocitlo celé Estonsko, neboť informace o událostech z estonského 

úhlu pohledu se staly pro zahraničí obtížněji dostupné. V případě druhé hlavní vlny, 

která byla v souvislosti s oslavami Dne vítězství v Rusku předem očekávána, byly 

některé servery preventivně odpojeny, což se týkalo například webových stránek úřadu 

estonského prezidenta.31 

Koordinace činností na obranu proti kybernetickým útokům spadá do 

kompetence speciální skupiny označované jako CERT (Computer Emergency Response 

Team), která byla v Estonsku zřízena v roce 2006.32 Poskytovatelé internetového 

připojení a IT administrátoři vládních úřadů i soukromých společností se tak v případě 

útoků či jiných bezpečnostních hrozeb mohou obracet na tento tým, což umožňuje lepší 

sdílení důležitých informací a v důsledku i účinnější ochranu před výpadky systémů či 

možným zneužitím uchovávaných dat. Během událostí jara 2007 se jako nezbytná 

ukázala i mezinárodní spolupráce, do Estonska dorazili zkoumat situaci a poskytnout 

podporu pracovníci z partnerských CERTů Spojených států a Finska, ale i další experti 

např. z Izraele či ústředí NATO. Pro zvládnutí situace bylo klíčové lokalizovat zdroje 

útoků a zařadit IP adresy závadných počítačů u poskytovatelů připojení v konkrétních 

zemích na tzv. blacklisty, neboli znemožnit z těchto stanic další šíření nežádoucích 

packetů. Činnost tohoto týmu a jednotlivé kroky, které přijímal k eliminaci dopadů 

útoků, byla i zahraničními experty hodnocena jako vysoce profesionální a v dané situaci 

efektivní. Zajímavostí je, že podle svědectví reportéra magazínu Wired významně 

vypomohla při navazování mezinárodní spolupráce i náhoda a neformální kontakty IT 

odborníků; zástupce společnosti provozující ve Stockholmu jeden z 13 hlavních 

globálních DNS serverů pobýval v době útoků v Tallinnu a mohl se tak sejít se zástupci 

estonského CERTu a pomohl předat jejich požadavky nejvýznamnějším světovým 

ISP.33 

S ukončením kybernetických útoků rovněž vyvstala otázka, jakou celkovou 

škodu vlastně způsobily. Z hlediska fyzického majetku v podstatě k žádným 

významným odpisům nedošlo a odpověď tak není úplně snadná. Banky, média a další 

komerční společnosti poskytující služby či informace po internetu zaznamenaly 

                                                 
31 Mark LANDLER, John MARKOFF, „Digital Fears Emerge After Data Siege in Estonia“, 
NYTimes.com [online], 29.05.2007, 
http://www.nytimes.com/2007/05/29/technology/29estonia.html?pagewanted=all&_r=0 
32 Estonian Information System's Authority website,  https://www.ria.ee/cert-estonia/ (accessed 
30.04.2013) 
33 Joshua DAVIS, „Hackers Take Down the Most Wired Country in Europe“ 
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samozřejmě finanční ztráty spojené s menším počtem transakcí a objednávek, v případě 

internetových médií je možné hovořit o výpadku příjmů z reklamy. Hansabank údajně 

odhadla ztrátu převyšující 1 milion USD.34 Ve svízelné situaci se ocitly rovněž úřady 

státní správy, zejména ty které přímo komunikují s občany. Vzhledem k výše zmíněné 

vysoké elektronizaci chodu státu, který ve většině agend nečiní rozdíl mezi listinou a 

elektronickou formou dokumentů, představovaly dočasná nedostupnost webových 

portálů a zahlcení e-mailových adres úřadů množstvím spamu citelné problémy. 

Nicméně tyto výpadky ani během žádné ze silných vln útoků neznamenaly pro chod 

úředního aparátu státu něco, co by bylo možné označit za jeho ochromení. Obyvatelé 

Estonska, kteří si zvykli na komfort elektronické komunikace se státními úřady, spíše 

mohli začít ztrácet důvěru v e-government a schopnost institucí ochránit jejich osobní 

data.  

Vedle obtížně kvantifikovatelných škod je neméně problematická otázka právní 

postižitelnosti útočníků. Přestože na první pohled útoky přicházely z počítačů 

umístěných ve více než stovce různých zemí světa, ve skutečnosti se v tolika zemích 

skuteční pachatelé nenacházeli a jde jen o důsledek využití botnetů. Každý botnet však 

musí být odněkud řízen, má svůj tzv. Command and Control (C&C) server, který ovládá 

počítače nic netušících uživatelů, tedy tak řečené zombie. Identifikace takového C&C 

serveru by již mohla vést na stopu ke konkrétním pachatelům, proto bývají často 

umístěny v zemích, kde není příliš pravděpodobná případná ochota ke spolupráci při 

vyšetřování či jejich právní řád nepostihuje tento typ počítačových aktivit. V případě 

útoků na Estonsko bylo uváděno použití C&C serverů umístěných v separatistickém 

regionu Podněsteří na území Moldavska.35 Některé pokusy o vypátrání konkrétních 

podezřelých osob přesto byly učiněny, estonské státní zastupitelství se obrátilo 

s odvoláním na smlouvu o vzájemné právní pomoci na orgány Ruské federace se 

žádostí o identifikaci několika uživatelů diskusních webů, u kterých bylo 

pravděpodobné, že se nachází na jejím území. Této žádosti nicméně vyhověno nebylo 

a ruské straně navíc trvalo více než rok, než v tomto duchu zaslala písemnou odpověď.36 

Jediným obviněným a odsouzeným v souvislosti s kybernetickými útoky se tak nakonec 

stal Dmitrij Galuškevič, dvacetiletý estonský student ruské národnosti. Ze svého 

osobního počítače prováděl útoky typu DoS na webové stránky Reformní strany k 

                                                 
34 Mark LANDLER, John MARKOFF, „Digital Fears Emerge After Data Siege in Estonia“ 
35 Eneken TIKK et al., International Cyber Incidents, 28 
36 Ibid., 27 
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čemuž se během vyšetřování přiznal a byl odsouzen k pokutě ve výši 17,500 tehdejších 

estonských korun (přibližně 1,100€).37 

 

                                                 
37 Estonia fines man for 'cyber war', BBC News [online], 28.01.2008, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7208511.stm 
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2. KYBERNETICKÁ VÁLKA 

2.1 Rusko a jeho případná odpovědnost za útoky 

Dalo by se říct, že zatímco v ulicích Tallinnu zavládl během několika málo dnů 

po potyčkách klid a rozbité výlohy byly opraveny, ve vzájemných estonsko-ruských 

vztazích napětí teprve kulminovalo. Vysocí představitelé obou států se vzájemně 

obviňovali v souvislosti s tím, jak se spor o bronzový památník přenášel do dalších 

rovin, útoky na estonské počítačové systémy nevyjímaje. Považuji tak za vhodné zmínit 

některé související události, které mimo jiné dokládají, že hlavní linie sporů se přenesla 

od protestů ruské národnostní menšiny v Estonsku na mezistátní úroveň mezi Estonsko 

a Ruskou federaci. 

 Olej do ohně hojně přilévalo ruské, pro-Putinovské hnutí mladých nazvané 

„Naši“. Tato politicky angažovaná skupina byla založena v roce 2005 jako jakási 

odpověď na masové protesty, které v některých okolních zemích (Ukrajina, Gruzie) 

přivedly k moci představitele opozičních, zpravidla více prozápadních, proudů. Počet 

členů Naši v Rusku dosahoval až ke sto tisícům, kteří byli a jsou připraveni veřejně 

vystupovat na podporu režimu putinovského Ruska. Aktivity skupiny jsou považovány 

za finančně i politicky zajištěné přímo z nejvyšších míst Kremlu.38 Právě členové Naši 

narušili tiskovou konferenci estonské velvyslankyně v Moskvě a pokusili se i o její 

fyzické napadení. Dalších zhruba 500 osob obklíčilo budovu estonského velvyslanectví 

a za nečinného přihlížení policistů házeli směrem k budově kameny a počmárali 

obvodové zdi.39 Protesty před budovou nakonec vedly k oficiálnímu uzavření 

ambasády, kde zůstalo uvnitř uvězněno 12 zaměstnanců.40 Se žádostí o pomoc s řešením 

této situace se Estonsko obrátilo i na Evropskou unii, přesto trvalo ještě několik dnů než 

protesty před ambasádou ustaly a chod úřadu mohl být znovu obnoven.41 Aby byla 

pozornost médií připoutána k těmto protestům co možná nejdéle, oblékali členové Naši 

uniformy Rudé armády, přespávali v sousedství budovy ve stanech a například 

                                                 
38 James JONES, „Putin's youth movement provides a sinister backdrop to Russia's protests“, The 
Guardian [online], 08.12.2011, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/dec/08/putin-russia-
elections 
39 Russian officials lambast Estonia, BBC News [online], 01.05.2007, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6611515.stm 
40 Andrew RETTMAN, „Estonia calls for EU help on Russia embassy siege", in EU Observer [online], 
02.05.2007, http://euobserver.com/political/23972 
41 Andrew RETTMAN, „Estonia and Russia make uneasy peace“, in EU Observer [online], 07.05.2007, 
http://euobserver.com/foreign/24004 
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v narážce na oficiální zdůvodnění přemístění bronzového památníku organizovali petici 

za přestěhování estonského velvyslanectví z centra města na vhodnější místo.42 

 V atmosféře vzájemné konfrontace vyzval v souvislosti s blížícím se výročím 

Dne vítězství moskevský starosta Jurij Lužkov k bojkotu „všeho estonského“.43 

Vyjádření, které by bylo možné chápat pouze jako apel k veřejnosti, bylo však podle 

některých dostupných informací ve státem kontrolovaných odvětvích již dávno 

skutečností. Podle studie Johna Lougha Russia’s Energy Diplomacy zastavilo Rusko 

v období po incidentu export uhlí a ropných produktů přes přístav v Tallinnu. 

Z ekonomického hlediska spíše než na estonské hospodářství měl takový krok negativní 

dopad na Rusko samotné, které je značně závislé na příjmech z exportu surovin. 

Rozhodnutí je tak nutné chápat jako zejména politicky motivované a to i s přihlédnutím 

k faktu, že výjimka z tohoto opatření byla udělena pouze společnosti Gunvor, která je 

podle Lougha spoluvlastněná Putinovým blízkým přítelem.44 Jako další důsledek 

zhoršení vzájemných vztahů bývá uváděn případ zrušení přímého železničního spojení 

mezi Tallinnem a Sankt Petěrburgem, které ruský železniční přepravce (Rossijskije 

železnyje dorogi) oznámil 8. května. Důvodem mělo být slabé využívání vlaků 

cestujícími a tedy ztrátovost této linky.45 

  Stála tedy oficiální ruská místa i za kybernetickými útoky? Estonský předseda 

vlády Ansip a jeho ministři měli v tomto poměrně jasno a obvinili ze zodpovědnosti za 

útoky přímo ruskou vládu, což Moskva samozřejmě stejně razantně popřela.46 Nicméně 

kromě zjevné skutečnosti, že kybernetické útoky bezprostředně souvisely s aktuální 

politickou krizí ve vztahu obou zemí, bylo pro estonskou stranu obtížné předložit 

konkrétní důkazy. Jen těžko bylo možné za takový důkaz považovat například 

pozměnění obsahu webové stránky Reformní strany, kde byla zveřejněna údajná 

omluva estonského ministerského předsedy, která ovšem na rozdíl od ostatního obsahu 

byla napsána v ruském, nikoliv estonském jazyce.47 Pouze neodborná veřejnost rovněž 

mohla pokládat za relevantní argument, který uvedl estonský ministr spravedlnosti Rein 

                                                 
42 Marko LEHTI, Matti JUTILA, Markku JOKISIPILÄ, „Never Ending Second World War: Public 
Perfomances of National Dignity and Drama of Bronze Soldier“, in Journal of Baltic Studies vol 39(4), 
(2008), 401 
43 Russian officials lambast Estonia, BBC News [online], 01.05.2007, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6611515.stm 
44 John LOUGH, „Russia’s Energy Diplomaty“, (Chatham House, London, 2011), 9 
45 Russia to Cut Rail Link to Estonia, Kommersant [online], 09.05. 2007, 
http://www.kommersant.com/page.asp?id=-10688 
46 Estonia hit by 'Moscow cyber war', BBC News [online], 17.05.2007, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6665145.stm 
47 Eneken TIKK et al., International Cyber Incidents, 21 
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Lang v televizním vystoupení, že IP adresy útočníků pocházejí z Ruska a byly mezi 

nimi i některé náležící ruským vládním úřadům v Moskvě.48 I v případě, že by nebyly 

podvržené, mohlo se jednat pouze o jeden z tisíců počítačů napadených a včleněných do 

některého z botnetů. 

 K jistému odhalení došlo až o dva roky později, kdy poslanec Státní Dumy za 

stranu Jednotné Rusko Sergej Markov na konferenci o kybernetické bezpečnosti 

prohlásil, že za útoky na Estonsko stojí jeden z jeho asistentů. Ač sám Markov jeho 

jméno nesdělil, měl jím být Konstantin Goloskokov, aktivista (komisař) již zmíněného 

hnutí Naši, který se veřejně odhalil sám s tím, že to byl on a několik jeho přátel, kdo 

způsobil zablokování estonských serverů.49 Informace o zapojení hnutí Naši nicméně až 

tak překvapivá není vzhledem k výše zmíněným událostem a koordinované útoky 

politicky motivovaných útočníků byly rovněž popsány jako nedílná součást celého 

případu. Jeho osobní podíl na útocích je tak sice možný, nicméně zřejmě jen stěží 

klíčový. 

 

2.2 Kybernetická válka 

„Jaký je rozdíl mezi blokádou přístavů a letišť suverénního státu a zablokováním 

systémů státních institucí a stránek zpravodajských serverů?“, ptal se estonský předseda 

vlády Andrus Ansip ve vyjádřeních pro tisk.50 Paralela se zdála být nanejvýš příhodná, 

nicméně odpověď na tuto řečnickou otázku není zdaleka tak snadná a spíše otevírá 

dveře do labyrintu teorií a spekulací. Navíc pokud by odpověď – byť s jistými 

výhradami – zněla, že mezi oběma případy prakticky žádný rozdíl není, mohli bychom 

snadno označit události za projev agrese vůči Estonsku, tedy potažmo války. 

Představa „kybernetické války“ se stala lákavou zejména pro média (z tehdejších 

článků cituji například BBC: „Estonia hit by 'Moscow cyber war'“, New York Times: 

„the first war in cyberspace“, či již zmiňovaný časopis Wired: „Welcome to Web War 

one“), ale i pro některé analytiky bezpečnostních studií a mezinárodních vztahů. 

                                                 
48 Kari ALENIUS, „An Exceptional War that Ended in Victory for Estonia Or an Ordinary e-
Disturbance? Estonian Narratives of the Cyber-Attacks in 2007“. In European Conference on Information 
Warfare and Security, Reading, United Kingdom, (2012), 3 
49 Chloe ARNOLD, „Russian Group's Claims Reopen Debate On Estonian Cyberattacks“, RFE/RL 
[online], 30.03.2009, 
http://www.rferl.org/content/Russian_Groups_Claims_Reopen_Debate_On_Estonian_Cyberattacks_/156
4694.html 
50 Andrej ZLOBIN, Xenia BOLETSKAYA, „E-bomba“ 
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Zatímco u zpravodajských médií je možné termín přijmout jako akceptovatelnou 

zkratku či metaforu, serióznější výzkum by měl začínat přesnějším definováním pojmu, 

což se ukázalo být jako problém řady publikovaných textů. Otázka definování 

kybernetické války však není uspokojivě dořešena dodnes a v této části se tak pokusím 

poukázat pouze na několik možných přístupů a jejich aplikaci v kontextu sledovaných 

událostí estonského jara 2007. 

 Již v roce 2008, tedy relativně nedlouho po událostech, vyšel v European Affairs 

článek nazvaný Cyber War I: Estonia attacked from Russia autorky Kertu Ruusové, 

který se sice nepokouší přímo o definování kybernetické války, nicméně samotný pojem 

je v textu hojně používán v jasném kontextu. Ruusová konstatuje, že se jednalo o první 

případ hromadného, organizovaného a politicky motivovaného útoku s cílem způsobit 

chaos a škody na celé státní digitální infrastruktuře.51 Takto formulovaný pohled na 

kybernetickou válku bychom mohli označit za poměrně volný, kladoucí důraz pouze na 

skutečnost, že obětí byl stát, respektive jeho infrastruktura a útočník – ať už jím byl 

kdokoliv – měl pro útok patřičný politický motiv. Přestože článek nepovažuji z hlediska 

výzkumu událostí za zvlášť významný, představuje příklad poměrně častého přístupu, 

který však v zásadě pouze argumentačně rozšiřuje zmíněnou mediální zkratku. 

Problémem této interpretace je sporná otázka, nakolik byla skutečně zasažena klíčová 

infrastruktura státu a došlo k jeho bezpečnostnímu ohrožení v situaci, kdy se 

v problémech ocitly pouze civilní systémy připojené k internetu. Text, včetně svého 

úderného názvu, navíc poměrně dobře odpovídá interpretaci událostí tak, jak byla 

většinově vnímána a prezentována estonskými politiky a médii (o tomto aspektu bude 

pojednáno dále). 

 O definice pojmů na poněkud exaktnějším základě se pokusili například 

výzkumní pracovníci CCD COE Peeter Lorents a Rain Ottis: abychom mohli definovat 

pojem kybernetická válka, tedy jakýsi stav nejvyššího stupně ohrožení vedeného 

prostřednictvím počítačových sítí, je potřeba začít od pojmů nižších. V tomto ohledu za 

jakousi základní „jednotku“ můžeme označit kybernetický incident. Ten představuje 

nepřijatelnou odchylku ve struktuře či fungování informačního systému či jeho 

komponentů (uložených dat, hardware, software a podobně). Incidenty mohou být 

jednak náhodné (například v důsledku výpadku napájení elektrickým proudem) nebo 

úmyslně vyvolané a pak je na místě hovořit o kybernetickém útoku. Pokud jsou útoky 

                                                 
51 Kertu RUUS, „Cyber War I: Estonia attacked from Russia“, European Affairs, 2008, vol. 9, Issue 
number 1-2 (Winter/Spring of 2008), 1 
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vyvolány záměrně s cílem dosáhnout jejich prostřednictvím nějakých politických cílů, 

můžeme tento akt označit jako kybernetický konflikt. Konflikt představuje snahu 

o zničení, či jinou formou provedené vyřazení z provozu, informačních systémů 

napadeného subjektu s tím, že tento cíl je ospravedlňován např. náboženskými, 

nacionálními či filosofickými důvody. Zatímco aktéry konfliktu mohou být kromě států 

i jiné organizační struktury či dokonce jednotlivci, kybernetická válka je podle Lorentse 

a Ottise výhradní záležitostí dvou či více států. Příkladem takové války by mohla být 

snaha kapacit jednoho státu o vyřazení z provozu konkrétních částí vojenských systémů 

země druhé.52  

Podle takto formulovaných definic by bylo o událostech jara 2007 v Estonsku 

možné hovořit pouze jako o kybernetickém konfliktu, nikoliv válce. Tento pohled sdílí 

i jeden z předních odborníků na počítačovou bezpečnost Mikko Hypponen53, podle 

kterého není možné v tomto případě použít pojem válka, zvlášť když vojenské systémy 

nebyly útoky vůbec dotčeny. Podle jeho představ by kybernetickou válkou mohla být 

pouze situace, kdy armáda země A napadne počítačové systémy země B. K tomu však 

zatím nikdy nedošlo a přímé zapojení vlád v jednotlivých případech se rovněž nikdy 

nepodařilo prokázat.54  

 

2.3 Nebo jen výtržnosti na síti? 

Problematičností celého konceptu kybernetické války se systematicky zabývá 

Thomas Rid a jeho pohled považuji za natolik zajímavý, že se na něj zaměřím poněkud 

podrobněji. Rid navíc své argumenty opírá o několik příkladů z nedávné minulosti 

včetně estonských událostí, proto by jeho interpretace neměla v této práci chybět. 

Hlavní myšlenku své práce vyslovuje hned v úvodu, tedy že k žádné kybernetické válce 

nikdy v minulosti nedošlo, žádná se neodehrává v současnosti a s největší 

pravděpodobností ani v budoucnu k žádné nedojde. Rid samozřejmě nepopírá existenci 

kybernetických útoků jako takových, považuje je ovšem pouze za sofistikovanější verzi 

                                                 
52 Peeter LORENTS, Rain OTTIS, „Knowledge Based Framework for Cyber Weapons and Conflict“, in 
Conference on Cyber Conflict Proceedings 2010, C.Czosseck, K.Podins (Eds.), CCD COE Publications, 
2010, Tallinn, 139-140 
53 Vlivný finský bezpečnostní expert, analytik a publicista. Časopis Foreign Policy jej např. zařadil mezi 
„TOP 100 Global Thinkers“ 
54 Clark BOYD, „Cyber-war a growing threat warn experts“, BBC News [online], 17.06.2010, 
http://www.bbc.co.uk/news/10339543 
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podpůrných aktivit, které jsou stejně staré jako války samotné, tedy sabotáže, špionáže 

a podvratné činnosti (subverze - subversion). 

Jakýkoliv násilný akt musí splňovat určitá kritéria, aby mohl být označen za 

válku. Pro odpověď na otázku jaká jsou tato kritéria a co tedy válka je a není, sáhl 

Thomas Rid po slavné knize pruského generála Carla von Clausewitze O válce (Vom 

Kriege) a vystavěl tezi na základě následujících tří bodů: Zaprvé musí být násilného 

charakteru, válka je vždy potenciálně smrtonosná alespoň pro jednu ze stran („Válka je 

tedy akt násilí s cílem donutit protivníka, aby se podřídil naší vůli“).55 Zadruhé válka má 

instrumentální povahu, konkrétně své prostředky a rovněž svůj konec, tedy vnucení vůle 

útočníka poražené straně („…zbavit nepřítele možnosti obrany je cíl válečné 

činnosti“).56 Konečně zatřetí je válka vždy aktem politiky, má svůj politický účel (válka 

není izolovaný akt, předem ji ovlivňuje „uvažování o politickém stavu jaký po ní 

nastane“).57 Jedině jsou-li splněna zároveň všechna tato tři kritéria, můžeme o nějaké 

agresivní akci hovořit jako o válce.58 

Thomas Rid konstatuje, že tyto tři podmínky současně nejenom nebyly 

v žádném ze zdokumentovaných případů splněny, ale je pouze několik známých 

kybernetických útoků, kde se dá mluvit o naplnění alespoň jedné z nich. Žádná 

kybernetická ofenzíva nevedla k obětem na životech, žádný člověk nebyl zraněn 

následkem kybernetických útoků, žádná budova nebyla zničena v důsledku napadení po 

síti.59 Všechny dosud známé případy politicky motivovaných útoků můžeme označit za 

špionáž, sabotáž či – což byl podle Rida případ estonských událostí – subverzi. Na 

řečnickou otázku estonského premiéra Ansipa, kterou jsem uvedl předchozí kapitolu, 

tedy jaký je rozdíl mezi blokováním počítačových sítí a blokádou přístavu, odpovídá 

Rid následovně: Na rozdíl od námořní blokády není „blokáda“ webových stránek aktem 

násilí, a to ani potenciálně; útoky formou DDoS nebyly prostředkem žádného taktického 

cíle, ale nepřímou formou protestu a na rozdíl od lodí blokujících cestu do přístavu 

zůstaly příkazy ping anonymními, bez konkrétní politické podpory. Andrus Ansip by se 

tak spíše měl ptát, jaký by byl rozdíl mezi kybernetickými útoky, které jeho země 

                                                 
55 Carl von CLAUSEWITZ, „O válce“, (Praha, Academia, 2008), 23 
56 Ibid., 25 
57 Ibid., 27 
58 Thomas RID, „Cyber War Will Not Take Place“, in The Journal of Strategic Studies Vol. 35, No. 1, 
February (2012), 7-8 
59 Ibid.,11 
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prožila a řekněme četnými demonstracemi anonymního davu, který by z protestních 

důvodů blokoval přístup do úředních budov.60 

 

2.4 NATO a kybernetická bezpečnost 

Otázku nakolik jsou kybernetické útoky porovnatelné s konvečními 

bezpečnostními hrozbami si museli nutně položit i politici a úředníci ve vedoucích 

výborech EU a zejména NATO, jejichž členem již tehdy Estonsko bylo (do obou 

organizací vstoupilo v průběhu roku 2004). Kybernetická bezpečnost se jako bod 

jednání objevila již na Pražském summitu NATO (2002), kdy byla zřízena jednotka 

Computer Incident Response Capability (NCIRC), jejímž hlavním cílem bylo 

vyhledávání počítačových virů a jiných případů narušení bezpečnosti v počítačových 

systémech Aliance a zároveň poskytování potřebné podpory jednotlivým členským 

zemím v případě problémů. Nicméně zaměření NCIRC bylo orientováno pouze na 

interní systémy NATO, nikoliv na celé národní síťové infrastruktury (tedy potažmo 

internet a systémy soukromých společností) a teprve estonské události učinily z otázek 

jak na podobné situace reagovat a jak jim předcházet jednu z bezpečnostních priorit.61  

Spíše v rovině v rovině spekulací a teoretických úvah byl během průběhu 

estonských událostí zmiňován Článek 5 Severoatlantické smlouvy, podle kterého je 

útok proti jedné zemi považován za útok proti celé organizaci, tedy všem jejím členům. 

V případě kybernetických útoků byla jeho aplikace obtížně představitelná. 

Přestože některé zdroje citují vyjádření nejmenovaných vysokých představitelů, kteří 

například srovnávají situaci se zasažením komunikačního centra raketou,62 nebyla 

aplikace Článku 5 nikdy reálně zvažována.63 Přesto se otázky, zda se v estonském 

případě jedná o „ozbrojený útok“ (armed attack), zda je možné nějak zasáhnout 

a případně jakým způsobem, pochopitelně objevovaly u řady významných a často 

citovaných analytiků.64 Všemi takovými úvahami se však prolíná absence poznatku, kdo 

byl oním útočníkem, vůči kterému by měly být uplatněny odvetná opatření. Jak již bylo 

                                                 
60 Ibid., 13 
61 Ryan KAISER, „Estonia: NATO's Cyber-Warrior“, Center for European Policy Analysis [online], 
01.05.2008, http://www.cepa.org/content/estonia-natos-cyber-warrior 
62 William C. ASHMORE, „Impact of Alleged Russian Cyber Attacks“, in Baltic Security & Defence 
Review, Volume 11, (2009), 12 
63 Eneken TIKK et al., International Cyber Incidents, 26 
64 Např. Anne APPLEBAUM, „Cyber-Attack on Estonia is a Dilemma for NATO“. In The Record, 
Kitchener, Ont., Canada,  23.5.2007 
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řečeno, tato otázka nemůže být jednoznačně zodpovězena. Pomoc NATO Estonsku tak 

zůstala u vyslání počítačových expertů do Tallinnu a verbálních vyjádření podpory. 

Je však potřeba alespoň krátce zmínit, že s ukončením útoků v květnu 2007 

estonský zájem o zapojení NATO jakožto orgánu kolektivní bezpečnosti do obrany 

proti kybernetickým útokům nikterak neopadnul. Estonská delegace údajně zcela 

ovládla společné jednání ministrů obrany v červnu téhož roku a prosadila přijetí 

společného stanoviska ke kybernetické bezpečnosti a rovněž zařazení tématu do agendy 

nadcházejícího summitu NATO v Bukurešti (2008). Teprve zde se odehrál zásadní spor 

o aplikaci Článku 5 v souvislosti se zřízením Cyber Defence Management Authority 

(CDMA), kdy i přes tlak východních členů Aliance v čele s Estonskem byly schváleny 

pouze takové kompetence nové autority, které spadají pod Článek 4, tedy „jen“ 

konzultace v případě kybernetických útoků na některého z členů.65 Estonskou pozici na 

summitu obhajoval prezident Toomas Hendrik Ilves, který volal po změně tradičního 

paradigmatu, kdy Článek 5 je uplatňován pouze v případě symetrické hrozby. Podle 

Ilvese by rovněž neměl být rozhodující způsob provedení útoku či použité zbraně: 

pokud je například nemocnice či elektrárna zasažena raketou, poškozena výbuchem 

dynamitu nebo napadena kybernetickým DDoS útokem, není v tom podle estonského 

prezidenta žádný rozdíl.66 

V květnu roku 2008 pak bylo v Tallinnu zřízeno společné výzkumné centrum 

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE), které funguje pod 

záštitou NATO, nicméně není přímo podřízeno jeho strukturám. Na jeho provozu 

a financování se podílí pouze některé z členských států Aliance dle jejich vlastního 

uvážení; od založení centra to bylo nejprve 9 zemí (včetně USA), v době vzniku této 

práce byl jejich počet ustálen na 12 a v průběhu roku 2013 je avizováno zapojení 

dalších tří zájemců, mimo jiné Francie a Velké Británie (ČR se zatím práce centra 

neúčastní).67 

 

                                                 
65 NATO agrees common approach to cyber defence, EurActiv.com [online], published 04.04.2008, 
updated 28.05.2012, http://www.euractiv.com/infosociety/nato-agrees-common-approach-cyber-
defence/article-171377 
66 Přepis vystoupení prezidenta Ilvese na webových stránkách Bukurešťského summitu: Toomas Hendrik 
Ilves in The Bucharest Conference, „Article 5: How relevant is it and what does it mean Today?“, 
[online] http://www.gmfus.org/bucharestconference/transcriptsarticle5.html, (accessed 30.04.2013) 
67 Webové stránky CCD COE, http://www.ccdcoe.org/, (accessed 30.04.2013) 
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2.5 Mediální reprezentace událostí a národní narativ 

Zajímavou a důležitou otázkou se v souvislosti s kybernetickou válkou vůči 

Estonsku zabýval Kari Alenius z Univerzity v Oulu, který zkoumal, jak byla celá 

událost vnímána a interpretována sdělovacími prostředky v Estonsku samotném. Na 

základě publikovaných projevů a článků z hlavních zpravodajských médií v Estonsku 

vypracoval narativní analýzu, která mimo jiné odhaluje převládající diskurz či mentální 

obraz tehdejšího zpravodajství. V prvních dnech po bronzové noci bylo informování 

o problémech na síti poměrně ve stínu samotných nepokojů v ulicích, což je vzhledem 

k jejich bouřlivému průběhu pochopitelné. Pro zpravodajství o kybernetických útocích 

a vytvoření hlavního narativu bylo klíčové až obvinění estonských politiků, že za 

problémy stojí Rusko a jeho oficiální instituce. Odhalení nepřítele tak podle Aleniuse 

představovalo pro Estonce úlevu, neboť bylo možné události snadněji interpretovat, 

například použitím obrazů války: nepřítel a napadená oběť, která se snaží čelit útokům 

silnějšího protivníka. Z dalších charakteristik mediálního zpravodajství odhaluje 

paradox, kdy na jedné straně je voláno o pomoc spojenců z NATO a s tím souvisí 

i přivítání rozhodnutí o vybudování výzkumného centra v Tallinnu, na druhé straně je 

Estonsko prezentováno vzhledem k dobře zvládnutým protiopatřením jako světový lídr 

v oblasti kybernetické bezpečnosti a předmět obdivu od zástupců ostatních států 

Aliance, jejichž pochvalné výroky jsou často citovány.68 

Alenius v závěru práce shrnuje převládající narativ zpravodajství, který se 

vytvářel kolem čtyř hlavních bodů: 1) byla to válka; 2) oficiální ruské kruhy byly přímo 

či nepřímo zodpovědné za útoky; 3) jednalo se o nový, bezprecedentní způsob 

konfliktu; 4) Estonsko v tomto konfliktu zvítězilo. Podle jeho zjištění veřejná diskuse 

o tématu se až v osmdesáti procentech zkoumaných textů odehrávala na těchto 

základech či je přímo vytvářela. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavními reprezentanty 

tohoto převažujícího narativu byli představitelé estonské konzervativní pravice, často 

členové vlády či jiných státních institucí, je možné tuto interpretaci označit za oficiální, 

potažmo národní estonskou linii. Názory vymykající se této hlavní linii (vedlejší 

narativ) obvykle poukazovaly, že srovnávání kybernetických útoků s válkou je 

neadekvátní, obviňování Ruska vzhledem k nejasnému původu útoků je příliš 

zjednodušené a pokud se tedy o válku nejedná, pak ani není možné v ní zvítězit.69   

                                                 
68 Kari ALENIUS, „An Exceptional War“, 4 
69 Ibid, 7 
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 Obdobnou analýzu ruských médií sice k dispozice nemáme, nicméně pro 

zapojení Ruska do událostí souvisejících s přemístěním bronzového vojáka – tedy 

alespoň v rovině politických prohlášení a protestních akcí členů Naši, když už o přímé 

podpoře kybernetických útoků neexistují relevantní důkazy – je důležitý jiný narativ 

a tím je vítězství SSSR ve velké vlastenecké válce (tj. na východní frontě druhé světové 

války) a jeho klíčový symbolický význam pro ruské národní vědomí. Na tom nic 

nezměnil ani pád sovětského impéria, naopak současné Rusko převzalo od sovětské éry 

toto vítězství (chápané rovněž jako osvobození Evropy od fašismu) coby zdroj národní 

hrdosti, včetně symbolů oné doby a spektakulárních oslav 9. května jako Dne vítězství. 

Zatímco tisíce soch Lenina, Stalina či Marxe byly odstraněny, památníky připomínající 

druhou světovou válku zůstaly změnou politického režimu v naprosté většině 

nedotčeny.70  

 Naopak základní narativ současného estonského státu je založen na dvou, 

ruskému pohledu zcela nepřijatelných, premisách o nelegálnosti sovětské nadvlády nad 

pobaltskými státy a právní kontinuitě s předválečnou republikou. Dnešní Estonsko 

vnímá příslušnost k Západu jako přirozenou, naopak desetiletí po které bylo 

součástí Sovětského svazu za nenormální stav věcí a toto období je tak připomínáno 

především optikou utrpení a odporu. Zdůrazňováním fundamentálních odlišností od 

Ruska, kterými se Estonsko staví na západní stranu civilizační hranice, pak tlačí do 

komplikovaného postavení ruskou menšinu, která je vnímána jako potenciální pátá 

kolona.71 Symbolika Dne vítězství představuje pro Estonce spíše národní tragedii a tak 

například pozvání na oslavy 60. výročí v roce 2005, kterých se v Moskvě účastnilo více 

než 50 hlav států včetně německého kancléře či prezidentů Spojených států a Číny, 

estonská strana bojkotovala.72 

Zpochybňování těchto národních narativů vede k emocionálním projevům na 

obou stranách, což charakterizuje i popsaný případ přemístění bronzového vojáka 

a jevů, které toto rozhodnutí doprovázely. V tomto kontextu není bez zajímavosti uvést 

dva příklady, které se odehrály v průběhu roku 2008 v jiných bývalých sovětských 

republikách. Během srpnového rusko-gruzínského ozbrojeného konfliktu došlo rovněž 

k rozsáhlým kybernetickým útokům na zpravodajská média a webové stránky vládních 

                                                 
70 Marko LEHTI et al., „Never Ending Second World War“, 403 
71 Ibid., 406-408 
72 Pozvání nepřijala rovněž Litva, naopak lotyšská prezidentka Vīķe-Freiberga se rozhodla oslav 
zúčastnit. O účasti světových lídrů rovněž: Leaders mourn Soviet wartime dead, BBC News [online], 
09.05.2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4528127.stm 
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úřadů. Případ se v mnoha ohledech odlišoval od estonských událostí a to i s ohledem na 

nesrovnatelně menší vyspělost počítačové a síťové infrastruktury v Gruzii, nicméně 

byly použity mimo jiné známé techniky DoS útoků a pozměňování obsahu webových 

stránek. Tak se například na napadených stránkách ministerstva zahraničních věcí 

objevil portrét gruzínského prezidenta společně s obrázkem Adolfa Hitlera.73 Ještě 

k mnohem výmluvnějšímu spojení kybernetických útoků a sporu o historii došlo 

v červenci téhož roku v Litvě. Nedlouho poté, co byl schválen zákon zakazující 

používání bývalých sovětských a komunistických symbolů (shodně se symboly 

nacistickými) jako jsou vlajky, portréty vedoucích představitelů a podobně,74 bylo 

napadeno více než 300 litevských webových stránek. Opět bylo použito DoS útoků, ale 

došlo i k prolomení zabezpečení stránek a pozměnění jejich obsahu umístěním 

sovětského symbolu srpu a kladiva.75 Ani v těchto případech však strůjce útoků nebyl 

odhalen, natož prokázáno zapojení ruských oficiálních míst, přestože zejména v případě 

útoků na Gruzii nebylo pochyb, že způsobená informační blokáda gruzínských vládních 

a zpravodajských serverů je plně v souladu se zájmy Ruska v jinak konvenčně vedeném 

vojenském střetu. 

 

                                                 
73 William C. ASHMORE, „Impact“, 10 
74 Lithuanian ban on Soviet symbols, BBC News [online], 17.07.2008, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7459976.stm 
75 William C. ASHMORE, „Impact“, 11 
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Závěr 

Pokud bychom izolovali kybernetické útoky na Estonsko od celkového kontextu 

událostí kolem přemístění sochy bronzového vojáka, snadno bychom mohli dojít 

k závěru, že se tedy vlastně zase tolik nestalo. Občasné výpadky on-line bankovních 

aplikací, problémy s dostupností vládních a zpravodajských webů, rozesílání spamu – 

nic z toho nelze označit za bezprostřední ohrožení státní suverenity či vážnou 

bezpečnostní hrozbu a v tomto ohledu bych se přikláněl spíše k rezervovanému přístupu 

Thomase Rida a jeho skepsi ke „kybernetickým válkám“ jako formě mezistátních 

konfliktů. Celý incident však není možné oddělit od historických událostí a jejich 

interpretace v estonském a ruském národním prostředí, proto jsem těmto otázkám 

věnoval v práci značný prostor. Pokud bylo v textu práce zmíněno jméno generála von 

Clausewitze, s nímž si většinou spojujeme především myšlenku (častěji spíše jen 

zkratku) o válce jako pokračování politiky jinými prostředky, pak s jistou dávkou 

nadsázky by se kybernetické útoky jara 2007 mohly označit jako pokračování druhé 

světové války jinými – modernějšími a nenásilnými – prostředky.  

Mobilizační efekt symbolů druhé světové války sehrál svou roli zejména 

v prvních dnech kybernetických útoků. Umístění svastiky na stránky Reformní strany, 

zobrazování estonského premiéra Ansipa s přimalovaným hitlerovským knírkem, výzvy 

k útoku na „eSStonsko", to vše svědčí, že spor o dějiny zůstává stále živým i pro 

sociálně specifickou komunitu pokročilých uživatelů informačních technologií. Role 

těchto hacktivistů byla však důležitá spíše jen pro demonstrování spontánní povahy 

útoků a bez podpory některého ze silných hráčů kybernetického podsvětí by nejspíš 

zůstalo jen u intenzity první fáze, která příliš nevybočovala z řady již dříve 

zdokumentovaných DoS útoků v jiných zemích. Teprve zapojení botnetů a koordinace 

útoků do silných vln představovaly pro řadu systémů neřešitelný problém a docházelo 

k dočasným výpadkům. Soustředění hlavní vlny do symbolického data oslav Dne 

vítězství bylo sice očekávané, ale i přes přijatá protiopatření představoval tento den 

nejkritičtější fázi kybernetické války. Přesto dle mého soudu „kybernetická válka 

o bronzového vojáka“, jak jsem tyto události označil v názvu práce, představovala 

pouze doplněk k „válkám“ jiným které se na jaře 2007 mezi Estonskem a Ruskem 

odehrávaly – válce slov a válce symbolů. 
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Již brzy po událostech jara 2007 se objevily názory, zda estonská strana – ať již 

z neznalosti, nejistoty či z politických důvodů – události záměrně nezveličovala.76 

Z poznatků, které jsem shromáždil při zkoumání dostupných informací, bych si takový 

závěr netroufal učinit, nicméně není pochyb, že incident dokázalo Estonsko využít ve 

svůj prospěch, což bylo dáno především dobrým technickým zvládnutím silných vln 

útoků. Z řady míst zaznívaly pochvalné prohlášení o vysoké vyspělosti tamního IT 

sektoru a zástupci jiných zemí neoficiálně vyjadřovali pochybnosti, jak by si sami 

dokázali počínat ve stejné situaci.77 Navíc je nutné si uvědomit, že „neklid na síti“, byť 

v různých vlnách, trval bezprecedentně dlouho a nikdo nedokázal odhadnout, kdy se 

situace vrátí k normálu.  

Jisté je, že pro Estonsko se problematika kybernetické bezpečnosti stala jedním 

z klíčových témat jak na národní úrovni tak i zahraniční politiky země. V květnu roku 

2008 byla estonskou vládou přijata Strategie kybernetické bezpečnosti, která jako jednu 

z pěti hlavních politik identifikuje prohloubení mezinárodní spolupráce. Ta by měla 

zahrnovat legislativní opatření (např. ratifikace Úmluvy o počítačové kriminalitě78 Rady 

Evropy), politickou podporu spolupráce týmů odborníků z různých zemí a rovněž 

morální odsouzení kybernetických útoků mezinárodním společenstvím.79 Ve stejném 

roce se rovněž odborníci z estonského CERT podíleli na eliminaci kybernetických 

útoků na gruzínské servery během období vojenského konfliktu mezi Ruskem a Gruzií. 

Kromě již zmíněného sídla Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence v Tallinnu, 

které odráží estonské aktivity na půdě NATO, angažuje se estonská vláda i v projektech 

na půdě Rady Evropy, včetně finančních příspěvků na jejich realizaci (tzv. Global 

Project on Cybercrime, který se v současnosti nachází již ve své třetí fázi).80 Estonsko 

tak zůstává oním „kybernetickým válečníkem“, jak je ve svém článku označil Ryan 

Kaiser, analytik Center for European Policy Analysis (CEPA). 

 

 

                                                 
76 Martin BASTL, „Informační a kybernetická válka“ in Mezinárodní politika (XXXIII, 06/2009), 14 
77 Anne APPLEBAUM, „Cyber-Attack“  
78 Překlad anglického Convention on Cybercrime jak jej používá např. Úřad vlády ČR 
79 Heli TIIRMAA-KLAAR, „The emerging cyber security agenda: Threats, challenges and response“, in 
Anders KASEKAMP (ed.), Estonian Foreign Policy Yearbook, (Estonian Foreign Policy Institute, 
Tallinn, 2008), 171-172 
80 Council of Europe, sekce Cybercrime [online], 
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp, (accessed 
30.04.2013) 
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Summary 

Following the removal of Bronze Soldier (a soviet-era war monument) in April 

2007 Estonia fell under politically motivated cyber attack campaign lasting for 

approximately three weeks. During this period several internet connected servers of 

government’s offices, news portals and banks were facing enormous increase of 

accesses, mainly from outside Estonia. This malicious traffic was caused by using rather 

simple and well known attacking techniques described as Denial of Service (DoS).  

The period of attacks is usually divided in two different phases: During the first 

phase (April 27 to 29) attacks were carried out by rather simple means like flooding 

servers with ping commands (instructions how to use command with certain parameters 

were presented on several Russian-language internet forums thus many emotionally 

motivated internet users – so called hacktivists – could take part in attacks). The second 

phase lasted from April 30 to May 18 and was characterized by using large botnets and 

better coordination. There were four major waves detected during the second phase and 

the attacks reached a peak on symbolic day of May 9 when Russia celebrates the 

Victory Day. 

Estonian Prime Minister Andrus Ansip and his government accused Moscow for 

being behind the attacks. Despite clear political motivation and link with ongoing crisis 

in relations between both countries there was no direct evidence for that statement and 

Russia denied all accusations. What remains questionable is the role of Nashi, a group 

of youth pro-Kremlin activists who were one of the most clamorous participants during 

the crisis. They ringed the Estonian embassy in Moscow blockading members of 

diplomatic staff inside and also tried to attack the Estonian ambassador to Russia during 

a press conference. One of their leaders (“commissar”) also claimed responsibility for 

cyber attacks but it seems unlikely to organize such attacks without capacities and 

support of some of the larger players in the “cyber underworld”. 

Many journalists, analysts and politicians referred to the incident as to a type of 

“cyber war”. Using such expression was not often meant just like a hyperbole but was 

for example seriously discussed at high level meetings of NATO which Estonia was 

already a member of (joined in 2004). But it remained unclear who is the real attacker to 

take retaliatory measures against and the role of NATO and his members had limited 

it’s role to political support and sending several experts to Tallinn to help local IT staff 

in finding effective defensive measures. But using war terminology in such cases is put 
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into question by some analysts. In this work I used findings of Thomas Rid who says 

that no cyber war has ever happened in the past and it is unlikely that cyber war will 

occur in the future. All politically motivated attacks are just more sophisticated versions 

of espionage, sabotage and – in the Estonian case – subversion. 

The effect of these coordinated cyber attack was noticeable and caused many 

inconveniences to people of Estonia but ultimately remained minor. In the conclusion I 

incline to the opinion that the events were more likely just another manifestation of 

nationally oriented protests and disputes about history. The Bronze Soldier was a visual 

symbol of Russian interpretation of WWII which became incompatible with Estonian 

national narrative. Cyber war in this case remained more or less “war of words and 

symbols” that were simply finding new form and space for their expression. 
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Slovníček vybraných pojmů z oblasti IT 

Níže je uveden slovníček vybraných pojmů z oblasti informačních technologií, 

které byly použity v této bakalářské práci. Sestaven byl autorem práce s ohledem na 

celkové zaměření textu tak, aby usnadnil orientaci čtenářům bez detailnějších znalostí 

IT terminologie. V žádném případě si neklade za cíl předložit vyčerpávající definice 

pojmů a postihnout všechny případné další významy. 

 

Blacklist – černá listina, seznam zakázaných entit, v tomto kontextu seznam IP adres 

zařízení (např. serverů), kterým nemá být povolen přístup do určených sítí nebo 

je blokována komunikace (např. e-maily) přicházející z těchto zařízení. 

   

Bot –  kód, krátký program, který vykonává na pozadí nějakou automatizovanou 

činnost. V původním významu se nemuselo jednat o škodlivý kód, v souvislosti 

s botnety se však vždy jedná o malware, který má za cíl umožnit útočníkovi 

vzdálené ovládání zařízení, kde je bot spuštěn. 

 

Botnet – počítačová síť vytvořená z osobních počítačů (PC) infikovaných specifickým 

kódem (bot), která obvykle slouží k provádění nelegálních aktivit (nejčastěji 

DDoS útoky či rozesílání spamu). Majitel napadeného zařízení o tomto zneužití 

zpravidla vůbec neví, jsou však známy i případy, kdy uživatelé poskytují svá PC 

dobrovolně, obvykle k politicky motivovaným útokům. Správce botnetu 

(hacker) jednotlivé kompromitované počítače (tzv. zombie) ovládá pomocí 

serveru označovaném jako Command and Control (C&C) a využívá botnet buď 

pro vlastní účely nebo nabízí jeho služby za úplatu na internetovém černém trhu. 

 

CERT – z angl. Computer Emergency Response Team, organizace, která koordinuje 

řešení konkrétních bezpečnostních hrozeb, poskytuje potřebné znalosti nejen 

státním organizacím ale i soukromým společnostem. Na úrovni států se mohou 

názvy obdobných organizací lišit (v estonském případě CERT-EE), jejich cílem 

je zejména dbát na bezpečný provoz na úrovni národních domén (tj. v estonském 

případě .ee). 
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Command and Control (C&C) – server, jehož prostřednictvím útočník ovládá botnet, 

tedy jednotlivé napadené počítače (zombie). Komunikace mezi zombie a C&C je 

vedena běžnými protokoly, proto je zpravidla obtížně identifikovatelná. C&C 

servery rovněž slouží k maskování skutečné identity útočníka, často jsou 

lokalizovány v jiných zemích než odkud je útok řízen. 

 

DoS (Denial of Service) – počítačový útok, jehož princip spočívá v zahlcení 

napadeného systému nerelevantními požadavky. Napadené zařízení není 

schopné zvládat objem přicházejícího datového toku, což má za následek 

špatnou dostupnost služeb, které systém běžně poskytuje (webové stránky, 

databázový systém a podobně), případně úplný výpadek či vypnutí systému 

(například z důvodu vysokého zatížení procesorů). Způsobů provedení těchto 

útoků je celá řada, může se jednat i o poměrně triviální techniky (např. ping 

flood), důležitá je především jejich intenzita v konkrétním krátkém časovém 

okamžiku. 

 

DDoS (Distributed Denial of Service) – je účinnější variantou útoku typu DoS. Do 

útoku je zapojeno mnohem více zařízení, zpravidla pomocí botnetu, což 

umožňuje koordinované řízení jednak v čase, tak z hlediska intenzity (útoky je 

možné například postupně stupňovat). Větší množství zapojených stanic, často 

z různých geografických lokalit, navíc znesnadňuje odlišení standardního 

síťového provozu od záměrně škodlivých packetů. DDoS útoky jsou často 

používány jako způsob protestu či nátlaku na konkrétní společnosti či 

organizace, zaměřují se tudíž zejména na viditelné části informačních systémů 

jako jsou webové stránky. DDoS útok může však být použit pouze jako 

„kouřová clona“, tedy odvedení pozornosti od jiného, zpravidla potenciálně více 

nebezpečného typu útoku (prolomení systému, nelegální přístup k uloženým 

datům či jejich pozměnění a podobně). 

 

DNS server – server, který slouží jako obdoba telefonního seznamu síťového 

(internetového) provozu, neboli převádí doménová jména (např. seznam.cz) na 

konkrétní IP adresy uzlů. Jednotlivé DNS servery si vyměňují aktualizované 

informace a dohromady vytváří hierarchizovanou strukturu doménových jmen, 

tzv. DNS (z angl. Domain Name System).  
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Hacker – osoba jejíž detailní znalosti fungování počítačových systémů a síťové 

infrastruktury umožňují jejich pokročilé využívání, případně provádění úprav 

v těchto systémech. V poslední době bývá termín již takřka výhradně používán 

ve smyslu osob zneužívajících znalostí pro neetické jednání či přímo nelegální 

účely. 

  

Hacktivismus – využívání znalostí počítačových systémů a sítí k propagaci politických 

či ideologických cílů. Osoba, která v tomto smyslu provádí konkrétní činnost 

bývá označována jako tzv. hacktivista. 

 

IP adresa – číslo, které v počítačové síti jednoznačně identifikuje konkrétní rozhraní 

(např. síťová karta počítače). Zkratka IP pochází z anglického Internet Protocol, 

což je protokol, pomocí kterého komunikují všechna zařízení připojená do 

internetu. 

 

ISP – z angl. Internet Service Provider, neboli poskytovatel připojení k internetu. 

Zpravidla komerční společnost působící na místním trhu nabízející zákazníkům 

infrastrukturu a služby pro připojení koncových zařízení k internetu. 

 

Malformed query – záměrně chybný dotaz (kód), jehož zpracování zatěžuje výkonové 

kapacity napadeného serveru. V tomto kontextu forma DoS útoku. 

 

Malware – kód, program sloužící k poškození či umožnění neautorizovaného přístupu 

do počítačového systému. Označení vzniklo ze složení anglických slov 

malicious a software, což charakterizuje spíše účel pro které jsou kódy vytvářeny 

než konkrétní specifickou vlastnost. Malware se dělí na celou řadu podskupin, 

nejznámější jsou tzv. počítačové viry. 

 

Packet – v síťové komunikaci přenášený blok dat. Ne všechny sítě používají blokový 

přenos, nicméně komunikační protokol internetu (IP) přenáší data mezi 

zařízeními právě po částech, neboli stejně velkých packetech. 
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Ping flood – neboli zaplavení příkazem ping, jednoduchý typ DoS útoku. Příkazem 

ping se v prostředí internetového protokolu můžeme z jednoho zařízení 

dotazovat na spojení se zařízením jiným. Pokud tedy dojde z dostatečně velkého 

počtu zařízení ve stejném čase k dotazu na jeden konkrétní uzel (např. server), 

může to vést ke znemožnění jeho rutinního chodu a tedy výpadku služeb, které 

má poskytovat. 

 

PKI –  z angl. Public Key Infrastructure, systém správy a distribuce tzv. veřejných 

šifrovacích klíčů. Systém je využíván pro ověřování elektronických podpisů. 

 

Router  - neboli směřovač. Zařízení, které přenáší datové packety mezi sítěmi a směřuje 

je k cíli určení. Routery existují jak pro malé domácí použití, tak i v podobě 

technicky podstatně náročnějších zařízení pro routování dat v páteřních sítích. 

 

Skype – program pro internetovou telefonii vyvinutý estonskými programátory. První 

verze byla uvedena v roce 2003, od té doby se počet jeho uživatelů rozšířil na 

několik stovek milionů po celém světě. V roce 2011 společnost Skype převzal 

softwarový gigant Microsoft.  

 

Spam – nevyžádané sdělení (zpráva) šířená po síti obvykle prostřednictvím elektronické 

pošty (e-mailu), dnes stále častěji využívající další komunikační nástroje 

(sociální sítě, programy typu Skype, zprávy SMS a další). Obsahem zprávy 

mohou být různé obchodní nabídky, ale i politická a jiná propaganda. Spam je 

často využíván k šíření počítačových virů a jiných škodlivých kódů. 

 

SQL injection – počítačový útok na databázovou (SQL) vrstvu aplikace. Nejčastěji je 

veden přes neošetřené formuláře aplikací (například formulář na webových 

stránkách) kam útočník vloží záměrně chybnou syntaxi znaků obsahující 

programový kód, který při zpracování na straně serveru provede nežádoucí 

operaci (např. získání dat, která by za běžných okolností neměla být přístupná či 

naopak jejich pozměnění nebo vymazání). 
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UDP flood – útok typu DoS využívající transportní protokol internetu (UDP). Princip 

spočívá v zasílání velkého množství packetů na náhodné porty napadaného 

zařízení, které je nuceno tuto komunikaci ověřovat a odpovídat. 

 

Zombie – výraz označující počítač, který je částečně či zcela vzdáleně kontrolovatelný 

prostřednictvím škodlivého kódu (botu) z hackerem ovládaného Command and 

Control (C&C) serveru. Často se jedná o nedostatečně zabezpečené domácí 

počítače běžných uživatelů internetu. 

 

 


