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Abstrakt 

Diplomová práce analyzuje potenciál kybernetických hrozeb pro kritickou energetickou 

infrastrukturu z hlediska teorií sítí vycházejících z teorií grafů, komplexních sítí a 

technologických možností jak sítě náležící ke kritické infrastruktuře ohrozit. Analýzou 

definovaných závislých a nezávislých proměnných autor zjišťuje, jakým způsobem se 

sítě chovají sami o sobě, jaké existují prostředky v oblasti jejich zabezpečení a zda 

přijímaná opatření ke zvýšení bezpečnosti daných sítí jsou ve skutečnosti v souladu se 

snahou stvořit bezpečnou decentralizovanou soustavu kritické energetické 

infrastruktury. Důraz je kladen především na koncept „chytrých sítí“ (smart grid) 

jakožto možného řešení decentralizace. Z tohoto hlediska jsou studovány technické 

prostředky zabezpečení a prolamování zabezpečení sítí především ze strany kontrolních 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systémů a internetu jakožto jedné 

z esenciálních složek komunikace v moderních komunikačních technologiích.  
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Abstract 

Diploma thesis analyses the potential of Cyber Threats towards critical energy 

infrastructure in terms of network theories originating in graph theories, complex 

networks and technological possibilities how to compromise security of networks 

belonging to critical infrastructure. By the analysis of defined dependent and 

independent variables the author finds out how networks behave under which 

circumstances, what means exist in the field of network security and if adopted 

measures to increase security are in accordance with the effort of creation safe and 

decentralized system of critical energy infrastructure. Main emphasis is put on the 

concept of smart grids as possible solution of decentralization. In these terms technical 

means of security are studied especially with emphasis on SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition) systems and the Internet as one of the essential 

component of communication in modern communication technologies.  

 

Keywords 

Critical infrastructure, network, SCADA, decentralization, cyberspace, cyber attack, 

blackout, communication 

 

Rozsah práce: 125 805 znaků (bez příloh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne ………………… Jan Starý …………………. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu Mgr. Nikolovi Schmidtovi za 

jeho vedení, cenné připomínky rady, za jeho trpělivost a ochotu se ujmout vedení této 

práce. Dále bych rád poděkoval svým přátelům a kolegům za jejich pomoc a zpětnou 

vazbu. Nakonec bych chtěl poděkovat své rodině za podporu během celého studia.



7 

 

Obsah 

SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................................... 8 

ÚVOD .......................................................................................................................................................... 9 

1 POJMY A TEORIE ....................................................................................................................... 15 

1.1 POJMY .......................................................................................................................................... 15 
1.1.1 Hrozba................................................................................................................................ 15 
1.1.2 Kritická infrastruktura ....................................................................................................... 17 
1.1.3 Smart Grid ......................................................................................................................... 20 

1.2 TEORIE SÍTÍ ................................................................................................................................... 22 

2 DIMENZE ANALÝZY .................................................................................................................. 30 

2.1 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ ..................................................................................................................... 31 
2.1.1 SCADA ............................................................................................................................... 31 
2.1.2 Připravenost ....................................................................................................................... 43 
2.1.3 Komerční software ............................................................................................................. 52 

2.2 VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ........................................................................................................................ 56 
2.2.1 Centralizace sítě ................................................................................................................. 56 
2.2.2 Komunikace ........................................................................................................................ 62 

2.3 EXTERNÍ FAKTORY ....................................................................................................................... 66 
2.3.1 Kybernetický útok ............................................................................................................... 66 
2.3.2 Internet ............................................................................................................................... 69 

3 KRITICKÁ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA Z HLEDISKA MEZINÁRODNÍCH 

VZTAHŮ .................................................................................................................................................. 72 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 78 

SUMMARY .............................................................................................................................................. 82 

POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................................... 83 

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE ........................................................................................................ 94 

 

 

 

 

 

 



   

8 

 

 

Seznam Zkratek 
 

APT – Advanced Persistent Threat 

CIA – Central Intelligence Agency 

COTS – Commercial off-the-shelf 

CSIS – Center for Strategic and International Studies 

CSWG – Cyber Security Working group 

ČLR – Čínská lidová republika 

EDA – European Defence Agency 

EU – European Union 

FERC – Federal Energy Regulatory  Commision 

HMI – Human Machine Interface 

ICS- CERT – Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 

IED – Intelligent Electronic device 

IT – Information Technology 

LAN – Local Area Network 

MTU – Master terminal Unit 

NERC – North American Electric Reliability Corporation 

NIST – National Institute of Standards 

PLC – Programmable Logic Controller  

RAND – Research And Development 

RSA – Rivest-Shamir-Adleman 

RTU – Remote Terminal Unit 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition 

SGIP – Smart Grid Interoparability Panel 

SQL – Structured Query Language 

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

USA – United States of America 

USB – Universal Serial Bus 

WAN – Wide Area Network 

 



   

9 

 

Úvod 
 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil problematiku potenciálu 

kybernetických hrozeb v oblasti kritické energetické infrastruktury. Problematika 

kybernetické bezpečnosti a kybernetických hrozeb je v současnosti velice diskutována 

nejen v oblasti informatiky a výpočetní techniky, ale i v oblastech politických a 

sociálně-vědních oborů. Se vzrůstající závislostí států i jedinců na moderních 

technologiích, které jsou zpětně závislé na elektrické energii, logicky vyvstávají otázky 

týkající se bezpečnosti dodávek elektřiny, bezpečnosti energetické infrastruktury a 

bezpečnosti sítí samotných, které tyto dodávky zajišťují. Tato práce si klade za cíl 

analyzovat potenciál kybernetických hrozeb pro kritickou energetickou infrastrukturu 

z hlediska rozvodných, distribučních a komunikačních sítí v rámci kritické 

infrastruktury operujících v současnosti a identifikovat budoucí trend tohoto potenciálu. 

Jelikož jednu z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších sítí a infrastruktury tohoto typu 

představuje energetická infrastruktura Spojených států amerických, bude ji použito pro 

tuto práci jako modelu.  

K tomuto účelu je použito Barabásiho teorie sítí, která vychází z fyzikálních teorií 

komplexních sítí a teorií grafů, přičemž poukazuje na podstatnou důležitost zcela 

specifických míst v síti, takzvaných center, která mají vysokou konektivitu vůči 

ostatním místům a tedy představují klíčové složky sítě. Právě díky počtu vazeb, které 

mají, jsou tato centra esenciální pro fungování a rozvoj sítí samotných. V převedení této 

teorie na kritickou energetickou infrastrukturu bude zjištěno, do jaké míry tato teorie 

odpovídá skutečnému rozložení v rámci energetické infrastruktury. V závislosti na 

stanovených parametrech bude zjišťováno, do jaké míry pro ni kybernetické útoky 

představují hrozbu.  

V úvodní části budou stanoveny základní hypotézy ohledně potenciálu 

kybernetických hrozeb a výzkumná otázka. Poté bude v jednotlivých částech ve 

stanovených dimenzích (vnitřní, vnější, externí faktory) jednotlivě analyzován, za 

pomoci předem vybraných proměnných (SCADA, připravenost sítě, komerční software, 

centralizace sítě, komunikace, kybernetický útok, internet), samotný potenciál hrozeb 

z hlediska Barabásiho teorie. Poslední kapitola se zabývá aplikací problematiky 

ohrožení kritické infrastruktury do mezinárodního prostředí a aktuální debatou v této 

oblasti. V závěru je představeno výsledné shrnutí analýzy, zodpovězena výzkumná 

otázka a potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz 
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Cílem této práce je analýza potenciálu kybernetických hrozeb pro energetický 

sektor kritické státní infrastruktury. Vnímání rozvoje v oblasti kyberprostoru z hlediska 

národních států a jejich reakce na možnosti jeho zneužití k ohrožení národní bezpečnosti 

jsou v tomto ohledu zcela klíčové. Pro účely této práce je kyberprostor definován jako 

„sféra charakterizována užitím elektroniky a elektromagnetického spektra k uchování, 

modifikování a výměně dat skrze sítově propojené systémy a přidruženou fyzickou 

infrastrukturu.“
1
  Jednak bude v práci analyzován současný stav v oblasti ohrožení 

kritické energetické infrastruktury potenciálními kybernetickými prostředky, jednak 

bude provedena analýza konceptu chytrých sítí z hlediska teorií sítí, jako možného 

prostředku evoluce v oblasti energetických sítí, a tudíž i možných změn v oblasti jejich 

ohrožení. Následně bude provedena analýza z hlediska následujícího výčtu 

proměnných. Poté bude následovat implikace kritické infrastruktury pro oblast 

mezinárodních vztahů a v závěru potvrzeny či vyvráceny dané hypotézy. 

Výzkumná otázka 

Přinese implementace smart grids
2
 skutečně požadovanou bezpečnou 

decentralizaci sítě?  

Dimenze 

Vnitřní prostředí – Vnitřní prostředí jednotlivých složek sítě: SCADA
3
, 

připravenost, komerční software. 

Vnější prostředí – Prostředí v rámci sítě obklopující její jednotlivé složky: 

centralizace sítě, komunikace. 

Externí faktory – Faktory, které vstupují do sítě zvenčí: kybernetický útok, 

Internet 

 

Nezávislé proměnné 

SCADA –SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) představují 

systémy sloužící ke kontrole procesů v průmyslových zařízeních. Slouží ke 

                                                 
1
 United States of America. DoD Joint Terminology for Cyberspace Operations. In: 20318-9999. 

Washington, D.C.: Department of Defense United States of America, 2010. Dostupné z: 
http://info.publicintelligence.net/DoD-JointCyberTerms.pdf s. 7 
2
 Smart Grids neboli chytré sítě představují konceptuální směřování vývoje současné elektrických sítí. 

Ačkoliv existuje mnoho definic a nepanuje jednoznačná shoda ohledně konkrétní definice smart grid, 
základní myšlenka je ve všech jednotná: „Smart grid je dynamická interaktivní real-timeový koncept 
infrastruktury.“ – viz. EL-HAWARY, Mohamed E. The Smart Grid—State-of-the-art and Future 
Trends. Electric Power Components & Systems. 2014, roč. 42, 3/4, s. 239-250. DOI: 
10.1080/15325008.2013.868558. s. 240. 

http://info.publicintelligence.net/DoD-JointCyberTerms.pdf
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sběru, zpracování, zprostředkování dat a kontrolních zpráv z měřících přístrojů 

(RTU/PLC)
4
 v průmyslovém zařízení k centrální operační jednotce (MTU).

5
 

V konečném důsledku předávají informace skrze HMI (Human Machine 

Interface) příslušnému personálu ve zpracované podobě. SCADA Představuje 

jeden ze způsobů ohrožení kritické energetické infrastruktury, jak prokázal 

případ blackoutu v Brazílii. Podle Brewera SCADA systém nebyl nikdy 

navrhovaný, aby byl bezpečný.
6
 Důležitým prvkem je, že útok na tento systém 

může přijít jak zevnitř, tak zvenčí. V originálním SCADA existovala 

komunikace s vnějším světem pouze skrze telekomunikační kanály, ale 

postupem času se stále více tlačilo na standardizaci nejrůznějších protokolů, což 

má za následek větší zranitelnost systému zvenčí.
7
   

S příchodem SCADA systémů třetí generace; zaváděním komerčního softwaru 

do kritické energetické infrastruktury; požadavky na komunikaci se zařízeními 

v síti v reálném čase; narůstající potřebou vzdáleného přístupu z důvodu zvýšení 

efektivity a snížení nákladů a s ním související častější (přímé i nepřímé) 

připojení systémů a zařízení kritické energetické infrastruktury na internet
8
 

(komunikační protokoly TCP/IP
9
) soustavně narůstá možnost jejich ohrožení 

kybernetickými prostředky. Mnoho zařízení využívaných v korporátních sítích je 

kvůli užívání komerčního softwaru (jako COTS
10

) skrze potřebnou komunikaci 

(potřeba updatu – vzdálená správa, odesílaní kontrolní zpráv atd.) často 

připojeno k internetu 

Komunikace mezi zařízeními tedy představuje způsob, pokud je vedena skrze 

internet (TCP/IP protokol), jak ohrozit prvky kritické energetické infrastruktury. 

Tento problém je o to palčivější, že COTS a na otevřených standardech 

                                                                                                                                               
3
 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) představují systémy sloužící ke kontrole procesů v 

průmyslových zařízeních. Více viz kapitola 3.1.1 
4
 RTU – Remote Terminal Unit, PLC – Programmable Logic Controller 

5
 PATEL, Sandip C. Analysis of SCADA Security Models. International Management Review. 2007, roč. 3, 

č. 2, s. 68-76. 
6
 INFOSECURITY. Critical infrastructure ar risk from SCADA vulnerabilities [online]. 2013 [cit. 2013-06-05]. 

Dostupné z: : http://www.infosecurity-magazine.com/view/29544/critical-infrastructure-at-risk-from-
scada-vulnerabilities-/  
7SHAW, William T. SCADA System Vulnerabilities to Cyber Attack. In: Electricenergyonline [online]. 2013 
[cit. 2013-06-05]. Dostupné z: http://www.electricenergyonline.com/?page=show_article&article=181 
8
 CHAUHAN, Abishek. Protecting Web-exposed SCADA Systems. Utility Automation. 2003, roč. 8, č. 5, s. 

33-35. 
9
 Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

10
 Viz kapitola 2.1.3 Komerční software 

http://www.electricenergyonline.com/?page=show_article&article=181
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(Ethernet a TCP/IP) založená komunikace představují mnohonásobné snížení 

nákladů oproti „bespoke“ (na míru) vytvořeným systémům.
11

 

 

Centralizace sítě – Vycházejíc z Barabásiho teorie představuje centralizovanější 

síť včetně energetické podstatně větší hrozbu než je tomu u sítí 

decentralizovaných. Vyřazením významného dodavatele, může být ochromena 

energetická síť jako celek.  

Indikátorem bude současné rozvržení energetických sítí založené na velkých 

uzlech. 

Kybernetický útok – Kybernetický útok představuje z konceptuálního hlediska 

samotnou realizaci hrozby, využitím přítomných zranitelností. Pro kritickou 

infrastrukturu představuje zranitelnost z domény kyberprostoru neustále větší 

hrozbu. Reálně kybernetickým útokům různého charakteru čelí mnohá zařízení 

elektrické sítě každý den a jejich počet neustále narůstá.
12

 Za první pololetí roku 

2013 bylo vůči kritické infrastruktuře (v USA) vedeno na 200 útoků, přičemž 

53% z nich bylo namířeno proti energetické infrastruktuře.
13

 

Kybernetický útok může mít mnoho příčin, podob i následků. Ve vztahu 

k zařízení, proti kterému je útok veden, existuje základní rozdělení na: 1) Vnitřní 

útok – Veden z vnitřku zařízení (systému), proti kterému je veden a na 2) Vnější 

– Veden proti zařízení (systému) z vnějšího prostředí, nejčastěji s využitím 

internetu. 

Bude sledována četnost a způsoby provedení kybernetických útoků vůči 

energetické infrastruktuře. 

Připravenost – Z hlediska předcházení rizikům je nezbytná připravenost. Budu 

tedy zkoumat metody a postupy a jejich eventuální úspěchy, které byly od roku 

2003 vyvíjeny a aplikovány ve snaze předejít dalším vážným výpadkům 

v elektrické síti. 

                                                 
11

 DREHER, Andreas, Belden BYRES a Eric BYRES. Get Smart About Electrical Grid Cybersecurity, 
Reliability. Electric Light & Power. 2011, roč. 89, č. 4, s. 70-71. 
12

 SANGER, David E. a Nicole PERLROTH. Cyberattacks Against U.S. Corporations Are on the Rise. 
In: NYTimes.com [online]. 2013 [cit. 2014-05-28]. Dostupné 
z:http://www.nytimes.com/2013/05/13/us/cyberattacks-on-rise-against-us-
corporations.html?pagewanted=all&_r=0 
13

 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY. BRUTE FORCE ATTACKS ON INTERNET-FACING  
CONTROL SYSTEMS [online]. 2013 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: http://ics-cert.us-
cert.gov/sites/default/files/ICS-CERT_Monitor_April-June2013.pdf s. 2. 

http://www.nytimes.com/2013/05/13/us/cyberattacks-on-rise-against-us-corporations.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/05/13/us/cyberattacks-on-rise-against-us-corporations.html?pagewanted=all&_r=0
http://ics-cert.us-cert.gov/sites/default/files/ICS-CERT_Monitor_April-June2013.pdf
http://ics-cert.us-cert.gov/sites/default/files/ICS-CERT_Monitor_April-June2013.pdf
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Internet – Ačkoliv rozhodně ne všechny součásti systému energetické 

infrastruktury jsou napojeny na internet, dle Lewise určité části ano
14

. Jedná se 

velmi často o různý kontrolní software, jehož užití na jedné straně představuje 

zabezpečení v určitém smyslu, ale zároveň z hlediska kybernetického útoku 

představuje důležitou zranitelnost. Bude sledován vývoj zavádění složek 

energetické sítě s přístupem na internet. 

Komunikace – S neustále se zvyšující poptávkou po elektrické energii se 

elektrická síť rozšiřuje a stává se robustnější, přičemž se logicky zvyšuje potřeba 

komunikace. S každým novým připojeným zařízením vznikají nové 

komunikační vazby. Komunikace představuje díky kanálům, skrze které probíhá 

(především internet, na který je napojeno čím dál více samotných kontrolních 

systémů a dalších částí kritické infrastruktury), pro potencionálního útočníka 

zásadní zranitelný přístupový bod k síti. Bude sledováno, jaká opatření se 

používají k zabezpečení komunikace mezi složkami sítě. 

Komerční software – Rozšíření komerčního softwaru do energetické sítě 

představuje problém z důvodu přítomnosti zranitelností v tomto softwaru, které 

mohou být využity k ohrožení energetické sítě. Bude sledován trend zavádění 

komerčního softwaru do infrastruktury energetické sítě. 

Závislá proměnná 

Narušení energetické sítě – Projevem nedostatečného reflektování všech 

faktorů současně s požadavky na rychlejší, přesnější a komplexnější komunikaci 

a vývoj v IT v oblasti energetických sítí a infrastruktury v důsledku poptávky 

existují reálné hrozby výpadků v energetické síti. Nejzávažnějším projevem 

takového narušení je pak blackout. 

                                                 
14

 LEWIS, James A. Thresholds for Cyberwar. In: Center for Strategic and International Studies [online]. 
září 2010. CSIS, 2010 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 
https://csis.org/files/publication/101001_ieee_insert.pdf 
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Hypotéza 

H1- Se zvyšující centralizací řídících a kontrolních prvků energetické sítě (v jakékoliv 

podobě) se zvyšuje hrozba vážných důsledků pro kritickou energetickou infrastrukturu. 

 Subhypotézy 

H2 – Současnou snahou o decentralizaci připojováním nových výrobců elektřiny 

se zvyšuje potřeba komunikace mezi nimi, která je napadnutelná.  

H3 - Stále narůstající počet útoků vůči energetickému sektoru je spojen 

s rostoucím využíváním komerčního softwaru. 

H4 - Stále narůstající počet útoků vůči energetickému sektoru je spojen s 

modernizací energetického sektoru, kdy je stále více prvků sítě napojeno na 

Internet. 
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1 Pojmy a Teorie 

1.1 Pojmy 

1.1.1 Hrozba  

 

Pro možnost analýzy potenciálu kybernetických hrozeb pro kritickou 

energetickou infrastrukturu je nejprve nutné definovat základní pojem hrozby. Česká 

bezpečnostní terminologie definuje hrozbu následujícím způsobem:  

„Hrozba je primární, mimo nás nezávisle existující, vnější fenomén, který může 

nebo chce poškodit nějakou konkrétní hodnotu. Závažnost hrozby je úměrná povaze 

hodnoty a toho, jak si danou hodnotu ceníme. Hrozba může být jevem přírodním, 

definovaným fyzikálně – takovou hrozbu nazýváme hrozbou neintencionální. Realizace 

neintencionální hrozby je stochastické povahy. Zcela jiného původu je hrozba působená 

či zamýšlená činitelem nadaným vůlí, úmyslem (hrozba intencionální) – zamýšlí ji, 

připravuje, spouští či realizuje lidský jedinec nebo kolektivní aktér. Termín ohrožení je 

synonymem termínu hrozba.“
15

 

V případě kybernetických hrozeb je problematika konceptualizace pojmu hrozba 

obzvláště náročná. Na jednu stranu může být hrozbou neintencionální chyba, které se 

programátor dopustí pří vývoji určitého softwaru, a která tak vytváří potenciál ohrožení 

konečného subjektu využívajícího daný produkt. Na druhou stranu může být hrozbou 

intencionální cílené vyhledávání nedostatků v příslušném softwaru, se záměrem těchto 

nedostatků využít k poškození subjektu, který takový software používá. 

  Ačkoliv se v jemných nuancích různé definice liší, případně některé zahrnují 

neintencionální hrozby pouze okrajově,
16

 jádrem všech zůstává schopnost způsobit 

škodu příslušnému referenčnímu objektu. Jelikož se tato práce explicitně zabývá 

kybernetickými hrozbami pro kritickou infrastrukturu a to i z hlediska kontrolních 

systémů v tomto sektoru, dále definici v tomto ohledu specifikuji dle amerického ICS- 

CERT (Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team) následujícím 

způsobem: 

                                                 
15

 ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie. ÚSS VA Brno, 2002. ÚSS/2002–S–1–031. Dostupné z: 
zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003. (1). Studie. Vojenská akademie 
v Brně. 
16

 Viz EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-
7367-540-0. s. 39. 
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„Kybernetická hrozba odkazuje k osobám snažícím se o neautorizovaný přístup 

k zařízení kontrolního systému a/nebo síti používající dráhy datové komunikace. Tento 

přístup může být řízen zevnitř organizace důvěryhodným uživatelem nebo vzdáleně 

neznámými osobami využívajícími internet. Hrozby pro kontrolní systémy mohou 

pocházet z mnoha zdrojů, včetně nepřátelských vlád, teroristických skupin a jiných 

škodlivých vetřelců.“
17

 

                                                 
17

 DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY: ICS-CERT. Cyber Threat Source Descriptions. In: ICS-
CERT [online]. 2005 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: https://ics-cert.us-cert.gov/content/cyber-threat-
source-descriptions 
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1.1.2 Kritická infrastruktura 

 

Vzhledem k zaměření práce je nutné kritickou infrastrukturu definovat. Jelikož 

budu operovat primárně v oblasti zabezpečení kritické energetické infrastruktury států 

západního světa, je definice orientována tímto směrem. Ať se ovšem přikláníme 

k jakékoliv definici z jakýchkoli důvodů, komponenty kritické infrastruktury jsou 

centrálním nervovým systémem všech zemí. Z hlediska vývoje definic kritické 

infrastruktury bylo nejplodnější období mezí lety 2005-2010 ačkoliv USA se k této 

problematice vyjadřují zásadněji již na konci 90. let minulého století.
18

 Je jisté, že v 

určitých detailech se různé definice – evropská (Unijní), americká ale i česká mírně liší, 

ale základní část je u všech zmiňovaných shodná.  

„Kritická infrastruktura je soubor systémů, které jsou vitální pro udržení základní 

funkčnosti státu, společnosti zdraví bezpečnosti a ekonomiky, a jejichž zničení či 

poškození zásadního charakteru by mělo za následek selhání výše zmíněných funkcí.“  

Americký model upřesňuje, že kritickou infrastrukturu nutnou pro minimální 

operace-schopnost ekonomiky a vlády tvoří jak fyzické systémy, tak systémy 

kybernetického charakteru.
19

  

Evropský (Unijní) model je oproti výše zmíněné společné části obohacen o prvek 

evropské kritické infrastruktury, jehož signifikantní zasažení, či zničení by mělo za 

následek bezprostřední efekt na minimálně dva členské státy.
20

 

Český model je samozřejmě silně ovlivněn evropským. Dle současné podoby 

připravované vyhlášky
21

 k zákonu o kybernetické bezpečnosti
22

 stanovuje přesná 

kritéria pro výběr prvků kritické infrastruktury v rámci České republiky stanovením tzv. 

dopadových určujících kritérií a oblastních určujících kritérií.  

                                                 
18

 YUSTA, Jose M., Gabriel J. CORREA a Roberto LACAL-ARÁNTEGUI. Methodologies and applications for 
critical infrastructure protection: State-of-the-art. Energy Policy. 2011, roč. 39, č. 10, s. 6100-6119. DOI: 
10.1016/j.enpol.2011.07.010. 
19

 United States of America. Presidential Decision Directive/NSC-63. In: 20365. The White House 
Washington, 1998. Dostupné z: https://www.fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-63.htm 
20

 European Union. Council Directive 2008/114/EC: on the identification and designation of European 
critical infrastructure and the assessment of the need to improve their protection. In: Official Journal of 
the European Union I. 345/75. Brusel, 2008. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:EN:PDF 
21

 Národní centrum kybernetické bezpečnosti. Govcert.cz [online]. 2014 [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: 
https://www.govcert.cz/cs/legislativa/legislativa/ 
22

 Česká republika. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů. 
2014. Dostupné z: http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khm:SSBB4_2.HTM 
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V souladu s jakoukoliv výše zmíněnou definicí energetická infrastruktura, včetně 

přenosové a komunikační sítě spadá pod definici kritické energetické infrastruktury. 

Vzhledem k tomu, že energetická infrastruktura je součástí esenciálních základů 

pro fungování samotného státu, má kritický charakter. Pro chod státu je tedy nutné 

udržet v chodu i kritickou infrastrukturu, jejíž je energetická síť součástí. Ohrožení 

jakéhokoliv systému kritické infrastruktury představuje ohrožení jeho (státu) 

obranyschopnosti, funkčnosti služeb a potažmo tedy i samotného přežití státu jako 

celku. Zásadním faktorem na poli mezinárodních vztahů je pro stát přežití.
23

 Kromě 

přežití má stát samozřejmě i nepřeberné množství dílčích cílů, kterých ovšem nemůže 

být dosaženo, dokud není zajištěn cíl primární, tedy zajištění vlastní existence.
24

 Tento 

koncept se shoduje například i s Maslowovým konceptem pyramidy lidských potřeb.
25

 

Potřeba ochrany kritické infrastruktury je tudíž nezbytná.   

Vzhledem k prudkému rozvoji komunikačních a informačních technologií, který 

se nutně promítá i do architektonické textury a komunikačních procesů v rámci kritické 

energetické infrastruktury se v této práci se zabývám pohledem na ochranu kritické 

infrastruktury z hlediska centralize/decentralizace samotné energetické sítě v souvislosti 

s její potenciální zranitelností z hlediska kyberprostoru. Obzvláště od přelomu tisíciletí 

si státy všeobecně začínají uvědomovat
26

 dopady počítačové revoluce na bezpečnost 

infrastruktury a potřebu tuto nějakým způsobem definovat, aby bylo možno ji adekvátně 

chránit. V reakci na výše zmíněný rozvoj probíhají neustálé debaty mezi předními 

světovými lídry na téma nutnosti zvýšení ochrany v rámci kyberprostoru
27

, ačkoliv ne 

vždy se kryjí s reálnými akcemi jednotlivých států. V případě spolupráce s Čínskou 

lidovou republikou je jakákoliv debata ještě náročnější, vzhledem k odhadovanému 

počtu útoků a kybernetických incidentů z čínské strany vůči ostatním státům, jež mají 

technologicky co nabídnout. V červenci letošního roku (2014) ČLR dokonce přerušila 

                                                 
23

 WALTZ, Kenneth N. Theory of International Politics. 1. vyd. Richmond: McGraw-Hill Humanities/Social 
Sciences/Languages, 1979. S. 100-110. 
24

 Ibid. S. 110- 128. 
25

 MICHALOS, Alex C. Citation Classics from Social Indicators Research: The Most Cited Articles Edited 
and Introduced by Alex C. Michalos: Social Indicators Research Series. Dordrecht, Holandsko: Springer, 
2005. 26. ISBN 1402037228. S. 130. 
26

 SHIELDS, Peter. When the 'information revolution' and the US security state collide. New Media & 
Society. 2005, roč. 7, č. 4. DOI: 10.1177/1461444805054110. str. 483-512.  
27

 NAKASHIMA, Ellen. U.S., Russia may use alert system for cybersecurity. Washington Post. 2012, č. 4. 



   

19 

 

spolupráci v rámci pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti s USA po několika 

obviněních z průmyslové špionáže.
28

 

                                                 
28

 China Halts Cybersecurity Cooperation. Information Management Journal [online]. červenec 
2014;48(4):6 dostupné z: Business Source Complete, Ipswich, MA  [citováno ] 7. prosince, 2014. 
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1.1.3 Smart Grid 

 

Smart Grids neboli chytré sítě představují konceptuální směřování vývoje 

současných elektrických sítí. V současné době je již značná část elektrické sítě (v USA) 

zastaralá. Některé její části pocházejí již z 50. let minulého století.  Se stále stoupající 

poptávkou po elektrické energii je pouze logické, že se tomuto trendu musí podřídit i síť 

samotná. Na síť jsou kladeny stále větší požadavky, ať již z hlediska spolehlivosti, 

dostupnosti, efektivnosti, či ekonomičnosti. Tyto požadavky jednoznačně znázorňují, že 

současné vyspělé státy jsou na stálých a bezpečných dodávkách elektrické energie 

závislé a platí, čím vyspělejší stát, tím je jeho závislost větší. Zároveň je patrné, že 

elektrická síť v současném stavu je v mnoha ohledech zastaralá a nedostatečně splňuje 

soudobé požadavky. Jelikož bezpečnost dodávek elektrické energie je naprosto 

esenciální pro bezpečnost státu (z hlediska ekonomického, vojenského, politického, 

společenského i zprostředkovaně i environmetálního), zajištění rozvoje sítě se stává 

velice důležité téma.  

V současné době je síť silně orientována na velké výrobní kapacity v místech, kde 

je pro ně nejpřijatelnější výrobní prostředí (dostupnost surovin pro výrobu, snadná 

doprava surovin, kvalita podloží v případě jaderných elektráren atd.) Tento koncept 

v současné již ovšem do značné míry neodpovídá aktuální geografické skladbě nabídky 

a poptávky (tedy lokalizace výroby neodpovídá lokalizaci spotřeby).  

V tomto momentu přicházejí na scénu smart grids, které by měly tento stav 

upravit. Ačkoliv existuje mnoho definic a nepanuje jednoznačná shoda ohledně 

konkrétní definice smart grid, základní myšlenka je ve jednotná: „Smart grid je 

dynamický interaktivní real-timeový koncept infrastruktury.“
29

 V praxi se jedná o snahu 

síť decentralizovat pomocí distribuované
30

 (lokální) výroby, tím pádem snížení 

závislosti na velkých výrobních centrech, přizpůsobení lokality výroby lokalitě spotřeby 

a zvýšení efektivnosti v podobě real-timeové
31

 komunikace mezi distributorem a 

                                                 
29

 EL-HAWARY, Mohamed E. The Smart Grid—State-of-the-art and Future Trends. Electric Power 
Components & Systems. 2014, roč. 42, 3/4, s. 239-250. DOI: 10.1080/15325008.2013.868558. s. 240. 
30

 AWAD, Ahmed S. A., Tarek H. M. EL-FOULY a Magdy M. A. SALAMA. Optimal Distributed Generation 
Allocation and Load Shedding for Improving Distribution System Reliability. Electric Power Components 
& Systems. 2014, roč. 42, č. 6, s. 576-584. DOI: 10.1080/15325008.2014.880962. 
31

 Pozn. v reálném čase, tedy okamžitě 
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odběratelem pomocí tzv. smart meters
32

. Namísto současného odečtu elektrické energie 

jednou ročně umožňují tyto chytré elektroměry okamžité zprostředkování informace o 

spotřebě a další údaje mezi zákazníkem a sítí. Z hlediska spolehlivosti dodávek 

elektrické energie by smart grids měly přinést větší bezpečnost v podobě možností 

ostrovního provozu
33

, díky kterému by v případě problémů v přenosové soustavě měly 

být schopné se od problematické části sítě izolovat. Z hlediska efektivity umožnuje 

smart grid nepoměrně větší možnosti v oblasti automatizace a kontroly procesů všeho 

druhu.
34

 Výše zmíněné možnosti, které smart grid oproti současné síti nabízí, mohou na 

jednu stranu být jejími přednostmi, na straně druhé mohou představovat bezpečnostní 

rizika pro celou kritickou energetickou infrastrukturu. V následujících kapitolách bude 

analyzována centralizace sítě, otázka problematiky komunikace v rámci sítě, 

problematika automatizace kontrolních a řídících prvků kritické infrastruktury a další 

faktory jako Internet, které v konečném důsledku umožní zodpovězení otázky, zda 

smart grids skutečně přinášejí bezpečnou decentralizaci, či pouze přesouvají stávající 

problémy kybernetické bezpečnosti kritické infrastruktury do jiné roviny, jelikož 

hlavním cílem je prokázání potenciálu kybernetických hrozeb v oblasti kritické 

energetické infrastruktury. 

                                                 
32

 WIGAN, Marcus. User Issues for Smart Meter Technology. IEEE Technology & Society Magazine. 2014, 
roč. 33, č. 1, s. 49-53. DOI: 10.1109/MTS.2014.2301856. 
33

 EL-HAWARY, Mohamed E. The Smart Grid—State-of-the-art and Future Trends. Electric Power 
Components & Systems. 2014, roč. 42, 3/4, s. 239-250. DOI: 10.1080/15325008.2013.868558. s. 243-

246. 
34

 Ibid s. 243 
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1.2 Teorie sítí 
 

V dnešní době existuje mnoho způsobů jak přistupovat k sítím. Pojem síť může 

být významově mnohoznačný počínaje přírodním pavoučím vláknem uspořádaným 

podle určitého vzoru, přes systém kabelů a drátů spojujících určitá zařízení či železniční 

síť až po sítě sociální. Pavoučí síť tvoří různá vlákna, přesto se jejich různé typy 

v určitých bodech stýkají jako na křižovatce. Pod železniční sítí si všichni představí 

soustavu kolejí a nádraží, na kterých se tyto kolejové trasy sbíhají a zase rozbíhají. 

Sociální síť, ač se o ní mluví převážně s příchodem Facebooku a dalších podobných 

médií je podstatně starší fenomén, i když se mu tak ne vždy říkalo. Jak ve své knize 

uvádí Albert-Lászlo Barabási jednou z prvních masově rozšířených sítí bylo křesťanství 

a hlavním hlasatelem, který tuto síť pomohl rozšířit, byl Pavel.
35

 Sociální sítě tedy 

spojují lidské bytosti na základě společenských, ideových či jiných vazeb. 

Zdánlivě působí každý možný zmíněný výklad pojmu velice originálně. Přesto 

mají základní význam všechny sítě zcela totožný. Jedná se o určité uspořádání prvků 

spojených nějakým určitým nebo i náhodným způsobem, že jako celek vytváří 

propletenou strukturu, v rámci jejíhož prostoru je možné se nějakým způsobem, podle 

typu uspořádání dané sítě, pohybovat od jednoho místa k druhému. Tedy síť, ať je na ni 

nahlíženo z jakéhokoliv hlediska v jakékoliv vědě, tvoří soustavu spojnic a bodů ve 

kterých se tyto spojnice setkávají. Jednou z hlavních postav v oboru studia sítí je 

v současné době fyzik Albert-Lászlo Barabási jehož teorie bude tvořit základní 

teoretický rámec této práce.  

Oblast sítí, stejně jako jejich existence samotná není novým fenoménem, nýbrž 

podléhá času a vývoji. Na sítě nebylo vždy nahlíženo komplexním holistickým 

přístupem, jaký dnes představuje Barabási. Z počátku bylo studium sítí a nejen sítí 

ovlivněno studiem jednotlivých fragmentů (či dekompozice celku) a komplexnost celku 

jako funkční jednotky nebyla věnována pozornost jako v dnešní době.
36

 Jednoznačnými 

příklady mohou být výzkum na poli štěpení atomu Otto Hahna a Fritze Strassmanna,
37

 

či výzkum struktury lidského genomu mezinárodního týmu vědců z „Wellcome trust 

                                                 
35

 BARABÁSI, Albert L. V pavučině sítí. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-751-3. s. 10-11 
36

 BENGTSSON, Karsten. Anatomy of the network. In: Copehagen Institute For Future Studies: Instituttet 
for Fremtidsforskning [online]. 2004 [cit. 2014-10-28]. Dostupné 
z: http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=1012&lng=2 

http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?id=1012&lng=2
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sanger institute“.
38

 Co se vývoje v oblasti teorií sítě týče, jedním ze zásadních vlivů na 

pozdější holistický přístup k výzkumu v oblasti sítí měl již v 18. století geniální 

matematik a průkopník v oblasti teorií grafů Leonhard Euler.
39

 Kromě mnoha jiných 

úspěchů na poli matematiky je známý vyřešením dilema Královeckých mostů (viz 

Obrázek 1). 

Obrázek 1 

Schéma Královeckých mostů 

40
 

Na obrázku je jednoznačně vidět schéma znázorňující pevné body (A-D) a jejich 

spojnice. Tento nákres, kromě samotného řešení příslušného problému (dokud se 

nepostaví další most, příslušná cesta nebude možná), poskytuje velmi jednoduché 

schéma sítě o několika bodech a vazbách mezi nimi. „Eulerova převratná idea 

spočívala v tom, že si představil Královec s jeho mosty jako graf neboli soubor uzlů 

spojených vlákny neboli hranami.“
41

 Zásadní význam pro pozdější teorie zabývající se 

přímo sítěmi měl Eulerův důkaz především z toho hlediska, že i malý zásah do 

topologie grafu/sítě může vyústit ve zcela nové uspořádání.
42

   

 V dalších letech a stoletích po Eulerovi přišlo mnoho autorů s nejrůznějšími 

teoriemi o tvorbě a podobě sítí, jejich vazbách a důležitosti těchto jednotlivých vazeb 

v rámci celých sítí. Dvojice Paul Erdös a Alfréd Rényi vypracovali v polovině 20. 

                                                                                                                                               
37

 HOFFMAN, Klaus a J.M. COLE. Otto Hahn: Achievement and Responsibility. New York: Springer, 2001. 
ISBN 978-3540626978. s. 248-253 
38

 WELLCOME TRUST SANGER INSTITUTE. The Human Genome Project [online]. 2003 [cit. 2014-10-28]. 
Dostupné z: https://www.sanger.ac.uk/about/history/hgp/ 
39

 GAUTSCHI, Walter. Leonhard Euler: His Life, the Man, and His Works. SIAM Review [online]. 2008, roč. 
50, č. 1, s. 3-33 [cit. 2014-10-28]. DOI: 10.1137/070702710. Dostupné z: http://www.euler-
2007.ch/doc/EulerLec.pdf 
40
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Století řadu publikací zabývajících se grafy a náhodností tvoření vazeb
43

. Na důkaz 

pravdivosti svých teorií uskutečnili  sociální experiment večírku o určitém počtu hostů, 

kdy jednomu vybranému hostu sdělili určitou informaci a sledovali za jako dlouho a 

jakým způsobem se daná informace rozšíří mezi ostatní hosty.
44

 Přišli s řešením, že 

vazby (to jakým způsobem a ke komu se informace rozšíří) se tvoří náhodně. Teda celá 

síť se tvoří náhodně.
 45

 Tato teorie je matematicky geniálně jednoduchá, ovšem v praxi 

se později ukázalo, že zdaleka ne všechny sítě se tvoří tímto způsobem, pokud nějaké. 

Některé sítě jsou neobyčejně jednoduché, jiné naopak natolik složité, až se zdají být 

tvořeny náhodně. Svět představuje příliš rozmanitou strukturu, jejíž složky (lidé, zvířata, 

počítačové systémy) jsou natolik odlišné, že jednoduchá náhoda, nemůže vysvětlit 

příčinu vzniku vazeb v těchto sítích.  

Nicméně výše zmíněný experiment prokázal velmi zajímavou věc. Z počátku 

byly hosté samostatné jednotky a během večera, jak se informace šířila, se utvářely 

vazby (pomiňme momentálně jakým způsobem), což nakonec vedlo k vytvoření tzv. 

gigantické komponenty. Gigantická komponenta říká, že aby se vytvořila fungující síť, 

nemusí existovat vazby mezi všemi uzly navzájem, stačí, když bude propojena značná 

část z nich.
46

 Tento fakt úzce souvisí s pozdějším objevem tzv. center (viz níže) pro tuto 

práci zcela zásadních. Dalším velmi důležitým zjištěním v tomto experimentu bylo, že 

stačí i jediná vazba, aby se z do té doby izolovaných bodů vytvořila síť.
47

 

Abychom získali ještě jasnější představu o komplexnosti sítí, podívejme se na 

práci Stanleyho Milgrama. V 60. letech 20. století tento harvardský profesor inicioval 

významný posun v přemýšlení o velikosti sítě v rámci sociálních vazeb a potenciální 

rychlosti komunikace v ní. Jeho teorie „šest kroků od sebe“ předpokládala, že skrze 
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nanejvýš šest vazeb jsme schopni se spojit s prakticky kýmkoliv na planetě.
48

 Ačkoliv 

tato teorie v praxi neznamená, že jsme všichni od všech vzdáleni takto přesným číslem 

Milgramovi se podařilo poukázat na fakt, že svět je ve své podstatně velmi malý. Pro 

teorie sítí, tím přispěl zásadním poznatkem z hlediska teoretické rychlosti vytvoření 

spojení. V oblasti významu určitých vazeb se později prosadil Mark Granovetter se 

svou teorií o významu tzv. slabých pout (vazeb). Jeho práce pomohla objasnit, že ve 

společnosti existují pevné vazby vytvářející komplexní pevné skupiny, ale jsou to 

naopak slabé vazby, podle Granovettera ne pevná přátelství ale spíše obyčejné 

známosti, které spojují jednu pevně stmelenou skupinou s dalšími.
49

 Tento poznatek je 

aplikovatelný nejen na sítě v oblasti mezilidských vztahů, nýbrž i na sítě v syntetickém 

prostředí. Spojení mezi jednotlivými částmi sítě jsou taktéž tvořena spíše slabými 

vazbami např. v oblasti webu v podobě série odkazů, které jsou spojovacím článkem 

mezi startovní a cílovou stránkou aniž by museli být s jakoukoliv z nich silně tematicky 

spjaty. Pro teorie sítí a tvorbu vazeb v rámci sítí představují velmi důležitou roli 

mocninné zákony, které řídí fázový přechod. Při fázovém přechodu dochází k přeměně 

jedné fáze v jinou fázi
50

, například z vody se stává led. Jelikož krystaly ledu jsou 

tvořeny podle určitého vzoru, lze vyvodit, že při fázovém přechodu v našem 

případě„…mizí chaos a nastává pořádek“.
51

 Mocninné zákony hrají zásadní roli při 

vysvětlení vzniku „center“ v sítích, čímž se dostávám k nosné teorii této práce, 

Barabásiho teorii sítí a center jako zásadních jednotek v rámci sítě.
52

 

Barabási vychází ze svých předchůdců a pracuje se sítěmi jako s komplexem 

bodů (uzlů) a vazeb mezi nimi. Nicméně zcela zásadní nová myšlenka jeho teorie 

spočívá v přítomnosti tzv. center v síti. Centrum je pro síť uzel zcela zásadního 

významu, přičemž síť může osahovat takovýchto center více. Centrum je velmi 

preferovaný uzel, který má mnohonásobně více vazeb, než uzly jiné. Tvorba těchto 

center se řídí určitými zákony. Mocninné zákony, jak bylo zmíněno výše, jsou jedněmi 

z nich.  Přesah Barabásiho teorie o důležitosti určitých významných uzlů (center) v síti 

můžeme sledovat v například v biologii, kde se tímto tématem zabývali Pei Wang, 

                                                 
48

 MILGRAM, Stanley a Jeffrey TRAVERS. An Experimental Study of the Small World Problem. Sociometry. 
1969, roč. 32, č. 4. Dostupné z:http://www.jstor.org/stable/2786545 s. 425-443 
49

 GRANOVETTER, Mark S. The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology. 1973, roč. 78, č. 6, 
s 1360-1380. 
50

 NEEDHAM, Paul. The Phase Rule and the Notion of Substance. EPSA Philosophy of Science: Amsterdam 
2009. 2012, roč. 1, č. 1. DOI: 10.1007/978-94-007-2404-4_22. s. 253-262 
51

 BARABÁSI, Albert L. V pavučině sítí. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-751-3. s. 80 
52

 BARABÁSI, Albert L. V pavučině sítí. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-751-3. s. 81 

http://www.jstor.org/stable/2786545


   

26 

 

Jinhu, Lu a Xinghuo Yu, při určování důležitosti center v biologických sítích.
53

 Pokud 

přejdeme od teorií k reálným sítím, pak Barabási poukazuje na fakt, že tyto jsou řízeny 

dvěma zásadními zákony: 1) Růstem; 2) Preferenčním připojováním.
54

 Je logické, že 

každá síť má tendence se rozrůstat, tedy nabírat nové vazby a připojovat nové uzly. Na 

základě zákona o preferenčním připojování je možné zjistit, že některé uzly nabírají 

více vazeb než ostatní, a tudíž se z nich stávají centra. Takto vzniká bezškálová síť (viz 

obrázek 2). 

Obrázek 2 

Bezškálová síť 

55
 

Jak je možné vidět z obrázku, z hlediska tvorby vazeb rozhoduje vyšší 

konektivita. V světě sociálních sítí, je možné si tuto vyšší konektivitu představit 

v podobě člověka, který se velmi rád socializuje, zná tedy větší počet lidí než ostatní a 

ačkoliv je nemusí znát nikterak důvěrně, jeho slabá vazba dokáže spojit mnoho dalších 

lidí. Stejně tak je tomu ve světě počítačů a sítí. Například směrovače s vyšší kapacitou 

budou preferenčně využívanější
56

, než ty s menší kapacitou, a tak dojde postupně 

k vytvoření centra. Zde se můžeme přímo přesvědčit o relevantnosti teorie pro tuto práci 

zabývající se energetickými sítěmi. Větší jednotky a potažmo větší komunikační kanály 

budou sehrávat roli center, tedy důležitých bodů v rámci sítě. Pokud je takovéto 
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centrum napadeno, existuje reálné ohrožení, ať je síť seberobustnější, že tato zkolabuje. 

Čím více je síť robustnější a připravena reagovat na náhodné problémy (náhodné 

výpadky některých uzlů), tím je zranitelnější vůči cíleným hrozbám
57

.  

Barabási varuje před přílišným lpěním na bezpečnost sítí pouze z hlediska jejich 

topologie
58

, ačkoliv zajisté topologie sítě hraje velmi důležitou roli. Důležité výsledky 

pro toto tvrzení přinesl výzkum Michiganské univerzity v roce 2000. „Mohli jsme 

odstranit až 80% všech uzlů a zbývajících 20% stále drželo pohromadě a tvořilo pevně 

pospojovaný shluk.“
59

 Ani jeden z odstraněných uzlů nebyl centrem a mohl být 

nahrazen. Jako příklad selhání centra bezškálové sítě uvádí kaskádové selhání
60

 

elektrické sítě v Oregonu v roce 1996.
 61

 Při tomto výpadku byla ze sítě vyřazena právě 

zmiňovaná centra, přičemž odpovědní činitelé vynášeli výroky o neustále narůstající 

komplexnosti a složitosti soustavy elektrické sítě.
62

 Ačkoliv se jednalo o problém 

způsobený klimatickými podmínkami, zcela názorně poukázal na zásadnost center, 

která jsou zvyklá na rozdíl od ostatních menších uzlů snášet větší zátěž a drží síť 

pohromadě. Velice podobný případ nastal opět v USA v roce 2003
63

 (který bude v práci 

samostatně rozebrán), což poukazuje na fakt, že minimálně v tomto období nedošlo 

k zásadnímu posunu v oblasti zabezpečení sítě. 

Jak bylo zmíněno výše, topologie sítě je jednou z esenciálních složek celkové 

bezpečnosti, ačkoliv není jedinou. Následující 3 typy představují základní rozdělení 

topologií sítí (viz.Obrázek 3) 
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Obrázek 3 

Topologie sítě 

64
 

Z obrázku jednoznačně vyplývá, že centralizovaná síť (A) je nejzranitelnějším 

systémem. V tomto případě jsou veškeré uzly připojeny k jednomu centru. Pokud dojde 

k vyřazení tohoto centrálního bodu sítě, je celá síť imobilizována. V případě 

decentralizované sítě (B) vidíme, že v síti existuje více center, na která jsou napojeny 

ostatní uzly. Vyřazení jednoho centra nemusí být pro síť fatální, ovšem stále existují 

místa s vyšší konektivitou i v rámci center, jejichž vyřazení přináší zásadní hrozbu. 

Navíc i za předpokladu, že se vyřadí centrum s menší konektivitou, stále se jedná o 

centrum, čili velice významný bod, jehož selhání může vést ke kaskádovému selhání, 

tedy potenciálnímu kolapsu celé sítě. Z hlediska bezpečnosti je nejbezpečnější model 

rozptýlené sítě (C), neboť vzájemná propojenost jednotlivých uzlů je natolik markantní, 

že se téměř vždy najde možná náhradní vazba, mezi dvěma příslušnými uzly. V praxi je 

ovšem velice náročné tohoto stavu docílit. Jedním ze základních problémů jsou v tomto 

ohledu ekonomické náklady na výstavbu takové sítě.  

 

Shrnutí 

Jak bylo prokázáno výše, výzkum v oblasti teorie sítí není zdaleka moderním 

trendem, ale prošel značným historickým vývojem ještě před příchodem elektronických, 

informačních a komunikačních sítí, takových, jak je známe v současné době. Pro tuto 

práci jsou některé výše koncepty méně relevantní a jiné naprosto klíčové. Přínos Alberta 

L. Barabásiho v oblasti sítí je pro tuto práci zcela esenciální. Jedná se o koncept center a 
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jejich významu pro fungování sítě a především z hlediska možného ohrožení sítě 

kybernetickými hrozbami.  

Dále argumentaci práce podporuje koncept gigantické komponenty. Gigantická 

komponenta nám říká, že aby se vytvořila fungující síť, nemusí existovat vazby mezi 

všemi uzly navzájem, stačí, když bude propojena značná část z nich. Je zcela jasné, že 

se hovoří o centrech, neboť ta zajišťují mnohá propojení.  Toto tvrzení bylo prokázáno 

zmíněným Michiganským experimentem, kdy bylo možné odstranit většinu uzlů (až 

80%) a síť stále fungovala, dokud nebylo odstraněno jedno z center.  

Významný je též koncept robustnosti, který přímo souvisí s Michiganským 

experimentem. Síť je připravena na nečekané náhodné odstraňování uzlů (z pohledu 

rozvodných sítí a komunikačních kanálů se jedná o nehody či poruchy) ovšem za cenu 

ohrožení cíleným útokem (ztrátou/výpadkem/zničením) na jedno (či více) z  center. 

V tomto ohledu je důležitá topologie sítě. Jak je možné odvodit z Obrázku 3 síť typu 

hvězdy (A) má jedno centrum, a tedy je velice náchylná na cílený útok. S příslušnou 

mírou decentralizace až rozptýlenosti se stává síť bezpečnější, minimálně z hlediska 

topologie. 
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2 Dimenze analýzy 
 

V rámci co nejlepšího pokrytí analytického a informačního rámce bude k problematice 

ohrožení kritické energetické infrastruktury přistupováno ve třech samostatných 

logických celcích vyplývajících z výzkumného záměru. Na energetické sítě budeme 

nahlížet z hlediska 3 prostředí:  

1) Vnitřní prostředí – Vnitřní prostředí představuje vnitřní uspořádání a procesy 

probíhající v rámci sítě. Do této kategorie byly přiřazeny proměnné: SCADA, 

připravenost a komerční software. 

2) Vnější prostředí – Tato kategorie je charakterizována prostředím obklopujícím 

jednotlivé složky sítě a byly sem přiřazeny proměnné: centralizace energetické 

sítě a komunikace. 

3) Externí faktory – Do této kategorie spadají faktory, které mohou ovlivnit správné 

fungování sítě zvenčí. Z tohoto důvodu byly této kategorii přiřazeny proměnné: 

kybernetický útok a Internet.  
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2.1 Vnitřní prostředí 
 

2.1.1 SCADA 

 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) představují systémy 

sloužící ke kontrole procesů v průmyslových zařízeních. První jednoduché SCADA 

systémy se datují do 60. let 20. století. SCADA systémy slouží ke sběru, zpracování, 

zprostředkování dat a kontrolních zpráv z měřících přístrojů (RTU/PLC)
65

 

v průmyslovém zařízení k centrální operační jednotce (MTU).
66

 V konečném důsledku 

předávají informace skrze HMI (Human Machine Interface) příslušnému personálu ve 

zpracované podobě.  Tyto systémy jsou tedy zakomponovány do kritické infrastruktury, 

neboť výše zmíněná zařízení ji spoluutvářejí. Jedná se především o následující prvky 

kritické infrastruktury: Elektrické sítě, palivoenergetické sítě (ropa/plyn), a 

vodohospodářský systém. Jednotky RTU/PLC v rámci SCADA systémů slouží ke sběru 

dat a k automatizaci operací v rámci průmyslových procesů například v následujících 

zařízeních: různé druhy přepínačů, elektrické jističe, ventily, senzory, vodní a plynové 

pumpy.  

Obrázek 4 

Architektura SCADA 

67
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Současná podoba architektury SCADA systémů je patrná z Obrázku 4. Nicméně 

stejně jako architektura kterýchkoliv jiných systémů prošla od doby svého vzniku 

určitým vývojem. Dnes je možné jednotlivé fáze vývoje architektury označit 

následujícími pojmy: 1) První generace - Monolitická architektura; 2) Druhá 

generace - Distribuovaná architektura; 3) Třetí generace - Síťová architektura.
68

  

Monolitickou architekturou jsou charakteristické první vyvinuté SCADA 

systémy. Sítě v té době prakticky neexistovaly a SCADA tak představovaly samostatné 

centralizované jednotky s nulovou konektivitou s okolními systémy. Pro komunikaci  

s RTU byly vyvinuty Wide Area Networks (WAN)
69

. Tyto jednoúčelové komunikační 

sítě byly vytvořeny čistě za účelem rychlé a spolehlivé komunikace mezi centrální řídící 

jednotkou a terénními zařízeními (RTU). Komunikační protokoly, tak jak je známe dnes 

tehdy neexistovaly. Tehdy byly vyvíjeny specializované jednoúčelové protokoly odlišné 

pro každý konkrétní systém. Tato jedinečnost byla dána tím, že vývojem protokolů se 

zabývali vždy příslušní výrobci konkrétních RTU jednotek. Každý systém byl tedy 

naprosto unikátní a ve své podstatě nesjednotitelný s jakýmkoliv jiným systémem, 

protokoly byly nestandardizované. Bezpečnost zajištění provozu byla zajištována celým 

náhradním druhým systémem, připraveným v případě výpadku prvního převzít činnost. 

Základním problémem v tomto uspořádání byla nadbytečnost. Celý „záložní“ systém, 

byl neaktivní do doby, než musel převzít činnost primárního systému. Velké množství 

výpočetního výkonu tudíž zůstávalo standardně nevyužito.
70

 

Distribuovaná architektura je charakteristická pro druhou generaci SCADA 

systémů. Základním kamenem architektur druhé generace jsou systémová miniaturizace 

a vývoj LAN (Local Area Network) technologií.
71

 Účelem implementace lokálních sítí 

bylo distribuovat zpracovávání informací mezi několik systémů.  Každé zařízení 

připojené k síti tohoto typu sdílelo informace v reálném čase a mělo svou specifickou 

                                                 
68

 Technical Information Bulletin 04-1: Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 
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funkci.  Některé části sloužily jako komunikační procesory s terénními zařízeními 

(RTU) jiné zajišťovaly operátorská rozhraní (HMI). Cílem distribuce výpočetních 

procesů diverzifikace činností bylo zlepšení využití výpočetního potenciálu a odstranění 

nadbytečnosti typické pro architekturu první generace. Podobně jako protokoly 

v architekturách první generace i komunikační protokoly LAN ve druhé generaci, byly 

nejčastěji zakázkového typu, tedy jedinečné a nestandardizované.
72

 Toto uspořádání na 

jednu stranu umožňovalo distributorovi spravovat své protokoly prakticky v reálném 

čase, nicméně konektivita se systémy a protokoly ostatních jiných distributorů byla 

značně omezena, či neexistující.
73

 Zlepšení druhé generace oproti generaci první tedy 

primárně spočívalo v zefektivnění využitelnosti výpočetních kapacit a eliminaci 

nadbytečných jednotek čekajících jako záložní nevyužité zdroje.  

Síťovou architekturou jsou charakteristické SCADA systémy třetí generace. 

Třetí generace je prozatím poslední a tedy aktuálně používána. Vychází ze základů 

architektury druhé generace, nicméně nastává zde zcela výjimečný posun od 

distributorem kontrolovaných protokolů
74

 k systémům k  off-the-shelf produkce, které 

jsou charakteristické svou otevřenou před-připraveností a vyšší mírou standardizačních 

prvků, jednak zvyšujících konektivitu a zároveň snižujících náklady na údržbu a provoz. 

Tento proces nenastává evolučním skokem, nýbrž postupným nahrazováním. Toto 

nahrazování probíhá nejrychleji především v oblasti otevřených komunikačních 

protokolů, které podle základní idey třetí generace SCADA pomáhají distribuovat 

funkce nejenom v rámci LAN, nýbrž i WAN (Wide Area Network).
75

  

Vzhledem k tomu, že komunikací se zabývá samostatná kapitola
76

, zde pouze 

zdůrazním, že otevřenost a standardizace v jakékoliv sféře s sebou přináší nejenom 

ekonomické úspory nýbrž i rizika spojená s rozšířením řešení jednoho typu. Jakmile je 

použito jednotné řešení, které je postaveno na základech předchozích výše zmíněných 

generací, které nebyly primárně konstruovány jako bezpečné, nýbrž účelově efektivní, 

rozšíří se standardizovaná síť, náchylnější na cílené zásahy zvenčí
77

, které představuje 

otevřenost komunikačních kanálů na velké vzdálenosti v rámci WAN, například 
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internetovou konektivitou.
78

 Jako další výhoda je velice často uváděno zjednodušení 

připojování periferních zařízení (monitory, diskové jednotky, tiskárny a další externí 

zařízení) díky rozšíření off-the-shelf systémů. Zvýšená konektivita periferií ovšem 

přináší nová bezpečností rizika, především v oblasti infikování systému malwarem 

skrze nedostatečně prověřené připojení externích zařízení. Systémy třetí generace 

z hlediska komunikace prochází taktéž vývojem využívání WAN protokolů jako 

Internet Protocol (IP) ke komunikaci mezi centrem a připojenými jednotkami. 

Z hlediska bezpečnosti se u SCADA třetích generací pracuje s myšlenkou, že právě 

distribuovaný systém skrze WAN představuje větší míru bezpečnosti, než systém 

nacházející se na jednom místě.
79

  

Z hlediska Barabásiho přístupu k centralizaci a topologii, by tento fakt měl 

představovat jednoznačný pokrok v oblasti bezpečnosti, neboť pokud omezíme vliv 

centralizovanosti na minimum, stane se systém a potažmo i síť bezpečnější. Nicméně 

z výše zmíněných faktů vyplývá, že pouhá fyzická oddělenost jednotlivých součástí 

systému, neznamená jeho skutečnou decentralizaci a tedy ani markantní zvýšení 

bezpečnosti. Fyzicky oddělit jednotlivé prvky systému přináší určitou variabilitu a 

manévrovací prostor v oblasti bezpečnosti, leč pokud není bezpečně ošetřena 

komunikace mezi jednotlivými částmi takto „decentralizovaného“ systému, jak po 

stránce hardwarové, tak softwarové, k decentralizaci prakticky dochází pouze v úrovni 

fyzické. Jelikož se pohybujeme ve schématu kyberprostoru, fyzická oddělenost, při 

ponechání otevřených virtuálních cest mezi jednotlivými složkami, nemá signifikantní 

význam. Tento argument silně podporuje aktuální vývoj diskurzu v oblasti bezpečnosti 

SCADA systémů v souvislosti s pojmem „Air gap“.  

Pojem air gap pochází z doslovné významu slova „gap“, tedy mezery, mezi 

počítačem a internetem.
80

  Air gap by měla představovat výše zmíněné fyzické oddělení 

určitých prvků sítě, z hlediska této práce tedy prvků systémů kritické infrastruktury, od 

okolního světa. Reálná existence takto odděleného systému je z důvodu samotné 
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architektury dnešních SCADA systémů mýtus. Jak uvádí jeden z předních odborníků na 

toto téma Eric Byres, většina hlavních hráčů na poli SCADA systémů (Siemens, 

Schneider Electronic, Rockwell) si postupně začíná uvědomovat zastaralost konceptu 

air gap a tento pojem mizí z odborných příruček pro specializované pracovníky.
81

  

Častou chybou v úsudku laické i odborné veřejnosti je představa vytvoření Air 

gap jednoduchým odpojením určitého systému od interakcí s vnějším světem. Takovéto 

odpojení ovšem znamená pouze zdánlivé vytvoření izolovaného systému. Každý systém 

je potřeba udržovat z hlediska bezpečnosti, plynulosti provozu a efektivnosti 

aktualizovaný. To znamená pravidelně instalovat patche, updaty, aktualizovat software. 

K úspěšnému ukončení takové operace je nutné nějakým způsobem navázat kontakt 

s vnějším prostředím.  Jednu z možností tvoří vložení periferního zařízení s příslušným 

upgradem systému, softwaru atd.
82

 Přesně tímto způsobem (pomocí infikovaného USB) 

se ovšem rozšířil Stuxnet, velice významný malware, který ohrozil a v konečném 

důsledku fyzicky poškodil íránskou kritickou infrastrukturu (zařízení Natanz na 

obohacování uranu)
83

. Další možností je využití sériových linek a modemů. Tímto 

způsobem se ale rozšířil například malware Slammer.
84

 Slammer v r. 2003 úspěšně 

napadl a infikoval počítačovou síť v jaderné elektrárně Davas-Besse v Ohiu. Významně 

ovlivnil komunikaci v kontrolní síti.
85

 V konečném důsledku se tak potvrzuje výše 

zmíněná hypotéza. Většina současné kritické infrastruktury, především z důvodu 

aktuálního vývoje architektury SCADA systémů, nemůže být ochráněna pomocí air gap, 

neboť potřeba interakcí s vnějším prostředím je pro současnou generaci systémů 

naprosto esenciální. 

Jak je vidět vývoj architektury SCADA systémů společně s novými prvky 

přinesl i nová úskalí především v oblasti bezpečnosti. Nicméně několik základních 

klíčových prvků zůstává v architektuře těchto systémů přítomno neustále navzdory 
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jejímu vývoji. Jedná se primárně o MTU (Master terminal unit), která představuje 

centrum, základní řídící operační počítač, na kterém běží samotný software pro správu 

celého systému. Dále je systém tvořen jednotkami RTU/PLC a IED.
86

 Především RTU a 

PLC jsou dnes velice často zaměňovanými pojmy. K tomuto problému dochází zejména 

proto, že oba typy jednotek soupeří o stejné místo na trhu a plní téměř totožnou funkci. 

Nicméně jisté rozdíly mezi zmíněnými jednotkami existují a z důvodů pozdější 

přehlednosti je nutné oba pojmy vysvětlit.  

RTU (Remote terminal unit) představují mikroprocesorem kontrolované zařízení 

tvořící rozhraní s objektem ve fyzickém světě a SCADA systémem. Slouží 

k telemetrickému přenosu dat do systému a/nebo mění stav připojených objektů 

založený na kontrolních zprávách ze systému obdržených.  

PLC (Programmable logic controller) je digitální počítač užívaný k automatizaci 

elektromechanických procesů.
87

 Ačkoliv se funkce obou zmíněných jednotek 

překrývají, má každá ze zmíněných jednotek částečně odlišné využití. RTU jednotky se 

využívají především pro širokou geografickou telemetrii a jednotky PLC jsou 

uzpůsobeny spíše pro oblast lokální kontroly.  

Nejvýstižněji popisuje rozdíl mezi jednotkami RTU/PLC Tetragenics. „Pokud 

potřebujete samostatný ovladač pro své zařízení, PLC je vaší nejlepší volbou, ovšem 

jsou potřeba jisté programátorské schopnosti. Pokud potřebujete zařízení ke kontrole 

mnohonásobných procesů, bez přímého zásahu ovladače nebo mastera (ventrálního 

ovládací jednotky), RTU poskytuje požadované pokročilé kontrolní funkce, jelikož se 

jedná o přímé propojení mezi field sensors (terénními snímači) actuators (servopohony) 

a centrální kontrolní jednotkou.“
88

 

 IED (Intelligent Electronic device) je zařízení, které zajišťuje funkce elektrické 

ochrany. Má schopnost monitorovat procesy a komunikovat přímo se SCADA 

systémem.
89

 

Výše zmíněné prvky jsou základními stavebními kameny SCADA systému a 

přítomné ve všech jeho generacích. Především prvky RTU/PLC jsou pro tuto práci 

důležité, neboť představují jedno z velmi zranitelných míst systému, a tím pádem 
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zranitelnost celé kritické energetické infrastruktury. Zranitelnost těchto prvků byla 

naprosto jednoznačně prokázána výše zmíněným malwarem Stuxnet. Stuxnet jako 

takový představuje zcela novou kapitolu ve vývoji škodlivého kódu vůbec a díky němu 

byla jednoznačně prokázána schopnost ohrozit skrze SCADA systémy prvky kritické 

infrastruktury státu. Z toho důvodu je mu věnována zvláštní pozornost jako 

jedinečnému případu dokládajícímu potenciál kybernetických hrozeb pro kritickou 

energetickou infrastrukturu jako celek. 
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2.1.1.1 Stuxnet 
  

Od doby, kdy byl objeven Stuxnet (2010) se situace kolem bezpečnosti SCADA 

systémů stala velice diskutovanou. Jak již bylo zmíněno, Stuxnet byl malware 

vytvořený pro útok na zařízení na obohacování uranu Natanz v Íránu. Jeho fyzický 

dopad je měřitelný fyzickou likvidací centrifug v napadeném zařízení z důvodu změny 

rychlosti jejich otáček. Jednalo se o prakticky první takto komplexní malware svého 

druhu. Nikdy předtím se žádná firma zabývající se počítačovou bezpečností nesetkala 

s takto sofistikovaným dílem. Nikdy předtím nebylo během jedné infekce využito tak 

mnoha tzv. „0-Day vulnerabilities
90

“. Termín Zero-Day Vulnerability
91

 označuje 

zranitelnost, která až do dané chvíle nebyla objevena, publikována, a tudíž je 

bezpečnostně neošetřená. Tyto zranitelnosti představují zásadní bezpečnostní hrozbu 

pro každý software a systém. Zranitelnosti tohoto typu jsou především využívány pro 

cílené útoky, tudíž pro centralizovanou síť nejnebezpečnější formu zásahu
92

. Stuxnet 

využil ke svému účelu čtyři, což představuje velmi zásadní číslo vzhledem k počtu 

ročně objevených zranitelností tohoto typu (viz Obrázek 5).  

Obrázek 5  

Roční počet objevených zranitelností typu Zero-Day 

93
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Vzhledem k počtu využitých zranitelností a sofistikovanosti kódu se velmi dlouho 

spekulovalo o sponzorování tohoto malwaru státem, ať již z hlediska materiálního či 

logistického. Tyto dohady se ukázaly jako pravdivé. Stuxnet vyvinutý Spojenými státy 

americkými ve spolupráci s Izraelem se stal jakýmsi vyvrcholením operace s kódovým 

označením „Olympic games“
94

, kterou po svém nástupu do funkce převzal a akceleroval 

prezident Barack Obama.
95

  

 Podle různých analýz (Kaspersky Lab
96

, Symantec
97

, Avast
98

) je Stuxnet 

definován jako škodlivý kód zaměřující se na industriální kontrolní systémy SCADA, 

které jsou běžně využívány v kritické infrastruktuře (např. elektrické sítě, 

vodohospodářství, palivoenergetický sektor).  Stuxnet se specificky zaměřuje na 

konkrétní součást SCADA systémů, a to PLC.  Díky schopnosti útočníka skrze Stuxnet 

ovlivnit funkční schopnosti PLC, aby jednaly dle jeho záměrů, byly v případě Natanzu 

fyzicky poškozeny centrifugy vitálně důležité pro proces obohacování. PLC měly 

v rámci těchto turbín na starosti kontrolu a regulaci otáček. Útočník pomocí Stuxnetu 

s těmito údaji jakožto s celým PLC manipuloval, z hlediska změn rychlosti zmíněných 

otáček, což mělo v konečném důsledku za následek fyzické poškození zařízení.  

Stuxnet nečiní unikátní pouze výše zmíněná komplexnost, ale také samotné 

zaměření na kontrolní systémy, především z důvodu jejich běžné přítomnosti v kritické 

infrastruktuře. Jelikož jednalo o cílený útok jednoho státu vůči jinému státu, jehož 

zařízení by se mohlo považovat za kritickou infrastrukturu také, je potenciál využití 

obdobného malwaru právě v oblasti státní kritické infrastruktury, kterou 

energetické/elektrické sítě zajisté tvoří, velmi významný. 

Komplexní architektura Stuxnetu mu umožnila se rozšířit několika různými 

cestami. V závislosti na různých podmínkách byl Stuxnet schopen se rozšířit skrze 

odnímatelná periferní zařízení (USB
99

), nebo skrze síť vytvořenou v rámci sítě 

                                                 
94

 Operace s cílem poškodit až zneškodnit íránský jaderný program 
95

 SANGER, David E. Obama Order Sped Up Wave of Cyberattacks Against Iran. In: NYtimes.com[online]. 
2012 [cit. 2014-05-21]. Dostupné z:http://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-
ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html?pagewanted=1&_r=3& 
96

 KASPERSKY LAB. Stuxnet Worm: Insight from Kaspersky Lab [online]. 2010 [cit. 2014-05-21]. Dostupné 
z:http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2010/Stuxnet_Worm_Insight_from_Kaspersky_Lab 
97

 FALLIERE, Nicolas, Liam O MURCHU a Eric CHIEN. W32. Stuxnet Dossier. In: Symantec Security 
Response [online]. 2011, 23.1. 2014 [cit. 2014-05-21]. Dostupné 
z:http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_st
uxnet_dossier.pdf 22-25 
98

 PENN, Jonathan. US Government, Stuxnet, and Cyber-Attacks: Caveat Coder. 
In:Blog.Avast.com [online]. 2012 [cit. 2014-05-21]. Dostupné z:http://blog.avast.com/tag/stuxnet/ 
99

 Universal Serial Bus 

http://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html?pagewanted=1&_r=3&
http://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html?pagewanted=1&_r=3&
http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2010/Stuxnet_Worm_Insight_from_Kaspersky_Lab
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf
http://blog.avast.com/tag/stuxnet/


   

40 

 

podnikové nedostatečně aktualizovaných zařízení uvnitř cílového zařízení (Natanz).  

K šíření skrze síť využil Stuxnet následující: Peer-to-peer komunikaci a updaty, 

infikování WinCC zařízení skrze pevné heslo databázového serveru, šíření skrze síťové 

sdílení, šíření skrze MS10-061 Print Spooler zranitelnost typu Zero Day, šíření skrze 

MS08-067 služby Windows serveru.
100

 Šíření skrze odnímatelné periferní zařízení 

jednak eliminuje air gap, jednak je možné především z důvodu nedostatečné eliminace 

hrozeb ze strany uživatelů těchto zařízení. I za předpokladu, že samotné industriální 

zařízení aplikuje tvrdá bezpečnostní opatření v pracovním prostředí, kontraktoři 

zajišťující správu interních zařízení často neprocházejí dostatečnými bezpečnostními 

prověrkami a stejně tak ani jejich periferní přípojná zařízení. Tento fakt z nich činí 

ideální přenašeče škodlivého softwaru, aniž by to sami často tušili. Samotný Stuxnet byl 

do zařízení zanesen nasazeným agentem právě na odnímatelném periferním zařízení
101

 

jako cílený prostředek k poškození systému.  

K infikování systému použil velmi sofistikovanou injekční techniku, díky které 

sám sebe „vstříknul“ do jiného legitimního síťového procesu a skrze vazby tohoto 

příslušného procesu se skrytě za pomoci šíření falešných kontrolních zpráv mohl v síti 

rozšířit až k cíli. Síťové procesy, kterých Stuxnet takto využil, mohou být v rámci 

Natanzu považovány dle Barabásiho teorie za uzly s vysokou konektivitou (centra)
102

, 

s dostatečným počtem vazeb, díky nimž se Stuxnet mohl v síti pohybovat velice rychle, 

neboť takové body disponují mnoha vazbami. Díky zmíněné technice se Stuxnet mohl 

rozšířit a operovat pod dlouhou dobu velice nenápadně. Tato nenápadnost byla ještě 

posílena dvěma ukradenými legitimními certifikáty, kterých Stuxnet využíval, jako 

krytí.  Mezi výše zmíněné prvotně infikované procesy patřily součásti Kaspersky KAV, 

MCafee, Symantec Common Client a Eset NOD32.
103

 K udržování operability 

Stuxnetu, update a zároveň zpětné odesílání zpráv o stavu, bylo zapotřebí komunikace 
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s řídícím a kontrolním serverem. Pro tyto účely bylo využíváno peer-to-peer připojení. 

Toto spojení jednoznačně jako příklad dokládá význam komunikace a její zabezpečení, 

kterému se věnuje samostatná kapitola. Komplexnost Stuxnetu zdůrazňuje metoda jeho 

instalace. Byl prvotně schopen detekovat, zda se již na příslušném cílovém zařízení 

malware nachází a podle toho autonomně přizpůsobit další akce. Buď nainstalovat 

novější verzi sebe sama, nebo se ze zařízení stáhnout a v případě, že byla detekována 

novější verze malwaru, byl schopen tuto verzi rozšířit zpět na zařízení, ze kterého se 

primárně v předchozím kroku pokusil rozšířit k potencionálnímu cílovému zařízení.
104

  

Nedávné průzkumy v oblasti Stuxnetu prokázaly, že Stuxnet jak ho známe dnes, 

měl svého předchůdce. Tohoto předchůdce je možné vysledovat zpět do r. 2007, kdy se 

objevil první vzorek kódu velmi podobného typu na VirusTotal (tehdy se samozřejmě 

netušilo, že se jedná o fragment budoucího Stuxnetu).
105

 Tento pre-Stuxnet měl 

identický cíl se svým pozdějším nástupcem (centrifugy), ovšem choval se jiným 

způsobem a centrifugy byly napadány jiným stylem. „Originální“ verze Stuxnetu byla 

projektována výrazně nenápadnější na rozdíl od finálního použitého kódu. Tato verze se 

zaměřovala na bezpečnostní kaskádový systém centrifug. Nicméně obě měly společný 

prostředek k dosažení centrifug, využití PLC.
106

 Důvodem použití odlišné konečné 

verze mohla být například změna ve vedení projektu, změna donátora akce, nebo 

celkové převzetí projektu. V tuto chvíli je možné, že se do vývoje Stuxnetu reálně 

vložili státní aktéři v podobě USA a Izraele. Někteří experti jako Francis deSouza ze 

Symantec Corporation jsou přesvědčeni, že se „Stuxnet 0,5“ mezi lety 2005-2009 

objevil jako betaverze konečného kódu a byl určen k testovacím účelům.
107

 

Tato krátká případová studie Stuxnetu prokázala, že malware tohoto typu je 

velice sofistikovaný a komplexní prostředek, představující kritické ohrožení pro 

SCADA systémy, které jsou běžně využívané v kritické infrastruktuře. Dále byla 

definitivně vyvrácena možnost air gap jako decentralizačního bezpečnostního prvku. 

Proces propagace Stuxnetu skrze jeho implementaci do důvěryhodných procesů 

                                                 
104

 FALLIERE, Nicolas, Liam O MURCHU a Eric CHIEN. W32. Stuxnet Dossier. In: Symantec Security 
Response [online]. 2011, 23.1. 2014 [cit. 2014-05-21]. Dostupné 
z:http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_st
uxnet_dossier.pdf s. 25. 
105

 LANGNER, Ralph. Stuxnet's Secret Twin. In: Foreignpolicy.com [online]. 2013 [cit. 2014-05-21]. 
Dostupné 
z:http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/11/19/stuxnets_secret_twin_iran_nukes_cyber_attack 
106

 Ibid. 

http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/11/19/stuxnets_secret_twin_iran_nukes_cyber_attack


   

42 

 

podporuje teorii významných vysoce konektivních uzlů s mnoha vazbami, důležitých 

pro síť a zároveň skýtajících jedinečné možnosti ohrožení příslušné sítě skrze ně 

cíleným útokem. Dále Stuxnet jednoznačně ukázal ochotu a možnosti států, při 

dostatečném zabezpečení jak materiálních, tak logistických prostředků, ohrozit 

infrastrukturu jiného státu. Jelikož je malware jako Stuxnet dvousečná zbraň a již se 

prokázalo, že na jeho základech byly vystavěny další škodlivé kódy jako Duqu, či 

Flame, zdá se být pouze otázkou času, kdy bude některá upravená verze kódu tohoto 

typu použita proti západním vyspělým státům závislým na pravidelných dodávkách 

elektrické energie. Blackouty způsobené kybernetickým útokem již minimálně 

v menším rozsahu podle vyjádření CIA proběhly, ačkoliv vlády dotčených států 

takovéto incidenty často popírají. 
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2.1.2 Připravenost 

 

Významnou roli z hlediska bezpečnosti kritické energetické infrastruktury hraje 

její připravenost, jednak odolávat nežádoucím vlivům včetně kybernetických útoků tedy 

její resistence, jednak schopnost se s následky takovýchto útoků co nejlépe vypořádat 

když se již stanou, tedy resilience. Obě vlastnosti jsou velice důležité. Vzhledem 

k dostupnosti dat a přítomnosti významných událostí (Blackout 2003) se má práce 

věnuje převážně problematice připravenosti sítě z hlediska kybernetické bezpečnosti 

především energetické síti Spojených států amerických.  

Resistence i resilience sítě může záviset na mnoha faktorech. Následující faktory 

považuji za obzvláště důležité. Připravenost sítě z hlediska její resistence závisí na 

správně navržené topologii sítě, vybudování ochranných mechanismů majících za cíl 

odepřít útočníkovi přístup k citlivým systémům a v souvislosti s nimi přijmutí 

dostatečných ochranných opatření na legislativní úrovni, aby bylo zabezpečeno kvalitní 

standardizování ochranných prvků. 

Z hlediska topologie je nutné říci, že rozsáhlá změna v topologii již vytvořené 

energetické sítě je pouze velmi těžce docílitelná. Souvislost s topologií je více 

vysvětlena v kapitole (De)centralizace energetické sítě. Pro potřeby této kapitoly pracuji 

s faktem, že rozsáhlá změna topologie představuje rozsáhlé náklady. Obrázek 3 – 

Topologie sítě v kapitole Teorie sítí
108

, jednoznačně znázorňuje potřebu 

mnohonásobného zvýšení počtu vazeb v celém komplexu sítě k vytvoření dostatečně 

rozptýlené topologie s rozvětveností dostatečnou natolik, aby výpadek některého 

z center mohl být akceptován a potřebné požadavky převedeny k dalším částem sítě 

skrze ostatní přítomné vazby o dostatečné kapacitě. Ovšem vytvoření rozptýlené 

topologie o dostatečném počtu vazeb by si vyžádalo velice rozsáhlé náklady. Z důvodu 

ověření této hypotézy jsem kontaktoval ČEZ, konkrétně bezpečnostní tým JE Temelín. 

Vyjádření bezpečnostního týmu JE Temelín potvrdilo, že vybudování topologie 

energetické sítě o dostatečné rozptýlenosti minimálně v České republice by 

představovalo náklady, které v současné době není schopen/ochoten uhradit žádný 

investor. Za předpokladu, že vezmeme Českou republiku jako srovnávací jednotku pro 
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některý z menších států v rámci Spojených států amerických, vyplývá, že kooperace (ať 

již materiální nebo logistická) potřebná k zásadní změně topologie sítě je velmi náročná. 

 Standardizace je velice relevantní faktor, neboť většina kritické energetické 

infrastruktury je vlastněna soukromým sektorem.
109

 Tento fakt jednoznačně podtrhuje 

problematiku dostatečnosti zabezpečení energetické infrastruktury jako celku. Zmíněná 

standardizace musí ovšem být provedena velice pečlivě, neboť nesprávné provedení 

v této oblasti znamená vytvoření zranitelnosti velice určitého typu v rámci celého 

komplexu sítě, a tím pádem přináší i možnost jejího ohrožení jako celku. Standardizace 

se tedy, pokud je provedena nesprávně může velmi rychle a snadno stát dvousečným 

opatřením.  

Jak jsme se již mohli z předchozích kapitol přesvědčit, především v kapitole 

pojednávající o vývoji architektury SCADA systémů, tlak na rozvinutí standardizace na 

jednu stranu například v oblasti otevřených protokolů a off-the-shelf systémů nevede ke 

zlepšení bezpečnosti, ale právě naopak vytváří potenciální hrozbu. Na druhou stranu, 

pokud vezmeme v úvahu majoritní vlastnictví prvků kritické energetické infrastruktury 

soukromými subjekty (v USA až 85%
110

), zaručit určitý minimální státní potažmo 

federální dohled nad bezpečnostními opatřeními především v oblasti kybernetických 

hrozeb přináší určité zvýšení bezpečnosti. Především z prostého důvodu neochoty 

dobrovolně zajišťovat rozsáhlejší zabezpečení v této oblasti se zvyšuje míra ohrožení. 

Tento fakt vyplývá z problematiky prvků kybernetické bezpečnosti per se. Pokud jsou 

implementovány správně a kvalitně jejich efektivita v reálných číslech se ve výročních 

zprávách neukáže, tím pádem ospravedlnění vynakládání finančních prostředků tímto 

směrem je dle mého názoru často představenstvy příslušných společností vnímáno jako 

plýtvání zdroji. 

Nyní se zaměřím na některá specifická opatření přijatá USA v souvislosti 

s Blackoutem 2003 a následně Stuxnetem v r. 2010. Chronologicky probíhal vývoj 
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připravenosti a spolehlivosti energetické sítě v souvislosti s kybernetickými hrozbami 

následujícím způsobem
111

:  

- 2005: The Energy Policy Act
112

 – FERC (Federal Energy Regulatory  

Commision) autorizován, aby schválil standardy spolehlivosti 

energetické sítě. FERC pověřuje NERC (North American Electric 

Reliability Corporation) vývojem těchto standardů. 

- 2006:  NERC vytváří povinné standardy spolehlivosti energetické sítě
113

. 

- 2007: FERC schvaluje NERCem vytvořené kybernetické standardy 

spolehlivosti ochrany kritické infrastruktury. 

- 2007: Energy Independence and Security Act pověřil Národní Institut pro 

standardy (NIST – National Institute of Standards) vývojem technických 

standardů pro interoperabilitu „smart grid“ zařízení a softwaru, včetně 

kyber-bezpečnostních standardů. 

- 2009: NIST otevírá Panel pro interoperabilitu Smart grid (SGIP – Smart 

Grid Interoparability Panel). Jedná se spolupráci mezi veřejným a 

soukromým sektorem za účelem vývoje standardů kybernetické 

bezepčnosti. SGIP v názaznosti vytváří Kyber-bezpečností pracovní 

skupinu (CSWG – Cyber Security Working group). 

- 2010: NIST vydává počáteční základní standardy kybernetické 

bezpečnosti pro smart grid zařízení a software, vyvinuté CSWG
114

. 

- 2011: FERC vydává Order 743
115

, nařizující NERCu revizi jimi 

vytvořených standardů za účelem pokrytí všech elektrických zařízení 

nezbytných k operabilitě propojené sítě. 

- 2011: FERC potvrzuje standardy spolehlivosti vztahující se k provozu 

elektrické sítě za nouzových podmínek. 
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- 2012: FERC schvaluje NERCem revidované standardy spolehlivosti pro 

elektrickou síť.  

- 2013: V lednu NERC žádá FERC o schválení dalších revizí. FERC se 

začíná novými revizemi zabývat 

- 2013: V únoru prezident Barack Obama vydává Order 13636
116

, kterým 

nařizuje NISTu vyvinout rámec kybernetické bezpečnosti se standardy 

pro ochranu kritické infrastruktury, včetně elektrické sítě. 

- 2013: V dubnu se SGIP transformuje na nezávislou organizaci SGIP 2.0, 

Inc. Pokračuje ve své stávající funkci vytváření partnerství mezi 

soukromým a veřejným sektorem. Standardy kybernetické bezpečnosti 

jsou od tohoto okamžiku vyvíjeny Komisí pro kybernetikou bezpečnost 

smart grid spadající pod SGIP 2.0.  

- 2013: V červenci NIST vydává předběžnou verzi rámce kybernetické 

bezpečnosti.
117

 

- 2014: V únoru NIST vydává oficiální rámec pro zlepšení kybernetické 

bezpečnosti kritické infrastruktury.
118

 

Mezi esenciální bezpečnostní opatření v oblasti standardizace bezpečnostních 

prvků patří povinné standardy NERC (The North American Electric Reliability 

Corporation) a doporučené standardy NERC. NERC je nezisková mezinárodní regulační 

autorita mající za úkol zajistit spolehlivost energetické sítě v severní Americe (USA, 

Canada, Mexico). Dohled na touto autoritou zajišťuje Federální energetická regulační 

komise a vládní autority v Kanadě.
119

  Druhým velice aktuálním opatřením je Rámec 

pro zlepšení kybernetické bezpečnosti kritické infrastruktury vydaný v letošním roce 

(2014) NISTem. Tento dokument má za cíl především snahu redukovat hrozby 
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kybernetické bezpečnosti a lépe se s nimi vypořádat. Je zaměřený na risk-management a 

best practices metody.
120

 Je nutné zdůraznit, že se jedná o dobrovolný rámec a jeho 

aplikace není vymahatelná na rozdíl od povinných standardů NERC. Rámec stojí na 

základních kamenech vypořádávání se s rizikem/hrozbou: 1) Identifikace; 2) Ochrana; 

3) Detekce; 4) Odpověď; 5) Zotavení.
121

 Ve své podstatě kromě velice dobře 

zformulovaných obecných rad nepřináší zásadní nové poznatky. 

Jak je možné z analýzy výše zmíněného chronologického přehledu vyčíst, 

během posledních devíti let došlo z hlediska počtu přijatých opatření a počtu 

vytvořených odborných komisí a institucí zabývajících se tématem bezpečnosti kritické 

infrastruktury k zásadnímu posunu vnímání kybernetických hrozeb. Kybernetické 

hrozby potažmo kybernetická bezpečnost kritické infrastruktury včetně elektrické sítě se 

staly téměř ústředním tématem jakéhokoliv opatření přijatého v souvislosti s ochranou 

kritické infrastruktury. Vytvoření všech zmíněných opatření majících za cíl zvýšení 

kybernetické bezpečnosti navozuje pocit, že kritická infrastruktura by měla být již 

dostatečně chráněna před nežádoucími efekty případných kybernetických útoků. 

Nicméně realita snaze zákonodárců při nejmírnějším možném použitém slovníku 

zásadně neodpovídá. 

Většina vytvořených opatření má pouze deklaratorní dobrovolný charakter. 

Ačkoliv například SGIP potažmo SGIP 2.0 mělo vytvořit platformu spolupráce mezi 

soukromým a veřejným sektorem s cílem zvýšit kybernetickou bezpečnost v součástech 

kritické infrastruktury vlastněných soukromými subjekty, výrazné úspěchy se 

nedostavují. Bylo by možné namítnout, že po transformaci na SGIP 2.0 v roce 2013 je 

předčasné vyvozovat dostatečně podložené závěry, nicméně je nutné vzít v potaz, že 

původní SGIP vznikl již v roce 2009 a právě nutnost jeho transformace jednoznačně 

napovídá, že výsledky se stále nedostavují.  

Zásadním problémem zůstává nedostatečná ochota soukromého sektoru reálně 

aplikovat opatření vyvinutá za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti, ponechme 

nyní stranou přínos některých z nich, viz výše. Ačkoliv na druhou stranu neefektivita 

některých opatření může vést k vytvoření základní nedůvěry vůči ostatním opatřením. 
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Tedy znovu se dostáváme k dvousečné problematice – pokud nejsou vydávaná opatření 

dostatečně kvalitní, nebo není dostatečně vysvětlena jejich potřebnost a důležitost 

jednotlivým partnerům, ochota aplikovat je přirozeně klesá.  

Důkazem neochoty aplikace jiných než minimálních bezpečnostních standardů 

NERC a celkové problematiky při vytváření standardů samotných je studie „Electric 

Grid Vulnerability“
122

 vytvořená společným úsilím týmů kongresmanů Edwarda J. 

Markeyho a Henryho A. Waxmana. Z hlediska přijímání opatření v legislativní úrovni 

poukazuje na významné časové prodlevy mezi jednotlivými návrhy a reálnou možností 

jejich konečné aplikace. „První standardy ochrany kritické infrastruktury schválené 

FERCem v lednu 2008 trvalo NERCu vyvinout více než tři roky“ 
123

 Podobné problémy 

adekvátně rychle řešit včasnou aplikaci nových standardů vidí zpráva v legislativním 

procesu samotném. Návrh GRID Act, HR5026, představený na 111 zasedání Kongresu 

v roce 2010 dosud neprošel senátem.
124

 Klíčovou částí zprávy je ovšem problematika 

aplikace již přijatých standardů NERC. Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že ačkoliv 

téměř všechna zařízení respektují a aplikují povinné standardy NERC, jakákoliv další 

dobrovolná opatření za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti, potřebná či prospěšná 

se neaplikují.
125

 Většina dotázaných zařízení ve studii, nebyla ochotna sdělit, do jaké 

míry tato dobrovolná opatření aplikují a to ani z kategorie opatření spojených se 

Stuxnetem nebo jakoukoliv hrozbou z oblasti vzdáleného přístupu k citlivým 

zařízením.
126

  Tato zjištění jsou alarmující především z důvodu neustále narůstajícího 

počtu útoků vůči kritické infrastruktuře, zejména vůči elektrické síti, kde především 

útoky umožňující útočníkovi vzdálený přístup hrají esenciální roli. Ze zprávy vyplývá, 

že více než polovina dotázaných zařízení nahlásila každodenní nebo velmi časté pokusy 

o útok, především typu phishing či nepřátelské sondování.
127

 Zároveň ovšem žádná 

dotázaná zařízení nenahlásila poškození svých cyber-assets.
128

 Z tohoto konstatování 
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vyplývá, že si úspěšných útoků není žádné zařízení podle průzkumu vědomé. Je ovšem 

nutné vzít v potaz například low-profile operující malware typu Stuxnetu, tudíž 

případný útok by nemusel být po dlouhou dobu ani zaznamenán. V konečném důsledku 

se celková připravenost sítě pomalu v určitých ohledech zlepšuje. Především z hlediska 

uvědomění si základních nedostatků a snahy tyto nedostatky odstraňovat dochází 

k určitým posunům, nicméně způsob jakým tyto snahy probíhají a celková schopnost 

zavést účinná a bezpečná opatření především v oblasti bezpečnostních standardů se 

prozatím neprojevují výrazně pozitivně. 

2.1.2.1 U.S. Northeast Blackout in August 2003 
 

Jelikož je Blackout 2003 v předchozí kapitole a dále v práci zmiňován, neboť 

tvoří velice důležitý mezník v přístupu ke kybernetické bezpečnosti v oblasti 

bezpečnosti kritické infrastruktury, je mu věnována zvláštní pozornost. Pro další postup 

v oblasti je nutné nejprve pojem blackout definovat. Jedná se o „dobu temnoty (ve 

městě) způsobenou výpadkem elektrické energie.“
129

 Tato událost může být způsobena 

mnoha faktory. Podle U.S. Department of Energy tvoří nejčastější příčinu blackoutů 

náhlé změny v přírodních podmínkách jako tornáda, zemětřesení, či obyčejný spadlý 

strom ne elektrické vedení. Z těchto příčin vzniká až 78% výpadků,
130

 přičemž podle 

Campbella
131

 je síť nejnáchylnější z hlediska environmentálního - bouřkami a jinými 

nárazovými extrémními změnami. Z hlediska Barabásiho teorie jsou takovéto výpadky 

pro síť účinně eliminovatelné, neboť většinou se touto formou náhodné nehody 

nepodaří zpravidla ohrozit centrum čí více center, esenciálních pro chod v našem 

případě elektrické sítě. Jak prokázal v kapitole Teorie sítí Michiganský experiment, 

pokud není ohroženo jedno vitální centrum (v případě sítě topologie hvězdy – Typ A), 

či v ostatních typech topologie více klíčových center, je možné odstranit až 80% uzlů 

bez kolapsu sítě. Centrum je v takovém případě schopné skrze ostatní vazby výpadek 

menších uzlů nahradit. V případě výpadku nějakého uzlu v elektrické síti tedy 

přesměrovat vedení elektrického proudu po jiné ose. Pokud je ovšem zasaženo centrum 

                                                 
129

 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA COMPANY. Merriam-Webster: Blackout [online]. 2013 [cit. 2014-05-
23]. Dostupné z: http://www.merriam-webster.com/dictionary/blackout 
130

 MILLS, Evan. LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY. Electric Grid Disruptions and Extreme 
Weather [online]. 2012 [cit. 2014-05-23]. Dostupné z:http://evanmills.lbl.gov/presentations/Mills-Grid-
Disruptions-NCDC-3May2012.pdf 
131

 CAMPBELL, Richard J. Weather-Related Power Outages and Electric System Resiliency. In:Federation 
of American Scientists - FAS.org [online]. 2012 [cit. 2014-05-23]. Dostupné 
z:http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42696.pdf s.7. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/blackout
http://evanmills.lbl.gov/presentations/Mills-Grid-Disruptions-NCDC-3May2012.pdf
http://evanmills.lbl.gov/presentations/Mills-Grid-Disruptions-NCDC-3May2012.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42696.pdf


   

50 

 

(ať již cíleně, či náhodně) situace se zásadním způsobem mění i v případě 

environmentálně způsobeného „náhodného útoku“ na síť.  

Oficiálním názvem US Northeast Blackout in August 2003 byl největším 

výpadkem elektřiny, s jakým se Spojené státy americké kdy setkaly.
132

 Bez proudu se 

ocitlo 50 milionů občanů, v některých oblastech až na několik dnů. Ačkoliv tento 

blackout nebyl způsoben kybernetickým útokem
133

, ve stejné době se na mnoha 

zařízeních po celých Spojených státech objevil malware „Blaster worm“
134

, který měl 

peak
135

 (vrchol) shodný se samotným blackoutem. Tento malware kromě milionů 

zařízení po celých Spojených státech infikoval mnohá zařízení elektrické sítě.
136

 

Nejpravděpodobnější záměr Blasteru byl poslat urážlivou zprávu Billu Gatesovi, která 

se objevovala na infikovaných zařízeních: „Billy Gates why do you make this 

possible?“
137

 Nicméně faktem zůstává, že jím byla zasažena řada zařízení kritické 

infrastruktury. Tím pádem byla narušena integrita sítě a Blaster tak nezáměrně 

upozornil na zásadní nedostatky v zabezpečení kritické energetické infrastruktury 

v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Ačkoliv příčinou nebyl kybernetický útok a bezprostředním počátkem 

v konečném důsledku kaskádového selhání sítě byly spadlé stromy na elektrické vedení 

v Ohiu
138

, blackout poukázal na zásadní bezpečnostní problémy elektrické sítě, jednak 

po stránce hardwarové (tedy z našeho úhlu pohledu topologie), jednak po stránce 

softwarové z hlediska síťové komunikace.  
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Několik základních problémů vedlo ke kaskádovému selhání sítě a potažmo 

blackoutu. Jedním z hlavních problémů byla nedostatečná schopnost společnosti 

FirstEnergy zodpovídající za síť v prvotní zasažené oblasti rozpoznat zhoršující se stav 

systému. Druhým závažným problémem byla neschopnost FirstEnergy správně 

vyhodnotit nedostatky v systému, především z hlediska nestability a zranitelnosti 

prvního zasaženého regionu. Dalším významným problémem byla selhání v (ale ne jen) 

komunikaci propojené sítě organizací zodpovídajících spolehlivost dodávek elektrické 

energie v reálném čase provádět diagnostikou podporu.
139

  Všechna zmíněná selhání 

jednoznačně ukazují, že byla porušena bezpečnostní kritéria a/nebo nebyla dostatečná 

bezpečnostní kritéria přítomna vůbec, především ze strany kontrolních systémů. „NERC 

postrádá dostatečně definovanou oblast kontrolních procesů.“
140

  

Blackout 2003, ačkoliv nebyl způsoben kybernetickým, jednoznačně poukázal 

na nedostatky v oblasti zabezpečení kritické energetické infrastruktury a díky současné 

přítomnosti Blasteru byla jednoznačně prokázána i nezabezpečenost z hlediska 

kybernetické bezpečnosti. Dále tento blackout způsobil rozsáhlé ekonomické ztráty, 

čímž zdůraznil závažnost výpadku elektrické energie pro celkový chod státu. Federální 

vláda si uvědomila, že ačkoliv tato událost nebyla spuštěna teroristickým činem, či 

formou kybernetického útoku, další podobné by být mohly
141

 a následky se ukázaly 

velice zřejmé, jak prohlásil Richard Clarke, jeden z předních odborníků na problematiku 

kybernetické bezpečnosti. 
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2.1.3 Komerční software 

 

V kapitole 2.1.1 SCADA jsem se rozsáhle zabýval vývojem architektury 

SCADA systémů od jejích počátků až po současně rozšířené konfigurace. Z postupného 

vývoje je možné jednoznačně pozorovat několik trendů úzce souvisejících s nástupem 

komerčního softwaru na pole kritické infrastruktury. Původní SCADA byly velice 

specifické uzavřené systémy, které byl schopen upravit a jinak s jimi jakkoliv zásadním 

způsobem manipulovat pouze příslušný distributor. Každé průmyslové zařízení (včetně 

elektráren) tedy v době původních SCADA systémů první generace a jejich 

monolitických architektur představovalo uzavřené zařízení schopné komunikovat se 

vnějším světem ve velmi omezené míře. Samozřejmě v 60. letech minulého století 

neexistovala tak rozsáhlá elektrická síť ani její propojenost, tak jak ji známe dnes. Také 

bylo podstatně méně zařízení na spolehlivosti takové sítě závislé. Převážně z těchto 

důvodů nebylo potřebné vyvíjet na výrobce kontrolních systémů tlak na nějakou formu 

standardizace. Potřeba komunikace jednotlivých systémů stručně řečeno nebyla 

zapotřebí. Velice zajímavé je v tomto ohledu vzít v potaz faktické bipolární světa 

v době monolitických SCADA systémů. V takovém uspořádání bylo nanejvýše na místě 

udržet technologie v  klíčových oblastech, jakými energetika a výpočetní technika 

bezpochyby byly již v té době, utajené před nepřítelem. Vývoj těchto systémů probíhal 

jako mnohé jiné projekty v té době v minimálně dvou oddělených prostředích. Každý 

vyvinutý SCADA systém byl tedy jedinečný a neexistovala faktická nutnost tvořit tyto 

systémy schopné vzájemné interkonektivity.  

S rozšiřující se spotřebou elektrické energie a připojováním nových zařízení do 

elektrické sítě se stalo potřebným zvýšení efektivity stávajících systémů. Nadále již 

nebylo možné udržovat celé druhé duplicitní zařízení (viz Distribuovaná architektura) 

ve stand-by režimu a nevyužívat jeho výpočetní potenciál. Z tohoto důvodu se začala 

v rámci SCADA systémů prosazovat zavádění komunikačních LAN protokolů, které 

umožňovaly využití do té doby převážně nepoužívaných sekundárních (stand-by) 

zařízení. Již zde je možné spatřit první náznaky budoucí potřeby interkonektivity mezi 

jednotlivými složkami sítě (prozatím ovšem pouze interní) a komunikace v reálném 
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čase. Konektivita se systémy ostatních výrobců prozatím stále zůstávala značně 

omezena.
142

  

Jak je možné vidět, samotný celkový vývoj SCADA systémů od počátku vlivem 

externích faktorů směřoval k současnému stavu rozsáhlého zavádění komerčního 

softwaru do složek kritické infrastruktury. Tento vývoj se výjimečně shoduje 

s Barabásiho prvním zákonem o sítích (potřebě růstu). Počátky masovějšího zavádění 

komerčního softwaru je možné datovat k rozmachu SCADA systémů třetí generace, 

která je charakteristická síťovou architekturou. Vychází ze základů architektury druhé 

generace, nicméně nastává zde zcela výjimečný posun od distributorem kontrolovaných 

protokolů
143

 a systémů ke Commercial off-the-shelf (COTS) produkci, která je 

charakteristická svou otevřenou před-připraveností a vyšší mírou standardizačních 

prvků, jednak zvyšujících konektivitu a zároveň snižujících náklady na údržbu a provoz. 

Tento proces nenastává evolučním skokem, nýbrž postupným nahrazováním. Toto 

nahrazování probíhá nejrychleji především v oblasti otevřených komunikačních 

protokolů, které podle základní idey třetí generace SCADA pomáhají distribuovat 

funkce nejenom v rámci LAN, nýbrž i WAN.
144

 

Ústředním motivem zavádění komerčního softwaru je snaha zvyšovat efektivitu 

a snižovat náklady. Tento cíl se z ekonomického hlediska zajisté daří úspěšně 

naplňovat, nicméně přináší s sebou nezanedbatelná bezpečnostní rizika. V moderním 

světě se již pouze ve velice malé míře vyvíjí jakýkoliv software čistě lokálně. Díky 

všeobjímající přítomnosti internetu a dat, ke kterým je skrze něj možný přístup, se 

otevírají rozsáhlé možnosti a v programátorských komunitách roste ochota ke 

spolupráci při vývoji téměř všeho druhu softwaru. Tím pádem se vývoj stává 

otevřenější, soutěživější a komerčnější, než kdy dříve. Vzhledem k faktu, že součásti 

(zařízení) kritické energetické infrastruktury jsou majoritně ve vlastnictví soukromých 

subjektů, je tlak na ziskovost, tudíž zvyšování efektivity a snižování provozních nákladů 

enormní. Tlak na efektivitu a standardizace v oblasti softwaru v kritické infrastruktuře 

procesu zavádění komerčního softwaru silně napomáhá. „Rostoucí společnosti investují 

čím dál větší částky do automatizace a zjednodušovaní procesů. To znamená, že trh pro 
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takové systémy (pozn. COTS) je rozsáhlý.“
145

 Ačkoliv představují systémy tvořené na 

zakázku možnost maximálně si přizpůsobit výsledný produkt pro co nejvěrnější potřeby 

příslušného zařízení, a tím pádem představují zajímavé řešení pro společnosti 

s rozsáhlou IT vizí, řešení COTS přináší nezpochybnitelné snížení nákladů a rozsáhlou 

podporu.
146

 Systémy SCADA se dnes také stávají právě zmíněnými COTS, především 

díky majoritním hráčům v oblasti jejich vývoje a prodeje, které představuje 

nejdokonaleji Siemens. Je nutné vzít v potaz, že čím více zákazníků daný COTS 

používá, tím snadněji a dostupnější bude jeho údržba. Nicméně tento fakt s sebou 

přináší úskalí v podobě snadnější infiltrace takového systému, který je víceméně veřejně 

dostupný, založený na rozsáhlé spolupráci mnoha společností. Problémy COTS 

představuje mimo jiné i možná nekompatibilita s tzv. legacy
147

 systémy, již přítomnými 

v cílovém zařízení, kde má být COTS aplikován. Tato nekompatibilita s sebou může 

přinášet kromě problému konektivity i bezpečnostní rizika
148

 například v podobě 

nutnosti nechat některá bezpečnostní opatření nepracovat v plné míře, či ponechání 

otevřenosti některých portů atd., aby se předešlo nefunkčnosti celku. 

Legacy systémem se může stát například i zastaralá verze Microsoft Windows. 

Systém Windows se v současné době projevuje vysokou mírou zranitelnosti sám o sobě, 

je tedy možné s vysokou pravděpodobností předpokládat, že jeho míra zranitelnosti jako 

legacy systému ještě výrazně vzroste. Systém Windows je podle The Wall Street 

Journal široce využíván téměř ve všech součástech elektrické sítě Spojených států 

amerických
149

. V současné době se z hlediska Windows stávají legacy systémem 

Windows XP, jejichž oficiální podpora v letošním roce (2014) končí. Každé zařízení, 

které disponuje tímto systémem, se podle slov bývalého viceprezidenta a šéfa 

bezpečnosti NERC Michaela Assanteho bude potýkat do budoucna s čím dál větší 
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zranitelností.
150

 Pokud se ovšem jedná o bespoke legacy system, tedy systém vyrobený 

na zakázku (mnoho podobností se systémy vyvíjenými pro první dvě generace SCADA 

architektur) jeho zastaralost může být v některých ohledech bezpečnostní výhodou. 

Tento stav se nazývá Security through obscurity. Nicméně spoléhat na tento způsob 

ochrany je velice riskantní.
151

 

Spojené státy čelí v současnosti čím dál většímu počtu kybernetických útoků 

vůči své kritické energetické infrastruktuře. Meziročně (2011-2012) narostl počet útoků 

o 52%
152

 a tento trend nadále pokračuje
153

. Bezpečnostní společnost McAfee podle 

studie ve spolupráci s Centrem pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) zjistila, že 

40% procent dotázaných společností ze 14 států (včetně USA) se domnívá, že se 

zvyšuje jejich zranitelnost z hlediska kybernetické bezpečnosti. Zároveň se hlavní 

iniciativa v oblasti elektrické sítě zaměřuje spíše na vytvoření smat grid, než na 

zabezpečení současné sítě.
154

 Mezi rozsáhlým zaváděním komerčního softwaru a 

zvyšujícím se počtem kybernetických útoků vůči kritické energetické infrastruktuře je 

tedy možné jednoznačně spatřit korelaci. 
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2.2 Vnější prostředí 

2.2.1 Centralizace sítě 

 

Tato práce vychází z teoretického rámce Barabásiho studia teorií sítí, především 

v oblasti bezškálových a komplexních sítí. Pracuje se základními premisami o topologii, 

centralizovanosti, vazbách, uzlech a centrech.
155

 Centralizace a Decentralizace 

potenciální sítě, v tomto případě elektrické sítě Spojených států amerických, tedy tvoří 

jedny ze základních hodnot, které je nutné v souvislosti s ohrožením kritické 

energetické infrastruktury podrobit analýze. V úvodní části práce je proto nastolena 

následující hypotéza: Se zvyšující se centralizací řídících a kontrolních prvků 

energetické/elektrické sítě (v jakékoliv podobě) se zvyšuje hrozba v podobě 

kybernetického útoku pro kritickou energetickou infrastrukturu. Z ostatních kapitol 

jednoznačně vyplývá, že zařízení v rámci elektrické sítě jsou po softwarové i 

hardwarové stránce, často velmi nedostatečně zabezpečena navzdory národním
156

 i 

federálním snahám
157

 o změnu, tedy zlepšení stávající situace. 

Tato kapitola se zabývá problematikou promítnutí ohrožení jednotlivých 

komponent sítě do možnosti jejího (sítě) celkového ohrožení skrze vazbami propojenou 

strukturu. Jak bylo vysvětleno v kapitole pojednávající o teoriích sítí, sítě mají tendenci 

se rozšiřovat (což je první zákon, kterým se sítě řídí) podle určitých zákonitostí 

(mocninné zákony) a jejich interkonektivita pomocí vazeb, které ji tvoří, podléhá 

určitým vzorcům (zákon preferenčního připojování; marginálně zastoupená centra, 

ovšem jedná se o uzly s nejvyšší konektivitou; topologie sítě jako celku). Dnešní 

topologie elektrické sítě je mnohem více centralizovaná, než se na první pohled může 

jevit. Prvním důkazem tohoto tvrzení budiž v této práci již diskutovaný Blackout 2003.  

Elektrická síť Spojených států amerických tvoří jeden z nejrozsáhlejších 

technologických komplexů. Její značná robustnost jí umožňuje vyrovnávat se s výpadky 

určitých částí (zařízení), dokud není takto zasaženo jedno či více center. V takovém 

případě za současného stavu je síť velice ohrožena a její interkonektivita prudce klesá, 

což může vést v konečné fázi až ke značně rozsáhlému kolapsu v podobě kaskádového 

selhání, jehož ultimativním projevem je blackout. S prokázáním významu centralizace 
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pro potenciál kybernetických hrozeb v oblasti kritické energetické/eletrické 

infrastruktury mi byla velice nápomocna společná studie Réky Albert z katedry fyziky 

Pensylvánské státní univerzity, Istvána Albert rovněž z Pensylvánské státní univerzity a 

Garyho L. Nakarado z Národní laboratoře pro obnovitelné Energie. Tato studie je 

explicitně zaměřená na strukturální zranitelnosti energetické sítě.
158

 

S nárůstem komplexnosti, robustnosti a celkové geografické velikosti elektrické 

sítě Spojených států amerických vyvstává otázka, jakými zákonitostmi se řídí její 

chování, jednak při klidovém nerušeném stavu, kdy je konektivita sítě na maximální 

možné míře a výrobce dodává zákazníkovi dostatečné množství elektrické energie, 

jednak při neočekáváných změnách ve funkčnosti sítě jako celku z důvodu nefunkčnosti 

některých jednotek zapojených sítě, čí snížení konektivity (ať již fyzickým narušením, 

nějakou formou nehody, nebo extrémními klimatickými podmínkami, či v mém případě 

především ohrožením sítě kybernetickými prostředky). 

Zmíněná studie je založena na modelu elektrické sítě Spojených států amerických. Pro 

vyvození kvalitních závěrů je nutné charakterizovat model, se kterým studie pracuje. 

Tento model má parametry 14 099 uzlů (substanic) a 19 657 vazeb (přenosových linek). 

Jsou v něm rozlišeny tři základní typy substanic: 1) generátory; 2) přenosové stanice a 

3) distribuční stanice.
159

 Generátory se rozumí jednotky sítě (zařízení) vyrábějící 

samotnou elektřinu (jakýmkoliv způsobem). Přenosové stanice tvoří síťové vazby 

(vysokonapěťové vedení), po kterých se elektřina přesouvá od výrobce k distributorovi. 

Distributoři (distribuční stanice) poté lokálně dodávají elektrickou energii koncovým 

zákazníkům. Tento model představuje ideální soustavu kritické energetické 

infrastruktury. Na základě výzkumů v oblasti topologie komplexních sítí (viz 

Barabási)
160

, kam bezpochyby elektrická síť USA jako celek spadá, bylo prokázáno, že 

většina uzlů má nízký stupeň konektivity, zatímco několik výjimečných uzlů má stupeň 

konektivity velmi vysoký.
161

 Toto zjištění má pro tuto práci zásadní přínos jakožto 

potvrzení správnosti převedení Barabásiho teorie sítí na pole kritické infrastruktury. 

Bylo prokázáno, že 40% substanic má pouze desítky až stovky možných vazeb, což 
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není mnoho, vzhledem k 1% substanic, které má více než milion těchto vazeb.
162

  Studie 

pracuje se základním předpokladem, že proud se přesouvá od jednoho místa (výrobce) 

ke druhému (spotřebiteli) nejkratší možnou cestou v závislosti na možnostech 

maximální zátěže dané cesty. Studie měla za cíl zjistit, jak jednotlivé komponenty (či 

spíše jejich nefunkčnost) ovlivňují celkový stav sítě, potažmo její funkčnost per se.  

Prvním zkoumaným relevantním aspektem pro potřeby této práce byla ztráta 

konektivity sítě z hlediska poklesu počtu skupiny generátorů (výrobců) připojených 

k síti. V grafu na Obrázku 6 přímá linka znázorňuje minimální ztrátu konektivity 

v důsledku samotného odstranění generátoru. Kroužky znázorňují náhodně odebrané 

generátory a trojúhelníky znázorňují generátory odebrané na základě jejich vysoké 

konektivity. Osa x znázorňuje celkové procento odebraných generátorů ze sítě. Osa y 

znázorňuje ztrátu konektivity v síti (tedy spolehlivost dodávek elektrické energie).
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Obrázek 6 

Ztráta konektivity v důsledku odstraňování generátorů 

163
 

Jak je z grafu na Obrázku 6 patrné odstraňování generátorů, ať již na základě jejich 

konektivity, či náhodného výběru, má celkově určitý dopad na konektivitu sítě nicméně 

samotný výběr typu odstraňování na konektivitu markantní vliv nemá. Zároveň se zde 

projevuje fakt dostatečného nadbytku generátorů v síti schopných podstatné výpadky 

pokrýt.
164

 Z tohoto výsledku je patrné, že zásadní vliv na konektivitu, a tedy celkovou 

spolehlivost sítě musí mít jiné faktory. 

 Druhým vysoce relevantním zkoumaným aspektem byl experiment odebírání 

uzlů z kategorie přenosových stanic (které představují právě schopnost komunikace 

v rámci sítě) – Obrázek 7. Při tomto experimentu byl použit velice podobný model 

odstraňování komponent jako při prvním experimentu. Kroužky znázorňují stanice 

odebírané náhodně. Trojúhelníky představují stanice sestupně odebírané na základě 

jejich konektivity a diamanty představují stanice odebírané na základě jejich přenosové 

kapacity. Čtverce v konečném důsledku představují odebíraní stanic na základě 

přepočítání kapacity po odebrání každé desáté stanice (představují průběh kaskádového 

selhání). Osy x a y mají totožný význam jako v grafu na Obrázku 6. 
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Obrázek 7 

Ztráta konektivity v důsledku odstraňování přenosových stanic 

165
 

Z grafu na obrázku 7 je jasně patrné, že současná síť je přesně podle Barabásiho teorie 

schopna se vypořádat s náhodnou ztrátou (selháním), nicméně cílený útok, ve formě 

ztráty vysoce konektivních, potažmo vysoce kapacitních stanic, představuje zásadní 

ohrožení, které může vést až ke kaskádovému selhání a s ním v konečném důsledku 

spojeným blackoutem. Potvrzuje se taktéž předpoklad, že k napravení (vylepšení) 

současné situace z hlediska změny topologie sítě, její větší decentralizaci potažmo až 

rozptýlenosti, by bylo zapotřebí rozsáhlých investic v infrastruktuře. V souvislosti s 

prokázáním významu malého počtu velmi důležitých komponent (center) sítě, je 

důležitá identifikace těchto center. Z hlediska specifické identifikace příslušných center, 

jejichž odebrání ze systému je pro síť kritická ztráta, je významná práce Pinara, Meza, 

Dondeho a Lesieutre, kteří v rámci analýzy modelu elektrické sítě používají 

k identifikaci významných komponent sítě, jejichž odstranění je pro fungování sítě 

kritické, nelineárního programování a Jacobiho matice. Využitím tohoto postupu by 

mohlo být možné účinněji zajistit spolehlivost sítě zaměřením se v rámci ochrany na 

takto identifikované body.
166

 

 Jelikož přenosové stanice jsou esenciálně závislé na komunikaci v rámci sítě a 

tato komunikace je velice často zprostředkovávána skrze nejrůznější kontrolní systémy 
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(např. SCADA) a v nich implementované komunikační protokoly, je možné celkově 

potvrdit následující hlavní hypotézu: Se zvyšující se centralizací řídících a kontrolních 

prvků energetické/elektrické sítě (v jakékoliv podobě) se zvyšuje hrozba v podobě 

kybernetického útoku pro kritickou energetickou infrastrukturu. 

Z hlediska mezinárodní bezpečnosti je výše zmíněný problém obzvláště 

nebezpečný pro Evropskou Unii, jejíž přenosová soustava začíná být velmi silně 

propojená a tudíž cílené vyřazení centrálních uzlů, které by mělo za následek rozsáhlé 

výpadky v dodávkách elektrické energie, by mělo přesah do mnoha členských zemí 

současně. Ze studie,
167

 kterou pro EDA (Evropskou obrannou agenturu) vypracovala 

RAND korporace, vyplývá, že EU sice podniká kroky ke zlepšení své obranyschopnosti 

z hlediska kybernetických hrozeb, nicméně v současné době nejsou její kapacity ani 

zkušenosti dostatečné. 
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2.2.2 Komunikace 

 

Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá problematikou kybernetických hrozeb 

v oblasti kritické energetické infrastruktury z hlediska teorie sítí, jedním ze zásadních 

aspektů sítí spojených s kybernetickými hrozbami, který je důležité analyzovat je 

komunikace. Komunikace představuje v elektrické síti jeden ze základních předpokladů 

samotné funkčnosti. Obzvláště v dnešní době kvůli skladbě sítě z mnoha součástí, jež 

spolu musí být kompatibilní a trendu v aplikaci chytrých sítí, vzrůstá množství prvků 

vyžadujících komunikaci s ostatními prvky sítě a tedy potřeba tuto komunikaci 

zabezpečit v dostatečné míře, aby mohla síť správně fungovat. Síť jako celek může 

fungovat pouze za předpokladu správné komunikace jejích jednotlivých komponent, 

tudíž překážka v komunikaci znamená překážku funkčnosti sítě samotné. Opět se na 

okamžik vrátím k vývoji architektury kontrolních systémů (SCADA). Je nutné 

zdůraznit, že SCADA systémy (tedy primárně ani jejich komunikace) nebyly 

konstruovány jako bezpečné, nýbrž efektivní a rychlé. Nejprve existovaly systémy 

s monolitickou architekturou, jejichž interkonektivita (tudíž potřeba komunikace) 

s ostatními systémy byla prakticky neexistující. V době počátků těchto systémů nebyla 

zdaleka taková potřeba komunikace, jako je tomu dnes ani nutná. Jednak vzhledem 

k lokálně řešené architektuře, jednak z důvodu, že v době monolitických architektur 

neexistovala tak rozsáhlá elektrická síť s tak mnoha různými zapojenými jednotkami 

jako je tomu nyní.  

Postupem času se vrůstajícím počtem zařízení zapojených do elektrické sítě (a 

tedy růst sítě samotné) se objevila potřeba zefektivnit jejich (zařízení) práci (zapojení 

stand-by zařízení do běžného procesu). Začaly se aplikovat komunikační protokoly 

v rámci LAN, aby bylo možné využívat všechna dostupná zařízení, aniž by docházelo 

k problému s výpadkem některého z nich. K zavedení možnosti komunikace mezi 

jednotlivými zařízení, musely být vytvořeny/použity právě zmíněné protokoly a 

vytvořeny standardy, aby tyto protokoly mohly být aplikovány. Pro komunikaci mezi 

hardwarovým zařízením na místě a sítí v lokálním měřítku se jedná především o LAN 

protokol ethernet vyvinutý v r. 1983.
168

 Růst sítě a potřeba většího objemu komunikace 

ať již mezi zařízeními na lokální úrovni či právě v důsledku připojování nových zařízení 
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v rámci sítě mnoha zařízení mezi sebou, se vyvinuly SCADA systémy třetí generace se 

síťovou architekturou.
169

 S příchodem SCADA systémů třetí generace; zaváděním 

komerčního softwaru do kritické energetické infrastruktury; požadavky na komunikaci 

se zařízeními v síti v reálném čase; narůstající potřebou vzdáleného přístupu z důvodu 

zvýšení efektivity a snížení nákladů a s ním související častější (přímé i nepřímé) 

připojení systémů a zařízení kritické energetické infrastruktury na internet
170

 

(komunikační protokoly TCP/IP) soustavně narůstá možnost jejich ohrožení 

kybernetickými prostředky. Mnoho zařízení využívaných v korporátních sítích je kvůli 

užívání komerčního softwaru (jako COTS
171

) skrze potřebnou komunikaci (potřeba 

updatu – vzdálená správa, odesílaní kontrolních zpráv atd.) často připojeno k internetu a 

mnoho systémů spravujících prvky kritické infrastruktury není dostatečně zabezpečeno. 

Žádný komerční software (do této kategorie spadají např. hojně využívané Microsoft 

Windows, či produkty Adobe i COTS) není bez zranitelností, a ačkoliv Open-source 

platformy dokáží odstraňovat zranitelnosti rychleji než klasický komerční software
172

, 

sdílení kódu s veřejností může naopak znamenat bezpečnostní riziko jako v případě 

OpenSSL a Heartbleed bug.
173

 Komunikace mezi zařízeními tedy představuje způsob, 

pokud je vedena skrze internet (TCP/IP protokol), jak ohrozit prvky kritické energetické 

infrastruktury. Tento problém je o to palčivější, že COTS a na otevřených standardech 

(Ethernet a TCP/IP) založená komunikace představují mnohonásobné snížení nákladů 

oproti bespoke (na míru) vytvořeným systémům.
174

 

Odstranění mnohých nedostatků z hlediska síťové komunikace skrze internet by 

mohla přinést masová aplikace IPv6 (na rozdíl od dnes používané IPv4), například 

zlepšení procesů autentizace, či snadnějšího přisuzování v případě napadení
175

 (ačkoliv 
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ani IPv6 nevyřeší úplně problematiku skrývání se za IP adresu někoho jiného). Dále by 

zavední IPv6 mohlo zlepšit spolehlivost komunikace v rámci kritické infrastruktury, 

neboť skrze něj je možné zavést prioritizaci odesílaných a přijímaných datových 

paketů
176

 (aby se předešlo jejich ztrátě při bezpečnostním incidentu, tedy konektivita 

sítě zůstala zachována). Na druhou stranu zavedení takové prioritizace by se mohlo stát 

bezpečnostní hrozbou z hlediska cíleného útoku. Pokud by malware byl chopen 

infiltrovat komunikaci prioritizovanou, jeho rozšíření by bylo rychlejší a zároveň jeho 

důsledky hrozivější.
177

 Z výše uvedeného vyplývá, že současné sítě jsou z hlediska 

cíleného útoku velmi zranitelné a ani současné snahy o zvýšení bezpečnosti z hlediska 

vývoje nových protokolů nepřináší dostatečné záruky zlepšení. Aby komunikace byla 

bezpečná, měla by probíhat zabezpečeným způsobem (například dodatečným 

šifrováním RSA (asymetrické šifrování založené na potřebě dvou klíčů: 1) na 

zašifrování zprávy a 2) na rozšifrování, přičemž první je veřejný a druhý privátní a má 

jej jen příjemce)
178

 Problém nastává  často v samotné aplikaci bezpečnostních 

prostředků do příslušných komunikačních procesů, neboť zabezpečení může výrazně 

zvýšit dobu potřebné komunikace, tedy snížit efektivitu.  

Z hlediska zabezpečení komunikace ve SCADA systémech by mohla existova 2 

řešení. První řešení tzv. wrapping protokolu jsou Secure Socket Layer/Transport Layer 

Security či IPsec
179

, které by mohly být aplikovány v rámci protokolu TCP. Druhou 

metodou pak tvoří vybavení samotných SCADA protokolů (IEC 60870-5-101, 

DNP3)
180

 kryptografií (viz např RSA)
181

. Tato druhá možnost především zpomaluje 

komunikaci jako takovou a snižuje efektivitu. Hlavním problémem v oblasti 

zabezpečení komunikace zůstává problematika komerčního softwaru a zároveň 

neochota koncových zákazníků aplikovat dostatečná bezpečnostní opatření z důvodu 

omezení efektivity a zvýšení nákladů na provoz. Z hlediska připojování nových zařízení 
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do sítě potřeba komunikace narůstá. Komunikace tedy hraje esenciální roli. Snahy o 

decentralizaci sítě skrze zavádění smartgrid a distribuované výroby elektrické energie 

sice na jedné straně decentralizují výrobu (a z hlediska topologie
182

 představují možnost 

snížení důležitosti center) na straně druhé výrazně narůstá potřeba komunikace mezi 

jednotlivými složkami sítě, čímž se vytváří riziko srovnatelně nebezpečné, pouze jiného 

charakteru (centra nezmizí, pouze se přesunou do jiné - komunikační roviny). 
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2.3 Externí faktory 

2.3.1 Kybernetický útok 

 

Kybernetický útok představuje z konceptuálního hlediska samotnou realizaci 

hrozby, využitím přítomných zranitelností. Pro kritickou infrastrukturu představuje 

zranitelnost z domény kyberprostoru neustále větší hrozbu. Reálně kybernetickým 

útokům různého charakteru čelí mnohá zařízení elektrické sítě každý den a jejich počet 

neustále narůstá.
183

 Za první pololetí roku 2013 bylo vůči kritické infrastruktuře (v 

USA) vedeno na 200 útoků, přičemž 53% z nich bylo namířeno proti energetické 

infrastruktuře.
184

 

Kybernetický útok může mít mnoho příčin, podob i následků. Ve vztahu 

k zařízení, proti kterému je útok veden, existuje základní rozdělení na: 1) Vnitřní útok – 

Veden z vnitřku zařízení (systému), proti kterému je veden a na 2) Vnější – Veden proti 

zařízení (systému) z vnějšího prostředí, nejčastěji s využitím internetu. Pokud je útok 

úspěšný, naruší systém a ohrozí tak jedno nebo více z následujících: dostupnost, 

důvěrnost, integritu. V případě elektrické sítě narušení integrity spojené s přerušením 

dostupnosti může vyústit v kaskádové selhání, které se projeví blackoutem. Dále je 

možné útoky členit na pasivní a aktivní, přičemž aktivní útok má za cíl reálné změny 

v penetrovaném systému a útok pasivní má za cíl získání informací, aniž by zásadním 

způsobem ovlivnil systém samotný (druhý typ je charakteristický pro špionáž). 

Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá ohrožením kritické energetické 

infrastruktury, jsou hlavním předmětem útoky přímé (aktivní) a záměrné. Vzhledem 

k analyzovaným faktorům je vnějšímu typu útoku s využitím internetu věnována větší 

pozornost. Pro kritickou infrastrukturu jsou z dlouhodobého hlediska nejnebezpečnější 

útoky typu APT (Advanced Persistent Threat). Jedná se o vícefázový velmi komplexní 

útok. Postup útoku tohoto typu je následující: Nejprve jsou během průzkumu zajištěny 

potřebné informace o cíli. Následně na základě získaných informací dojde k průniku do 

sítě využitím sociálního inženýrství. Po infiltraci do systému nastává mapování 
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vnitřních zabezpečení, zatímco se útočník snaží udržet nízký profil (zůstat nenápadný). 

Poté se zmocní nechráněných systémů a může sbírat informace nebo instalovat 

malware, který bude přímo ovlivňovat cíl útoku (například jako Stuxnet). Pokud jde o 

data, jsou zasílána zpět k útočníkovi po celou dobu, kdy zůstává neobjeven. Stejným 

způsobem může působit nainstalovaný malware a dlouhodobě ovlivňovat napadené 

procesy.
185

 V případě elektrické sítě sabotovat komunikaci, které může vést až 

k celkovému přerušení spolehlivosti a následnému výpadku v dodávkách energie.    

V současné době největší počet útoků proti kritické energetické infrastruktuře 

tvoří útoky následujících typů: 1) Watering hole attack; 2) SQL injection attack a 3) 

Spear-phishing attack.
186

  

1) Watering hole attack
187

 – Název tohoto útoku je odvozen z přírody, kdy 

vodní predátor čeká u napajedla, a když se kořist dostatečně přiblíží, zaútočí. 

V prostředí kyberprostoru je analogie následující: Infikovány jsou stránky, 

kam se budoucí oběť z nejrůznějších důvodů připojuje a skrze ně je poté 

infikována malwarem. Prostředkem k infikování cíle slouží napadené 

legitimní věrohodné stránky, přičemž k infikaci cíle je užíváno Zero-Day-

Vulnerabilities.  

 

2) SQL injection – Jedná se o útok na databázi, který umožňuje pozměnění 

nebo vykonávání příkazů (SQL dotazů) v ovládnutém systému. Může ho být 

využito při získávání citlivých informací, jakými jsou například přihlašovací 

údaje. 

 

3) Spear-phishing attack – Útok tohoto typu využívá infikované emailové 

korespondence, aby pronikl do systému cíle za účelem získání citlivých 

informací. 

 

Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, současné útoky jakkoliv využívají 

v pozdějších fázích samotné zranitelnosti příslušných cílových systémů, k iniciaci útoků 
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využívají metody sociálního inženýrství. V konečném důsledku je totiž nejzranitelnější 

součástí jakéhokoliv systému jeho operátor. Vysoce sofistikované útoky využívající 

kombinace zranitelností a nedokonalostí bezpečnosti samotných systémů,
188

 proti 

kterým jsou směřovány, s efektivními aspekty sociálního inženýrství, představují pro 

elektrickou síť zcela zásadní hrozbu. Téměř dokonalým příkladem je v předchozích 

částech této práce diskutovaný Stuxnet (který se prvotně pravděpodobně rozšířil skrze 

Microsoft Windows, ačkoliv jeho konečným cílem byly součásti SCADA systémů 

PLC). Dalším významným útokem byl v tomto ohledu spear-phishingový Shamoon 

který zkompromitoval/zničil více než 30 000 počítačů a infikoval až 75% veškerého 

zařízení ropné společnosti Saudi Aramco.
189

 Kybernetické útoky jsou tedy prokazatelně 

pro kritickou energetickou infrastrukturu nesporným nebezpečím s narůstajícím 

potenciálem. 
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2.3.2 Internet 

 

Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá kybernetickými hrozbami je analýza 

faktoru internetu, jakožto primárního prostředku k šíření malwaru všeho druhu, a tedy 

prostředkem k útoku na všechna zařízení, která jsou k němu nějakým způsobem 

připojena, zcela esenciální. Internet byl jako proměnná zařazen do kategorie externích 

faktorů, neboť netvoří součást žádného výše zmíněných. Z hlediska interoperability 

jednotlivých složek kritické energetické infrastruktury jako celku tvoří zcela klíčový 

komunikační kanál, který udržuje síť ve funkčním a žádoucím stavu.
190

 

Zprostředkovává předávání kontrolních zpráv v rámci WAN
191

 o stavu jednotlivých 

zařízení napojených na síť, umožňuje vzdálený přístup za účelem správy jednotlivých 

zařízení a smart grids (chytrým sítím) umožnuje klíčovou komunikaci a kontrolu 

v reálném čase. Pro současné elektrické sítě tedy představuje velice důležité médium. 

Důležitost internetu zcela přirozeně stoupá s rozšiřováním sítě. Čím robustnější a 

rozsáhlejší síť, tím více vzrůstá potřeba komunikace, kterou internet velice pohodlným 

způsobem zajišťuje. Tento trend se projevuje především v souvislosti stále rozsáhlejšího 

zavádění komerčního softwaru do zařízení kritické infrastruktury a tlaku soukromého 

sektoru, jehož je kritická infrastruktura z velké části majetkem, na zvýšení efektivity a 

snižování nákladů na provoz a údržbu.  

Internet ovšem pro kritickou infrastrukturu neznamená pouze prostředek k výše 

zmíněnému, nýbrž představuje společně s dalšími analyzovanými faktory zásadní 

bezpečnostní riziko. Ačkoliv internet představuje pro elektrickou síť externí faktor, jeho 

interakce s dalšími faktory ať již vnitřními (SCADA, Komerční software, Připravenost), 

či vnějšími (Centralizace, Komunikace) jsou pro síť jako celek z hlediska bezpečnosti 

zcela zásadní. Ne vždy tomu bylo tak (v době monolitických a distribuovaných 

architektur SCADA systémů, kdy celková síť nebyla jednak tak rozsáhlá, jednak nebyla 

tak propojená). Ovšem v současné době interkonektivity (v době síťových architektur) 

platí vše výše zmíněné.  
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Zásadní problém představuje zvýšená interkonektivita skrze internet, pokud není 

síť na takový stav připravena. V kapitole SCADA
192

 bylo vysvětleno, že stále více 

kontrolních prvků je napojeno ať již přímým nebo nepřímým způsobem na internet. 

Dále byla analyzována nedostatečná bezpečnost SCADA systémů jako celku, neboť 

původně byly tyto systémy navrhovány jako čistě efektivní a bezpečnostní prvky by je 

pouze zpomalovaly. S příchodem systémů třetí (síťové) generace úměrně vzrostla 

interkonektivita a využívání komerčního softwaru v oblasti kritické infrastruktury 

(COTS, Windows a další)
193

 přineslo zvýšení potřeby komunikace (ať již za účelem 

údržby, upgradu, či prostého předávání zpráv o stavu) v rámci sítě jako celku. 

Především zavádění komerčního softwaru nejrůznějšího typu znamená zvýšení 

interkonektivity. Do té doby víceméně uzavřené systémy se stávají součástí globální sítě 

připojené skrze své nově zaváděné části.  

Samotná zvýšená interkonektivita by neznamenala hrozbu sama o sobě ovšem ve 

spojení s faktory nedostatečné zabezpečenosti rozebranými ve výše zmíněných 

kapitolách, představuje stále častější připojování prvků sítě na internet pro kritickou 

energetickou infrastrukturu téměř exponenciálně narůstající riziko. S připojováním 

nových zařízení a celkovým rozšiřováním sítě se současným zaváděním dalších 

nezabezpečených prvků, které jsou primárně určeny především ke kontrole (SCADA) 

správnosti procesů probíhajících v jednotlivých zařízeních, se vytváří zcela jedinečný 

rizikový komplex. 

Jak již bylo řečeno, internet slouží jednotlivým zařízením ke komunikaci. Ta 

probíhá díky komunikačním protokolům.
194

 A právě komunikace je složka sítě, která je 

velmi ohrožena kybernetickým útokem. Jakmile se útočníkovi povede unést komunikaci 

(např. infikovat ji příslušným malwarem), může se dostat až do jádra kontrolních 

procesů probíhajících v zařízeních kritické infrastruktury. V tomto případě se jedná o 

složky elektrické sítě z hlediska konkrétních elektráren, či prvků rozvodné sítě. 

Vzhledem k současné topologii sítě,
195

 která je značně centralizovaná,
196

 tak internet 

představuje médium, skrze nějž se mohou manifestovat velmi závažné hrozby. Jelikož 

je centralizovaná síť velice náchylná na cílené hrozby, představují pro ni kybernetické 

útoky zcela zásadní problém, jehož diseminaci internet neúmyslně velmi napomáhá. 
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V tomto ohledu by mohla podle teorií A. Barabásiho i studie R. Albert pomoci 

decentralizace sítě. Takové snahy v současnosti probíhají vývojem a implementaci 

smart grids (především v USA). Odhadované výdaje pouze na jejich kybernetickou 

bezpečnost do r. 2020 jsou 7,3 miliardy USD.
197

 Avšak ani tyto snahy nemusí přinést 

kýžený efekt. Samotná výstavba smart grids pouze problematiku bezpečnosti přesune 

do jiné roviny. Dnes jsou zranitelné velké uzly (centra) kvůli centralizaci sítě. Ovšem 

decentralizace formou distribuované výroby v podobě smart grids přinese mnoho 

nových zařízení, která budou muset být do sítě zapojena, a tím pádem opět vzroste 

potřeba komunikace mezi nimi. Dokud se nezlepší zabezpečení kontrolních systémů, či 

nedojde ke změně v oblasti využívání komerčního softwaru per se, problematika 

bezpečnosti se s největší pravděpodobností pouze přesune do oblasti komunikačních 

uzlů (center), tedy síť se stane centralizovanou v jiné podobě a internet bude v tomto 

ohledu hrát ještě podstatnější roli, než dnes. 
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3 Kritická energetická infrastruktura z hlediska 

mezinárodních vztahů 
 

 Závažnost ohrožení kritické energetické infrastruktury je potřeba chápat nejen 

z hlediska samotných technických možností jak docílit kolapsu energetické sítě, ale také 

z hlediska ochoty a možností zneužít kybernetických prostředků k ohrožení 

infrastruktury jednoho státu jiným státem, či jiným subjektem, například určitou 

zájmovou skupinou (teroristickou). Pokud na mezinárodní vztahy nahlédneme 

prizmatem neorealismu
198

, považujeme za ústřední aktéry mezinárodních vztahů státy. 

Teorie Kennetha N. Waltze vychází ze základních myšlenek jako moc, stát, přežití, 

svépomoc a především anarchická povaha mezinárodního systému a bezpečnostní 

dilema. Zásadním faktorem na poli mezinárodních vztahů je tedy pro stát přežití. Kromě 

přežití má stát samozřejmě i nepřeberné množství dílčích cílů, kterých ovšem nemůže 

být dosaženo, dokud není zajištěn cíl primární, tedy zajištění vlastní existence.
199

 Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, že ohrožení kritické energetické infrastruktury státu může být 

vnímáno jako ohrožení přežití státu samotného, tudíž je potřeba tomuto druhu ohrožení 

se bránit.  

V souvislosti s kybernetickým útokem je nutné uvažovat o aktivní obraně, což je 

v kybernetické problematice obvykle považováno za útočný charakter obrany. Vnímání 

hrozby jedním státem takovýmto způsobem může vést k použití útočných 

kybernetických prostředků vůči jinému státu s úmyslem aktivně bránit svou 

infrastrukturu, před budoucím možným úderem jiného státu. V takovémto případě se 

dostáváme do situace potřeby balancování moci či možná ještě přesněji balancování 

hrozeb jak jej rozšířil ve své teorii S. Walt.
200

  

Debata mezi státy ohledně potenciálu kybernetických hrozeb a využívání 

různých typů kybernetických útoků, tak může být chápána jako potřeba vyvažování 

hrozeb, jimiž na sebe různé státy vzájemně působí. Na druhou stranu v současné době 

nemusejí hrát vždy rozhodující roli státy (ačkoliv se prozatím prokázalo v případě 

Stuxnetu, že financování státem je i v oblasti kybernetické domény podstatnou součástí 
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úspěchu), ale také nadaní jednotlivci či zájmové skupiny s dostatečným vlivem a 

kapitálem – nadnárodní korporace či teroristické skupiny. Se stále snadnější dostupností 

téměř jakýchkoliv informací z otevřeného prostředí, které internet přináší, je potřeba si 

uvědomit narůstající potenciál vstupu i těchto aktérů do mezinárodního bezpečnostního 

prostředí.  

K motivacím států využít kybernetických prostředků vůči energetické 

infrastruktuře tedy mohou patřit ty nejzákladnější jako moc, či přežití, zatímco motivace 

jednotlivců či různých zájmových skupin mohou být mnohem subjektivnější (pomsta, 

zvědavost atd.) a méně jasné. Tím se samozřejmě nevylučují výše zmíněné dvě 

základní, nicméně komplexnost motivací tímto způsobem narůstá a motivace samotná 

může být nejasného charakteru. Pokud je motivace neznámá, je ohrožení zásadní, neboť 

není možné efektivně eliminovat hrozbu, pokud není možné určit, z jakého důvodu 

vznikla. Z hlediska implikací kybernetických útoků pro mezinárodní bezpečnost je 

nutné vzít v potaz výše zmíněné motivace jednotlivých aktérů mezinárodních vztahů. 

Jelikož prostředí kyberprostoru je silně ovlivňováno individualitou a schopnostmi 

jednotlivce je pro stát schopnost ochránit svou kritickou infrastrukturu esenciální a 

zároveň velmi komplikovaný úkol.  

Zásadním problémem v oblasti kyberprostoru je problém s přisouzením útoku, 

čili zjištění, kdo reálně za útokem stojí, neboť anonymita v prostředí kyberprostoru 

může být takřka 100%. S přihlédnutím k tomuto faktu se jasně rýsuje problém 

napadnutí jednoho státu druhým. Z takovýchto útoků je velmi často obviňována Čínská 

lidová osvobozenecká armáda, v rámci níž působí jednotka 61398 specializující se na 

kybernetické operace. Tato jednotka stojí za akcemi čínské průmyslové špionáže
201

 a i 

pravděpodobně za útoky testujícími resilienci bezpečnostních opatření mnoha zemí, 

především pak Spojených států amerických. Je pouze logické, že v souvislosti 

s narůstajícím počtem útoků, se snaží mezinárodní společenství zdokonalit ochranu 

svých kritických systémů, mezi které energetická infrastruktura patří. Snaha vytvořit 

odolnější síť snahou decentralizovat rozvodnou síť v rámci smart grid, ovšem přináší 

problémy jednak v oblasti materiální roviny (nutnost rozsáhlých investic k dosažení 

skutečné decentralizované topologie sítě), jednak v oblasti bezpečností. Snaha propojit 

síť do velkého inteligentního clusteru a vytvoření robustní sítě na jedné straně přináší 
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větší stabilitu z hlediska náhodných výpadů, na straně druhé zvýšená potřeba 

komunikace a standardizace vede k vytváření zcela nových bezpečnostních rizik 

s mezinárodním dopadem především v oblastech s hustou propojenou energetickou sítí, 

jakou představuje rozvodná síť USA nebo EU.  

Jednoznačným příkladem problematického propojení energetické sítě v rámci 

EU je problém mezi Německem a Českou republikou. Značná část výrobních kapacit 

Německa je koncentrována na severu, zatímco spotřeba na jihu.
202

  Problém tvoří větrné 

elektrárny, které vyrábí elektřinu nárazově ve složitě kontrolovatelném množství.  

Jelikož se elektrický proud přesouvá vždy cestou nejmenšího odporu a v tomto případě 

jeho značná část putuje přes ČR a bez dostatečného zabezpečení transformátorů, může 

dojít k přetížení sítě. Ačkoliv tento problém není způsobem kybernetickou hrozbou, 

jednoznačně poukazuje na problematiku propojení rozvodné sítě a její topologii, 

přičemž vyřazení centrálních uzlů (jakoukoliv cestou včetně cíleného kybernetického 

útoku) by mohlo mít za následek rozsáhlé problémy v mnoha členských zemích EU. 

Problém centralizace a decentralizace je v mezinárodních měřítkách nutné 

chápat také jako problematiku kontroly nad takto kritickým systémem. Na jedné straně 

decentralizace může přinášet větší resilienci vůči zranitelnosti, na straně druhé snižuje 

možnost kontroly ze strany státu, což vzhledem k postavení energetické infrastruktury 

coby jednoho ze základů funkčnosti moderního státu, přináší otázku, zda státy skutečně 

chtějí na jedné straně bezpečnější a decentralizovanější síť, ale na straně druhé státem 

hůře regulovatelnou. A pokud by skutečně existoval pareto optimální
203

 bod mezi 

požadavkem bezpečné decentralizace a zároveň dostatečnou kontrolou ze strany státu, 

bylo by možné skutečně vytvořit decentralizovanou síť? Dle použité teorie sítí Alberta 

Barabásiho to není zcela jisté, neboť sítě mají ze své podstaty snahu se centralizovat, 

vytvářením „centrálních uzlů“, jež fungují jako komunikační rozcestníky 

s mnohonásobně větším počtem vazeb, než jakékoliv jiné uzly v síti. Síť se tak na jednu 

stranu stává co do počtu vazeb robustnější a efektivnější, ovšem na druhou stranu 

podléhá rychleji zkáze z hlediska cíleného útoku. Pro každý stát takovýto cílený útok 

představuje hrozbu pro jeho přežití. Jedná se o útok na jeden ze základních stavebních 
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kamenů funkčnosti státu. Základní problematiku debaty ohledně bezpečnosti 

energetické infrastruktury tedy představuje potřeba státu kontrolovat svou infrastrukturu 

a požadavek na její bezpečnost. Zároveň je ovšem nutné vzít v potaz i svobodu 

uživatelů na síti. 

Debata o vztahu kontroly, svobody mezi státem, uživateli na síti a 

infrastrukturou je velmi názorně uvedena u M. Santaniello a F. Amoretti. Ve své práci 

se zaměřili elektronické režimy, především pak na kocenpty e-democracy a e-

governance.
204

 

Koncept e-Democracy je model, kde jsou na jednu stranu postavena lidská práva 

a na druhou inkluzivita. Díky tomuto modelu je možné identifikovat jaké přístupy, 

z hlediska ochrany státu na jedné straně a zajišťování lidských práv a svobod na straně, 

státy obecně používají.  Státy lze podle jejich režimů definovat na škále od téměř 

absolutního přístupu a svobody využití internetu (které přináší zvýšená rizika jeho 

snadnějšího zneužití – typicky vyspělé demokracie) až po velmi uzavřené režimy, 

snažící se silně omezovat jednání uživatelů a dosáhnout co největší kontroly nad na sítí 

a jejími uživateli ve snaze uchovat moc v rukou státu (typicky nedemokratické režimy 

typu Rusko, Čína)
205

. 

Koncept e-Governance bere v potaz geopolitický aspekt.
206

 Obzvláště zde je 

kladen velký důraz na kritickou infrastrukturu. Kyberprostor je z hlediska konceptu e-

governance strategickým prostorem a veškeré jeho součásti mají status geopolitického 

zdroje moci. Jakékoliv ohrožení těchto aktiv pro stát představuje hrozbu a je potřeba ji 

v co největším možném měřítku zmírnit. V tomto ohledu je na státy nahlíženo na škále 

do jaké míry si zajišťují sami vybudování svých složek infrastruktury, jakým způsobem 

je tato infrastruktura spravována, a do jak velké míry má daný stát kontrolu nad 

informacemi, které skrze jeho infrastrukturu protékají a jejich ochranou.  

Obdobně přistupuje k problematice kontroly kyberprostoru i Carol M. Glen se 

svým modelem „Internet governance“ „multistakeholderism“ (otevřený internet, síťová 

neutralita, udržení současného uspořádíná), represivního multilateralismu (multilaterální 

proces rozhodování internetové politiky, domácí kontroly a bezpečnosti) a otevřeného 
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multilateralismu (Multilaterální rozhodování, rovný přístup).
207

 Také pracuje 

s rozdělením pravomocí a kontroly nad prostředím sítě a zdůrazňuje debatu 

multilateralismus/intergovernmentalismus, přičemž dochází k závěru, že státy ztrácí 

kontrolu nad vlastním kyberprostorem, což pro ně není v žádném ohledu, především pak 

v ohledu schopnosti zajištění bezpečnosti a udržení moci, žádoucí.  

 Z  debaty na mezinárodním poli ohledně postavení kritické infrastruktury a její 

ochrany vyplývá
208

, že jednu z hlavních rolí hraje snaha většiny států uchovat si 

různými cestami moc a kontrolu nad kritickou infrastrukturou
209

 v oblasti kyberprostoru 

a neztratit ji ve prospěch nestátních aktérů (typicky nadnárodních korporací a jiných 

soukromých ekonomických subjektů), různých nekontrolovatelných zájmových skupin 

a nepředvídatelných jednotlivců. Obzvláště potenciál hrozby v oblasti ztráty kontroly 

nad infrastrukturou ve prospěch cizími státy vlastněnými společnostmi je markantní. 

V současné době je v této souvislosti diskutována především společnost HUAWEI 

vlastněná a rozsáhle podporovaná ČLR. Díky vládním dotacím
210

, umožňujícím stlačit 

cenu nejrůznějšího softwaru i hardwaru na velice konkurenční hladinu, snáze proniká na 

otevřené trhy ve všech zemích světa. Z výše zmíněných důvodů se Spojené státy 

americké snaží zabránit pronikání HUAWEI na trh s vládními zakázkami.
211

 

Ztráta kontroly nad vlastní infrastrukturou např. způsobenou spravováním 

firmami, jejichž vlastníkem je jiný (např. antagonistický stát vůči státu, kterému daná 

infrastruktura patří) stát by mohlo přinést rozhodující výhodu. Jednak pokud by došlo 

k otevřenému konfliktu mezi danými státy, jednak i z hlediska ekonomických vztahů 

vytvořením nejrůznějších „pák“, které by mohly být použity k zastrašování či 

donucování, využitím zranitelností a technologických řešení zmíněných v předchozích 

kapitolách této práce. Za takovéto zastrašování či donucování k nějaké formě podřízení 

se, by jistě ohrožení kritické energetické infrastruktury mohlo a mělo být považováno.  
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Z hlediska zaměření této práce na centralizaci/decentralizaci je tedy jednoznačně 

vidět problematika mezi snahou států na jedné straně učinit síť bezpečnější 

(decentralizovat) a na straně druhé udržet ji pod kontrolou (centralizovat), přičemž sítě 

samotné mají do jisté míry vlastní povahu a snahu se chovat určitým způsobem,
212

 sama 

sebe v jistých ohledech centralizovat, což dokazují teorie sítí vycházející z teorií grafů, 

komplexních sítí a na které v současnosti navazuje A. L. Barabási. Mezinárodní debata 

o bezpečnosti kyberprostoru se nezaměřuje pouze na oblast kontroly,
213

 nicméně právě 

tato debata je velmi rozsáhlá a pro potřeby této práce nejrelevantnější. Z hlediska 

bezpečnosti by měla být pro státy snaha udržet přehled nad společnostmi poskytujícími 

a zajišťujícími chod kritické infrastruktury, nicméně charakter mnoha opatření ve snaze 

udržet svrchovanou kontrolu nad celým kybernetickým prostředím vede k potřebě 

centralizace, a tím pádem zvyšování potenciálního ohrožení namísto jeho snižování. 
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Závěr 
 

Ve své práci jsem se zaměřil na analýzu potenciálu kybernetických hrozeb v oblasti 

kritické energetické infrastruktury. Modelovým případem pro tuto analýzu byly zvoleny 

Spojené státy americké jakožto stát s jednou z nejrozsáhlejších a nejhustších 

infrastruktur tohoto typu na světě.  Nejprve byly charakterizovány koncepty, proměnné, 

teorie a stanovena výzkumná otázka a hypotézy, podle kterých se následná analýza 

řídila.  

Následně byl představen hlavní teoretický rámec, na jehož základě byl potenciál 

kybernetických hrozeb zkoumán. Tento rámec tvořila Barabásiho teorie sítí, která 

vychází z teorií grafů a komplexních sítí na které navazuje vlastním rozšířením o tvorbě 

a významu center  ve všech typech sítí, které především z centralizovaných sítí tvoří 

zranitelné subjekty cílenými útoky, do kterých kybernetické hrozby spadají. Za účelem 

zjištění významu kybernetických hrozeb pro kritickou infrastrukturu byla tato teorie 

aplikována na síť kritické energetické infrastruktury Spojených států amerických 

prostřednictvím vybraných proměnných (SCADA, připravenost sítě, komerční software, 

centralizace sítě, komunikace, kybernetický útok, internet) v rámci určených dimenzí 

(vnitřní prostředí, vnější prostředí, externí faktory) podle jejich charakteru.  

V rámci vnitřního prostředí byly analyzovány tři prvky: 1) SCADA; 2) 

Komerční software a 3) Připravenost. Analýzou SCADA systémů jakožto kontrolních 

systémů spravujících rozsáhlé části zařízení zapojených v kritické infrastruktuře bylo 

zjištěno, že samotné systémy od počátku své existence nebyly zamýšleny jako 

bezpečné, ale jako rychlé a efektivní. Jejich vývoj podléhá trendu zvyšování efektivity, 

interkonektivity a automatizace procesů všeho druhu za účelem snižování pořizovacích 

nákladů a nákladů na údržbu. V přímé souvislosti se SCADA systémy samotnými je 

druhý zkoumaný faktor, komerční software, neboť tento jednak zasahuje do prostředí, 

ve kterém SCADA systémy operují, jednak nabízí SCADA systémy standardizované 

jako produkty off-the-shelf, které jsou mnohem zranitelnější než systémy tvořeny na 

míru (bespoke) pro každé zařízení. Bylo zjištěno neustálé zvyšování zavádění 

komerčního softwaru do prvků sítě kritické energetické infrastruktury jakožto 

prostředku velkých soukromých subjektů, vlastnících z převážné části infrastrukturu 

samotnou, ke snižování nákladů za současného rozšiřování sítě samotné. Posledním 
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zkoumaným prvkem v rámci vnitřního prostředí byla připravenost sítě. Byl sledován 

vývoj zavádění bezpečnostních opatření za účelem zaručení spolehlivosti dodávek 

elektrické energie (tedy spolehlivosti sítě samotné), neboť Spojené státy americké jsou 

na spolehlivé dostupnosti elektrické energie závislé. Výsledným výstupem bylo zjištění, 

že dosavadní snahy nepřinášejí požadované zvyšování bezpečnosti v dostatečné míře. 

Vládní přístup z hlediska samotné legislativní snahy (povinné pouze velice základní 

standardy) byl shledán neuspokojivým. Mnoho přijatých usnesení je stále pouze 

deklaratorního charakteru. Na druhé straně hraje zásadní roli neochota soukromého 

sektoru, jakožto majoritního vlastníka prvků kritické infrastruktury zvýšená 

bezpečnostní opatření přijímat, neboť náklady na tato opatření nejsou dostatečně 

viditelné a obhajitelné v rámci rozhodovacích struktur společností.  

V rámci vnějšího prostředí byly analyzované dva prvky: 1) Centralizace sítě a 2) 

Komunikace. Analýzou stavu (centralizovanosti/decentralizovanosti) sítě bylo 

prokázáno, že současná síť je velmi centralizovaná, tudíž po stránce cílených útoků na 

zranitelná místa, centra, s mnoha vazbami (tedy uzly s vysokou konektivitou v rámci 

sítě) velmi zranitelná. Jelikož kybernetický útok na prvky kritické infrastruktury je 

možné provést jako cílený útok, nezabezpečenost kontrolních systémů, spojenou 

s rozsáhlou potřebou komunikace v síti, která se neustále zvyšuje s rozšiřováním sítě 

samotné, představuje pro současnou topologii elektrické sítě hrozbu s neustále 

narůstajícím potenciálem. Druhým zkoumaným prvkem vnějšího prostředí byla již 

zmíněná komunikace. S neustále se zvyšující poptávkou po elektrické energii se 

elektrická síť rozšiřuje a stává se robustnější, přičemž se logicky zvyšuje potřeba 

komunikace. S každým novým připojeným zařízením vznikají nové komunikační 

vazby. Komunikace představuje díky kanálům, skrze které probíhá (především internet, 

na který je napojeno čím dál více samotných kontrolních systémů a dalších částí kritické 

infrastruktury), pro potencionálního útočníka zásadní zranitelný přístupový bod k síti. 

Poslední analyzovaná dimenze byla zastoupena následujícími externími faktory: 

1) Kybernetický útok a 2) Internet. V sekci věnované kybernetickým útokům byl 

analyzován počet a typ nejčastějších útoků vůči kritické energetické infrastruktuře. Bylo 

prokázáno, že počet útoků neustále narůstá a kritická infrastruktura čelí kybernetickým 

útokům různých typů na denní bázi. Mnoho společností se cítí být čím dál více 

ohroženo kybernetickými prostředky a v souvislosti s výše zmíněnými faktory je 

logické předpokládat, že jejich počet, úspěšnost a účinnost budou nadále narůstat. 

Internet jakožto jedno z nejsilnějších komunikačních médií, představuje pro kritickou 
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energetickou infrastrukturu esenciální faktor. S neustálým rozvojem nových technologií 

a softwaru představuje za současného stavu zavádění smart grids v podobě snahy o 

decentralizaci sítě (tedy její větší bezpečnost) nová bezpečnostní rizika, neboť tyto 

formy sítě jsou na komunikaci mnohem náročnější a k internetu jakožto jejímu médiu, 

je tak připojováno mnohem více zařízení. Tento proces v konečné podobě síť 

centralizuje v rámci komunikace, a tedy pouze přenáší nynější bezpečnostní hrozby 

spojené s centralizací na jinou úroveň. 

Závažnost ohrožení kritické energetické infrastruktury je potřeba chápat nejen 

z hlediska samotných technických možností, jak docílit kolapsu energetické sítě, ale 

také z hlediska ochoty a možností zneužít kybernetických prostředků k ohrožení 

infrastruktury jednoho státu jiným státem, či jiným subjektem, například určitou 

zájmovou skupinou. Zásadním faktorem na poli mezinárodních vztahů je tedy pro stát 

přežití. Kromě přežití má stát samozřejmě i nepřeberné množství dílčích cílů, kterých 

ovšem nemůže být dosaženo, dokud není zajištěn cíl primární, tedy zajištění vlastní 

existence. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ohrožení kritické energetické 

infrastruktury státu může být vnímáno jako ohrožení přežití státu samotného, tudíž je 

potřeba tomuto druhu ohrožení se bránit. Z hlediska bezpečnosti by měla být pro státy 

snaha udržet přehled nad společnostmi poskytujícími a zajišťujícími chod kritické 

infrastruktury, nicméně charakter mnoha opatření ve snaze udržet svrchovanou kontrolu 

nad celým kybernetickým prostředím vede k potřebě centralizace, a tím pádem 

zvyšování potenciálního ohrožení namísto jeho snižování. 

Z hlediska závěrečného shrnutí zní odpověď na otázku, zda implementace smart 

grid přináší požadovanou bezpečnou decentralizaci, ne. Implementace smart grid 

bezpečnou decentralizaci nepřináší. Z hlediska stanovených hypotéz byla z výše 

zmíněných důvodů následující hlavní hypotéza i hypotézy vedlejší prokázány jako 

pravdivé. 

H1- Se zvyšující centralizací řídících a kontrolních prvků energetické sítě (v jakékoliv 

podobě) se zvyšuje hrozba v podobě kybernetického útoku pro kritickou energetickou 

infrastrukturu. Tato hypotéza byla potvrzena z výše zmíněných důvodů. 

H2 – Současnou snahou o decentralizaci připojováním nových výrobců elektřiny 

se zvyšuje potřeba komunikace mezi nimi, která je napadnutelná. Tato hypotéza 

byla potvrzena z výše zmíněných důvodů. 
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H3 - Stále narůstající počet útoků vůči energetickému sektoru je spojen 

s rostoucím využíváním komerčního softwaru. Tato hypotéza byla potvrzena 

z výše zmíněných důvodů. 

H4 - Stále narůstající počet útoků vůči energetickému sektoru je spojen s 

modernizací energetického sektoru, kdy je stále více prvků sítě napojeno na 

Internet. Tato hypotéza byla potvrzena z výše zmíněných důvodů. 
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Summary 

Diploma thesis was focused on the analysis of the potential of cyber threats in 

critical energy infrastructure. As main model for the thesis United States of America 

was chosen, since its network brilliantly shows both weak and strong points important 

for the analysis. At first concepts, variables and theory was selected. By the analysis of 

defined dependent and independent variables it was found out how networks behave 

under which circumstances, what means exist in the field of network security and if 

adopted measures to increase security are in accordance with the effort of creation safe 

and decentralized system of critical energy infrastructure. The main theoretical 

Framework was constructed around network theories. With this type of framework, 

networks were studied through technical possibilities how to endanger the infrastructure 

with cyber threats. It was found out that main problem of many networks is established 

in the communication within networks (through SCADA) and internet as medium of 

communication on large scale and distance. At the end it was concluded that current 

emphasis on decentralization, through which many states are trying to make their 

networks safer, eliminates the problem only partially. On the one hand a decent part of 

the network is made more robust resilient to random outages, on the other it makes it 

more dependent on communication that can be easily put under attack. This effort 

basically moves the problem of the centralization to different realm. Since the critical 

infrastructure is vital for the functionality of the state, therefore for its survival and 

power, states are trying to keep the infrastructure under control. It is commonly known 

that this task is easier to accomplish through centralized control, which again put 

network in danger. The main problem for International relations and state as one of the 

main stakeholder in the international arena remains in the decision whether it is better to 

centralize or decentralize. Main proposal of the thesis is, that some sort of middle way 

would be the best option, but how to create a viable pareto-optimization remains unclear 

since the networks partially live their life on their own. 
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Potenciál kybernetických hrozeb 
v oblasti kritické energetické 

infrastruktury 
 

Cílem navrhovaného projektu je analýza potenciálu kybernetických hrozeb pro 

energetický sektor kritické státní infrastruktury. Vnímání rozvoje v oblasti 

kyberprostoru
214

 z hlediska národních států a jejich reakce na možnosti jeho zneužití 

k ohrožení národní bezpečnosti je v tomto ohledu zcela klíčová.  

Pokusím se nastínit, že s prudkým rozvojem IT technologií především 

v horizontu posledních dvou dekád došlo k propojení mnoha sektorů lidského života a 

především mnoha sektorů ve strukturách států s kyberprostorem a v důsledku tohoto 

propojení dochází k otevírání nových cest zranitelnosti pro stát a společnost samotné. 

Myšlenkou není marginalizovat ani popírat stávající teorie a přístupy ale poukázat na 

nový prostor (dimenzi), se kterým je a stále více bude v následujících letech potřeba 

počítat jako možným kolbištěm na poli mezinárodních vztahů. Je potřeba poukázat na 

fakt, že v oblasti kyberprostoru jsou některé tradiční faktory (např. hranice, státní 

zřízení, geografická poloha) obtížněji definovatelné a také právo na jejich základě 

                                                 
214

 Nefyzický prostor kde probíhají interakce mezi počítačovými sítěmi. (University of New Orleans, 

2006) 
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složitěji vymahatelné. Určitá východiska nabízí např. Talinský manuál diskutující 

možnosti aplikace mezinárodního práva v případě konfliktu v kybernetickém prostoru. 

Z něho plyne, že stát může z titulu své suverenity vymáhat právo nad kybernetickou 

infrastrukturou nacházející se přímo na jeho území, tedy reálným hardwarem generující 

kyberprostor.
215

 Nicméně data se často nenacházejí pouze na jednom místě (jednom 

kusu hardwaru) a tedy v jurisdikci pouze jednoho státu. Různé státy v tomto ohledu 

mohou mít různé zájmy, což má za následek právě onu výše zmíněnou složitější 

vymahatelnost. Prozatím pravděpodobně nelze definovat, jaká uskupení budou 

v kyberprostoru fungovat, neboť se jedná o zcela nový prostor, jehož potenciál nebyl 

zdaleka prozkoumán. 

Pro tuto práci je středobodem zájmu kritická infrastruktura státu, především pak 

její energetická složka. Toto téma bylo zvoleno z důvodu neustálého rozvoje v oblasti 

IT, jak bylo výše zmíněno a je jisté, že tento vývoj bude nadále pokračovat. Jelikož je 

mimo jiných oblastí s tímto fenoménem spjata neustále se zvyšující poptávka po 

elektrické energii, je pouze otázkou času, kdy tato komodita získá „vyděračský 

potenciál“
216

 jak jej představuje například Sartori, ačkoliv v jeho pojetí se jedná o 

politické strany. Se stále se zvětšující poptávkou po elektrické energii, roste i celková 

velikost a komplexnost rozvodné sítě. Aby se uspokojila tato poptávka, která může mít 

nejrůznější výkyvy, byly představeny takzvané „smart grids“ neboli chytré sítě. Tento 

pojem se začal významněji používat od r. 2005, kdy jej ve svém článku použili Amin a 

Wollenberg.
217

 Neexistuje úplně jednotná definice smart grid, nicméně podle European 

Technology Platform Smart Grid (ETPSG) je definována takto: „Smart grid je 

elektrická síť, která dokáže inteligentně integrovat akce všech uživatelů k ní připojených 

– výrobců, spotřebitelů, a těch, kteří dělají obojí – za účelem efektivního dodávání 

udržitelných, ekonomických a bezpečných elektrických zásob.“
218

 Jak je vidět smart grid 

propojuje mnoho různých sektorů, které spolu nutně potřebují komunikovat na základně 

počítačových technologií. Čím více je tato síť provázaná nejrůznějším softwarem a 

především samotnou  vzájemnou elektronickou komunikací, tím větší je šance jejího 

napadení ze strany kyberprostoru.  
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Následkem takového napadení může být velice závažná událost, rozsáhlý 

výpadek elektřiny, tzv. „blackout“
219

. Blackout nastává v důsledku selhání propojených 

systémů energetické sítě, kdy výpadek jednoho uzlu vede k neočekávaným zvýšeným 

nárokům na uzel jiný, přičemž ten není schopen tuto skutečnost unést a sám také 

kolabuje. Tento proces postupuje, až do naprostého selhání, či dokud nenarazí na uzel, 

který je schopen tento zvýšený tlak vydržet. Právě přerušení energetické sítě je cíl 

samotný, a tedy je jeho vrcholným představitelem. V roce 2003 byl způsoben rozsáhlý 

blackout na území severovýchodu Spojených států amerických a Kanadské provincie 

Ontario. Jak sama CIA přiznala
220

, tento blackout byl způsoben kyberútokem
221

. Právě 

tohoto blackoutu bude v mé práci použito jako základního případu, prokazujícího reálný 

potenciál ohrožení kritické energetické infrastruktury. Další blackouty způsobené 

kyberútokem se odehrály v Brazílii v letech 2005 Rio de Janeiro) a 2007 (Espiríto 

Santo).
 222

 Brazilská vláda sice popřela, že by za výpadky mohl kybernetický útok, 

nicméně faktem zůstává, že náměstek tehdejšího ministra obrany USA John Grines 

deklaroval, že došlo k útoku na brazilský SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition)
223

 systém, což způsobilo vážná narušení.
224

 Dalším možným blackoutem 

způsobeným kyberútokem je případ Indie z roku 2012,
225

 který se co do rozsahu dotkl o 

570 milionů lidí více než blackout v USA v roce 2003.
226

  

Teorie Albert-László Barabásiho
227

 říká, že čím silnější je centralizace 

v podobně silných uzlů (power nods), na které jsou napojeny další menší uzly, může 

snadno dojít ke zhroucení sítě odstavením právě zmíněného silného uzlu. Tyto uzly jsou 

pak možným terčem kyberútoků. Tato teorie bude tedy konfrontována s výzkumem 

řešícím, do jaké míry jsou dnešní energetické sítě centralizované/decentralizované a 

jaký je v této oblasti trend.  V posledních letech neustále narůstají útoky vůči podnikům 

a zařízením které jsou součástí výrobního, transmisního či dodavatelského 
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energetického sektoru.
228

 Tyto útoky jsou spojeny s neustálou modernizací elektrické 

sítě a vylepšováním komunikace mezi jejími jednotlivými složkami, které jsou 

postaveny často na komerčních softwarových základech jako např. Windows.
229

 Lewis 

mimo jiné předkládá jako fakt i to, že kontrolní systémy jsou velice často napojené na 

Internet, a tudíž zde existuje reálná hrozba ze strany hackerů.
230

 Jednou z těchto hrozeb 

mohou být tzv. „logické bomby.“
231

 Jedná se o unikátní části kódu implementovaného 

do příslušného softwaru, který spustí za předem stanovených podmínek nežádoucí 

proces (např. zničí data). Tyto bomby jsou podle Richarda Clarka rozesety po všech 

větších společnostech v USA energetickou síť nevyjímaje, jsou čínského původu a mají 

za úkol především vytvořit „backdoor“ pro budoucí potřebu Číny proti USA.
232

 Tedy 

jsou přítomnou hrozbou pro inteligentní energetickou síť. 

 

Výzkumná otázka 

Může přílišná centralizace energetické infrastruktury za pomoci implementace 

smart grids ohrozit její fungování kybernetickou hrozbou? 

Dimenze 

Vnitřní prostředí – Vnitřní prostředí jednotlivých složek sítě: SCADA, 

připravenost, komerční software. 

Vnější prostředí – Prostředí v rámci sítě obklopující její jednotlivé složky: 

centralizace energetické sítě, komunikace. 

Externí faktory – Faktory které vstupují do sítě zvenčí: kybernetický útok, 

Internet. 

Proměnné 

Nezávislé proměnné 

SCADA – Software SCADA se používá ke kontrole nejrůznějších podniků 

energetickou infrastrukturu nevyjímaje. Představuje jeden ze způsobů jak ohrozit 

kritickou energetickou infrastrukturu, jak prokázal případ blackoutu v Brazílii. 
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Podle Brewera SCADA systém nebyl nikdy navrhovaný, aby byl bezpečný.
233

 

Důležitým prvkem je, že útok na tento systém může přijít jak zevnitř, tak zvenčí. 

V originálním SCADA existovala komunikace s vnějším světem pouze skrze 

telekomunikační kanály, ale postupem času se stále více tlačilo na standardizaci 

nejrůznějších protokolů, což má za následek větší zranitelnost systému zvenčí.
234

 

Indikátory této proměnné budou četnost a způsob zneužití SCADA. 

Centralizace inteligentní sítě – Vycházejíc z Barabásiho teorie představuje 

centralizovanější síť včetně energetické podstatně větší hrozbu než je tomu u sítí 

decentralizovaných. Vyřazením významného dodavatele, může být ochromena 

energetická síť jako celek.  

Indikátorem bude současné rozvržení energetických sítí založené na velkých 

uzlech. 

Kybernetický útok – Jelikož inteligentní energetická síť stále více podléhá 

pokroku v IT, zvyšuje se jednak riziko úspěšného kyberútoku vůči síti, jednak 

narůstá samotný počet útoků na jednotlivé složky energetické infrastruktury. 

Bude sledována četnost a způsoby provedení kybernetických útoků vůči 

energetické infrastruktuře. 

Připravenost – Z hlediska předcházení rizikům je nezbytná připravenost. Budu 

tedy zkoumat metody a postupy a jejich eventuální úspěchy, které byly od roku 

2003 vyvíjeny a aplikovány ve snaze předejít dalším vážným výpadkům 

v elektrické síti. 

Internet – Ačkoliv rozhodně ne všechny součásti systému energetické 

infrastruktury jsou napojeny na internet, dle Lewise je určité části ano. Jedná se 

velmi často o různý kontrolní software, jehož užití na jedné straně představuje 

zabezpečení v určitém smyslu, ale zároveň z hlediska kybernetického útoku 

představuje důležitou zranitelnost. Bude sledován vývoj zavádění složek 

energetické sítě s přístupem na internet. 

Komunikace – Samotná komunikace mezi jednotlivými složkami, představuje 

riziko, které musí být omezeno na nejnižší možnou míru bezpečnostními 

opatřeními. Bude sledováno, jaká opatření se používají k zabezpečení 

komunikace mezi složkami sítě. 
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Komerční software – Rozšíření komerčního softwaru do energetické sítě 

představuje problém z důvodu přítomnosti zranitelností v tomto softwaru, které 

mohou být využity k ohrožení energetické sítě. Bude sledován trend zavádění 

komerčního softwaru do infrastruktury energetické sítě. 

Závislá proměnná 

Narušení energetické sítě – Projevem nedostatečného reflektování všech 

faktorů současně s požadavky na rychlejší, přesnější a komplexnější komunikaci 

a vývoj v IT v oblasti energetických sítí a infrastruktury v důsledku poptávky 

existují reálné hrozby výpadků v energetické síti. Nejzávažnějším projevem 

takového narušení je pak blackout. 

 

Hypotéza 

H1- Se zvyšující centralizací řídících prvků inteligentní energetické sítě (v jakékoliv 

podobě) se zvyšuje hrozba v podobě kybernetického útoku pro kritickou energetickou 

infrastrukturu. 

 Subhypotézy 

H2 – Současnou snahou o decentralizaci připojováním nových výrobců elektřiny 

se zvyšuje potřeba komunikace mezi nimi, která je napadnutelná.  

H3 - Stále narůstající počet útoků vůči energetickému sektoru je spojen 

s rostoucím využíváním komerčního softwaru. 

H4 - Stále narůstající počet útoků vůči energetickému sektoru je spojen s 

modernizací energetického sektoru, kdy je stále více prvků sítě napojeno na 

Internet. 

Teoretické ukotvení 

Jak bylo již zmíněno k prokázání potenciálu a tedy také relevantnosti případu bude 

použito teorie Alberta L. Barabásiho. Barabasiho teorie zahrnuje 2 základní koncepty - 

růst a preferenční připojení – které jsou reálně přítomné v existujících sítích. Barabási 

říká, že s růstem sítě se zvětšuje i počet tzv. nodes (uzlů), která jsou napojené další 

složky sítě a skrze ně navázány další uzly. Některé uzly jsou důležitější, tedy více 

propojené s jinými uzly, stávají se tak centry, na kterých závisí chod širšího systému 

uzlů. Z preferenčního hlediska jsou tak některé uzly upřednostňovány, jsou 

exponovanější a díky své důležitosti náchylnější k napadnutí. V propojení s konceptem 

smart grid to tedy znamená, že určité uzly v inteligentní energetické síti budou 

preferovanější a čím jsou preferovanější, tím víc budou preferovány dál. Tento jev se 
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nazývá Mattheweův efekt.
235

 Vzhledem k vytváření uzlů v síti, dochází k její určité 

centralizaci okolo takových uzlů, což je potencionálně nebezpečné, právě z hlediska, že 

pokud je vyřazen důležitý uzel, nemusí nutně dojít k přesměrování toku informací 

k dalšímu uzlu z důvodu napojení menších jednotek na další složky sítě právě skrze 

preferovaný uzel. Tím může dojít k přerušení komunikace, což může vyvolat selhání, 

v případě smart grid následného způsobení blackoutu například. Jinými slovy, centra 

podkopávají decentralizační charakter sítě, který je vytváří více odolnými. 

236
 

Pro představu, tento Barabásiho-Albertův model znázorňuje schéma sítě s příslušnými 

nodes (uzly). 

Zhodnocení literatury 

Jak bylo výše zmíněno, hlavním teoretickým zdrojem pro výzkum potenciálu 

kybernetických hrozeb bude použito teorie A. Barabásího. Jeho teorie se zabývá 

centralizací a decentralizací sítě, přičemž v centralizaci je viděn rizikový potenciál. 

Vázaná literatura již může být v momentě, kdy vyjde již zastaralá (s výjimkou 

aplikované Barabásiho teorie), neboť vývoj v oblasti kyberprostoru se pohybuje 

mílovými kroky kupředu, nicméně některé základní principy platí neustále. Jedním 

z nich je již výše zmíněný problém identifikace útočníka v kyberprostoru, jímž se 

zabývá například Michael Gervais.
237

 Co se metodologie týče neocenitelným zdrojem je 
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Drulákova publikace Jak zkoumat politiku.
238

 Případ blackoutu z roku 2003 jedinečně 

popisuje významná americko-kanadská studie. Případ z roku 2012 z Indie je také 

dokumentován ve vlastní zprávě, kterou vydala indická vláda. Dalším významým 

zdrojem jsou oficiální stránky a zprávy význačných organizacích působících ve sféře 

kritické infrastruktury mezi které patří například již několikrát zmiňovaný NERC. 

Samozřejmě největším zdrojem informací ohledně kybernetických útoků je především 

internet samotný, ačkoliv je nutné pečlivě studovat příslušné zdroje, neboť internet je 

open-source. Z hlediska smart grids je cenným zdrojem informací práce Li Xu a 

kolektivu autorů.
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