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ČR 

V průběhu března nebyly na zpravodajských portálech nalezeny žádné 

významné kybernetické útoky týkající se České republiky.  
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Svět 

02. 03. 2014 

Ruský zpravodajský portál Russia Today (rt.com) – napaden a pozměněn vzhled 

webových stránek 

Dosud neznámým útočníkům se podařilo na tomto ruském zpravodajském portálu získat 

administrátorský přístup a v publikovaných článcích zaměnit slovo Rus za Nacista. 

Odkazy: http://revolution-news.com/hackers-deface-rt-com-place-word-nazi-ukraine-russian-content-headlines/ 

http://www.ehackingnews.com/2014/03/russian-today-rt-news-website-hacked.html 

 

03. 03.2014 

Kongské webové stránky – obětí DNS únosu 

K útoku na webové stránky v doméně Konga se přihlásila hacktivistická skupina „MaDLeeTs“. 

Podle zveřejněných informací se cílem útoku staly webové stránky společností Amazon, Audi, 

AVG, BBC, BMW, Canon, DHL, eBay, Fujitsu, GoDaddy, Hitachi, Honda, IBM, Panasonic, 

Toshiba, Mercedes, Rolex, Samsung, T-Mobile, Volkswagen. Návštěvníci těchto stánek byli 

následně přesměrováni na jiné webové stránky s pozměněným vzhledem (deface).  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/High-Profile-Domains-from-Congo-Defaced-via-Hack-Attack-on-NIC-

430140.shtml 

 

03. 03. 2014 

Krymský poloostrov – přerušeny telekomunikační kabely 

Podle vyjádření Národní telekomunikační společnosti Ukrajiny (Ukrtelecom) se neznámí 

ozbrojenci zmocnili telekomunikačního uzlu a narušili komunikační (telefonní a datové) kabely 

spojující Krym se zbytkem Ukrajiny. 

Odkazy: http://www.technologyreview.com/news/525336/watching-for-a-crimean-cyberwar-crisis/ 

 

04. 03. 2014 

Mobilní telefony členů ukrajinského parlamentu – obětí DDoS útoku 

Podle vyjádření šéfa ukrajinské bezpečnosti (SBU) se mobilní telefony ukrajinských poslanců 

staly cílem hackerského útoku. Útok v době oznámení trval již nejméně druhý den a neustále 

probíhá. Podle zveřejněných informací byl útok způsoben neznámým zařízením, které neznámí 

ozbrojenci instalovali do sítě Ukrtelecom na Krymu.  

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2014/03/04/ukraine_cyber_conflict/ 

 

 

  

http://revolution-news.com/hackers-deface-rt-com-place-word-nazi-ukraine-russian-content-headlines/
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04. 03. 2014 

Hacktivistická skupina Cyber-Berkut – pozměnila vzhled přibližně 40 ukrajinských 

webových stránek 

Na pozměněné webové stránky umístila skupina text, ve kterém vyzívá opoziční představitele 

politických stran, aby se vzdali ukrajinským trestním orgánům. 

Poškozené webové stránky: 

dssz.gov.ua, stop-aids.gov.ua, doc.od.ua, xn-b1a6ab3b.od.ua, spostach.com.ua, 

trucksparts.com.ua, deco-lite.com.ua, impuls-lite.com.ua, troll.ukrhost.com, apologet.kiev.ua, 

artphotos.org.ua, hram-rizdva.org.ua, blog.onegoodgame.com, Kerch-church.com, 

onegoodgame.com, test.onegoodgame.com, test2.onegoodgame.com, toffytorotato.com, 

antiquefurniture.com.ua, sofi.ua, softex.ua, bible.kda.org.ua, kda.org.ua, kp-osvita.org.ua, 

perejaslav.km.ua, vidomosti.kiev.ua, books.nuczu.edu.ua, edu-mns.org.ua, nuczu.edu.ua, 

1-12.org.ua, 1hrudnia.org.ua, centre7.org.ua, chasopys.in.ua, debate.1-12.org.ua, 

EAP-csf.org.ua, holodomor.in.ua, leopolis.in.ua, lonckoho.lviv.ua, upa.in.ua, kotelyak.com.ua, 

kvartiratrus.com.ua, lady-byut.lviv.ua, lida.lviv.ua, margo.lviv.ua, penky.lviv.ua, 

priboy.crimea.ua, books.nuczu.edu.ua, edu-mns.org.ua, nuczu.edu.ua, miroshnychenko.ua, 

batkivshina.kiev.ua, uzinform.com.ua, sfera-tv.com.ua, avtovokzal.kiev.ua. 

Odkazy: https://www.cyberguerrilla.org/blog/?p=17553 

 

04. 03. 2014 

Bitcoinová banka  Flexcoin – odcizení bitcoinů 

Podle zveřejněných informací se útočníkům prostřednictvím útoku na web banky podařilo 

odcizit 896 bitcoinů v hodnotě 600 320$. Banka byla následně uzavřena.  

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2014/03/bitcoin-bank-flexcoin-website-hacked.html 

 

05. 03. 2014 

Ruská bezpečnostní služba – odposlech telefonní komunikace estonského ministra 

zahraničí a šéfky diplomacie EU 

Zmíněný rozhovor obou vrcholných představitelů Paeta a Ashtonové se uskutečnil 26. 02. 

Podle spekulací by i za tímto odposlechem mohly stát ruské tajné služby. Napovídá tomu 

zejména to, že video se objevilo na ruském webu provládní stanice RT.   

Odkazy:  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/329487-unikly-odposlech-v-kyjeve-strileli-odstrelovaci-najati-

opozici-obavali-se-politici-eu.html 

 

05. 03. 2014 

Online obchod společnosti Smucker – napaden neznámými hackery 

Společnost zabývající se výrobou ovocných pomazánek, nápojů, zmrzlinové polevy a jiných 

podobných výrobků musela pozastavit svůj online prodej na základě zjištěného incidentu, kdy 

se neznámým útočníkům podařilo získat přístup k jejich serveru. Podle vyjádření zástupců 

společnosti mohlo dojít k odcizení osobních informací zákazníků. Nicméně toto tvrzení nelze 

potvrdit. 

https://www.cyberguerrilla.org/blog/?p=17553
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/329487-unikly-odposlech-v-kyjeve-strileli-odstrelovaci-najati-opozici-obavali-se-politici-eu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/329487-unikly-odposlech-v-kyjeve-strileli-odstrelovaci-najati-opozici-obavali-se-politici-eu.html
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Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Smucker-s-Shuts-Down-Online-Store-After-Hackers-Access-Payment-

Card-Data-430522.shtml 

 

05. 03. 2014 

Ozbrojená komanda – provedla sabotáž elektrické a informační infrastruktury na 

námořní základně Sevastopol 

Podle nepotvrzených zpráv přerušila ozbrojená komanda elektrické vedení u ukrajinské 

námořní základny v Sevastopolu. Dále se zmocnila ukrajinských námořních komunikačních 

stanic a provedla jejich sabotáž, včetně informační a telekomunikační infrastruktury. 

Odkazy: http://blog.cybersecuritylaw.us/2014/03/05/crimea-crisis-operational-complexities-in-a-non-present-

cyberwar/ 

 

06. 03. 2014 

Hackerská skupina Russian Cyber Command – zaútočila na indické velvyslanectví 

v Moskvě 

Skupině se podařilo odcizit přibližně 1000 dokumentů, které se týkají obchodů s vojenskou 

technikou mezi Ruskem a Indií. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hackers-Leak-1-000-Documents-from-Russian-Defense-Export-Company-

Rosoboronexport-430779.shtml 

 

06. 03. 2014 

Digitální platforma ComiXology – napadeny webové stránky 

Neznámým útočníkům se podařilo napadnout webové stránky a získat přístup do databáze 

obsahující informace o zákaznících. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hackers-Access-ComiXology-Database-Users-Advised-to-Change-

Passwords-430915.shtml 

 

07. 03. 2014 

Vládní počítače EU a USA – napadeny spywarem Turla 

Informace o napadení přinesla agentura Reuters. Podle informací, které poskytla, jsou 

v současné době napadeny stovky vládních počítačů EU a USA. Dle zjištění, která učinili 

příslušní odborníci, je tento sofistikovaný malware příbuzný viru Uroburos (Snake). Mezi 

zasažené země patří následující: Rusko, Francie, Litva, Lotyšsko, US, Belgie, Kazachstán, 

Gruzie, Itálie, Polsko, Německo a Jordán. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/329762-vladni-pocitace-v-eu-a-usa-napadl-spyware-z-ruska.html 

http://gadgets.ndtv.com/internet/news/suspected-russian-spyware-turla-targets-europe-united-states-

493175 

  

http://blog.cybersecuritylaw.us/2014/03/05/crimea-crisis-operational-complexities-in-a-non-present-cyberwar/
http://blog.cybersecuritylaw.us/2014/03/05/crimea-crisis-operational-complexities-in-a-non-present-cyberwar/
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/329762-vladni-pocitace-v-eu-a-usa-napadl-spyware-z-ruska.html
http://gadgets.ndtv.com/internet/news/suspected-russian-spyware-turla-targets-europe-united-states-493175
http://gadgets.ndtv.com/internet/news/suspected-russian-spyware-turla-targets-europe-united-states-493175
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08. 03. 2014 

Vládní systémy evropských zemí – napadeny virem Uroburos (Snake) 

Podle informací listu The Financial Times byl virus nalezen na počátku roku 2013. Od této doby 

zaznamenala britská bezpečnostní firma BAE Systems 22 infekcí ukrajinských počítačových 

systémů, k 14 z nich došlo od počátku letošního roku 2014. Firma má navíc informace, že 

došlo k infikaci až 56 počítačových systémů na celém světě. Podle informací byly zasaženy 

vládní sítě Ukrajiny, Litvy, Velké Británie, Belgie, Gruzie, USA, Rumunska, Maďarska a Itálie.  

Odkazy: http://muccings.blogspot.cz/2014/03/russia-responsible-for-cyber-weapon.html 

http://news.softpedia.com/news/BAE-System-Publishes-White-Paper-on-Snake-Cyber-Espionage-

Campaign-431214.shtml 

http://www.foxnews.com/tech/2014/03/09/ukraine-computers-targeted-by-aggressive-snake-virus/ 

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/329804-had-proteka-pocitacovymi-sitemi-experti-mluvi-o-

nejodolnejsi-hrozbe.html 

 

08. 03. 2014 

Statistická společnost Statista - napadena 

Podle zveřejněných informací měli útočníci přístup do uživatelské databáze společnosti. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Statistics-Company-Statista-Hacked-Email-Addresses-and-Passwords-

Possibly-Stolen-431173.shtml 

 

10. 03. 2014 

Indická organizace DRDO - napadena 

Organizace spadající pod indické Ministerstvo obrany má na starosti výzkum a vývoj obranných 

technologií. Podle zjištěných informací byl na několika počítačích nalezen spyware, který 

umožňuje stahování souborů i ze zařízení nepřipojených do internetu. Je tedy možné, že 

útočníci měli přístup k utajovaným informacím. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Classified-Military-Files-Possibly-Stolen-in-India-Defense-Ministry-Hack-

431287.shtml 

 

13. 03. 2014 

Ukrajinské politické strany UDAR a Vlast – odcizena e-mailová komunikace  

Hackerská skupina „Cyber Berkut“ se nabourala do e-mailových schránek regionálních poboček 

ukrajinských politických stran UDAR a Vlast. Z e-mailových schránek odcizila poštu, kterou 

následně zveřejnila na internetu. 

Odkazy: https://www.cyberguerrilla.org/blog/?p=17646 

 

  

http://muccings.blogspot.cz/2014/03/russia-responsible-for-cyber-weapon.html
http://news.softpedia.com/news/BAE-System-Publishes-White-Paper-on-Snake-Cyber-Espionage-Campaign-431214.shtml
http://news.softpedia.com/news/BAE-System-Publishes-White-Paper-on-Snake-Cyber-Espionage-Campaign-431214.shtml
http://www.foxnews.com/tech/2014/03/09/ukraine-computers-targeted-by-aggressive-snake-virus/
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/329804-had-proteka-pocitacovymi-sitemi-experti-mluvi-o-nejodolnejsi-hrozbe.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/329804-had-proteka-pocitacovymi-sitemi-experti-mluvi-o-nejodolnejsi-hrozbe.html
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14. 03. 2014 

Americký dron – napaden 

Ruským ozbrojeným složkám se v pátek 14. 03. podařilo nabourat americký dron, se kterým 

bezpečně přistáli. Doposud není jisté, zda se ruským hackerům podařilo prolomit běžné rádiové 

nebo satelitní spojení. V druhém případě by šlo o stejný případ, který se udál v prosinci 2011 

v Íránu. 

Odkazy: http://www.debka.com/article/23760/Russia-claims-it-intercepted-a-US-drone-over-Crimea-by-cyber-

technology 

 

15. 03.2014 

Systém ústředního velení Spojených států CENTCOM - napaden 

K útoku se přihlásila hackerská skupina Syrian Electronic Army, která na svém Twitter účtu 

zveřejnila screenshot s přístupem k Army Knowledge Online (AKO) serverům. Zástupci 

CENTCOM tyto informace vyvrátili. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Syrian-Electronic-Army-Targets-CENTCOM-Shows-It-Has-Access-to-US-

Army-Data-432306.shtml 

 

15. 03. 2014 

Britský obchodní řetězec Morrisons – únik zaměstnanecké databáze 

Podle informací, které zveřejnili zástupci firmy, došlo k úniku osobních informací, které se 

týkaly přibližně 100 000 zaměstnanců. Zároveň nebylo možné určit, zda nedošlo i k úniku 

osobních informací zákazníků. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/100-000-Morrisons-Employees-Impacted-by-Data-Breach-432315.shtml 

 

17. 03. 2014 

Ruské průmyslové investiční fondy – únik dat z osobního počítače prezidenta 

Podle zveřejněných informací, uniklá data obsahovala informace o ruských obchodních 

operacích a stínovém bankovnictví. Celkem bylo odcizeno přes 900 MB informací (asi 1400 

dokumentů).  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hacktivists-Leak-Data-from-Personal-PC-of-Russian-Industrial-

Investment-Fund-President-432552.shtml 

 

17. 03. 2014 

Veřejný DNS server společnosti Google – unesen  

Podle bezpečnostní společnosti BGPmon se útočníkům podařilo unést na 20 minut DNS server 

na IP adrese 8.8.8.8. Podle vyjádření společnosti byly ovlivněny sítě v Brazílii a Venezuele, 

jejichž provoz byl přesměrován do jiných sítí Latinské Ameriky. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Google-s-Public-DNS-Hijacked-for-22-Minutes-432502.shtml 
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18. 03. 2014 

Německý web francouzského výrobce automobilů Citroen - napaden 

Neznámým útočníkům se pomocí zranitelnosti na webových stránkách podařilo získat přístup 

k databázi zákazníků.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Car-Maker-Citroen-Hacked-Customer-Information-Stolen-432651.shtml 

 

23. 03. 2014 

Ruská FSB – odposlechla telefonní hovor mezi Tymošenkovou a bývalým 

místopředsedou ukrajinské bezpečnostní rady  

Obsah telefonního hovoru mezi těmito bývalými vysokými politiky Ukrajiny byl zveřejněn 

ruskou státní televizí Russia Today. Případ nápadně připomíná zveřejnění odposlechu mezi 

ministrem zahraničí Estonska a šéfkou diplomacie EU. Julije Tymošenková částečně potvrdila 

pravost telefonního rozhovoru.   

Odkazy: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/331400-je-treba-je-strilet-rekla-o-rusech-tymosenkova-v-

odposlechu.html 

 

31. 03. 2014 

Čínské velvyslanectví v Moskvě - napadeno 

K útoku se přihlásila ruská hackerská skupina „Rucyborg“. Během útoku došlo k odcizení blíže 

nespecifikovaných dokumentů. Útočníci se útokem snažili prokázat, že Čína poskytla Rusku 

informace o zranitelnosti v systémech ukrajinské telekomunikační společnosti Intertelecom. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hackers-Breach-Chinese-Embassy-in-Moscow-Reveal-How-Russia-Spied-

on-Ukraine-434874.shtml 

 

  

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/331400-je-treba-je-strilet-rekla-o-rusech-tymosenkova-v-odposlechu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/331400-je-treba-je-strilet-rekla-o-rusech-tymosenkova-v-odposlechu.html
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Přehled napadených a pozměněných (defaced) webových stránek 

Polské webové stránky (viz odkaz) 

Útok provedla hacktivistická skupina Anonymous Ukrajina. 

http://revolution-news.com/anonymous-ukraine-defaces-polish-websites-nazi-alert/ 

 

Ruská realitní kancelář působící ve Finsku  Suomi Estate (suomiestate.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

http://pastebin.com/TntJf9Mg 

 

Ruská ambasáda v Ghaně  

Útok provedla hacktivistická skupina Anonymous během operace #opRussia.  

http://pastebin.com/a9qhjNAP 

 

Ruské webové stránky (timoshenko-group.ru/main.php) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské webové stránky (nashapobeda60.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské vládní webové stránky (ntc.duma.gov.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské vládní webové stránky (kamchatka.gov.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Syrská Národní koalice (etilaf.org) 

Útok provedla syrská hacktivistická skupina Syrian Electrinic Army.  

http://news.softpedia.com/news/Syrian-Electronic-Army-Hacks-Website-of-Syrian-National-Coalition-432473.shtml 

 

Guatemalské webové stránky Toyoty, Renaultu a Chevroletu 

Útok provedl hacktivista „Algeriano“. 

http://news.softpedia.com/news/Guatemala-Sites-of-Renault-Toyota-and-Chevrolet-Hacked-and-Defaced-

432682.shtml 

 

Telekomunikační ředitelství Turecka 

Útok provedla hacktivistická skupina RedHack. 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Turkey-s-Telecommunications-Directorate-Attacked-by-RedHack-

434637.shtml 

 

Rosoboronexport (roe.eu) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina.  

https://www.cyberguerrilla.org/blog/?p=17581 

 

http://revolution-news.com/anonymous-ukraine-defaces-polish-websites-nazi-alert/
http://pastebin.com/TntJf9Mg
http://pastebin.com/a9qhjNAP
http://t.co/0qBi7r44aR
https://twitter.com/_OpRussia_
http://t.co/jyqjhQHZ24
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
http://news.softpedia.com/news/Syrian-Electronic-Army-Hacks-Website-of-Syrian-National-Coalition-432473.shtml
http://news.softpedia.com/news/Guatemala-Sites-of-Renault-Toyota-and-Chevrolet-Hacked-and-Defaced-432682.shtml
http://news.softpedia.com/news/Guatemala-Sites-of-Renault-Toyota-and-Chevrolet-Hacked-and-Defaced-432682.shtml
http://news.softpedia.com/news/Website-of-Turkey-s-Telecommunications-Directorate-Attacked-by-RedHack-434637.shtml
http://news.softpedia.com/news/Website-of-Turkey-s-Telecommunications-Directorate-Attacked-by-RedHack-434637.shtml
https://www.cyberguerrilla.org/blog/?p=17581
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Ruské vládní webové stránky Kamčatky (kamchatka.gov.ru)  

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Mezinárodní zpravodajská agentura Ruptly (ruptly.tv) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina. 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-International-Video-News-Agency-Ruptly-Hit-With-DDOS-Attack-

430390.shtml 

 

Webové stránky s tématikou ruského námořnictva (rusnavy.com) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské armádní webové stránky (admin.mil.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruský ústavní soud (ksrf.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Úřad ruského prezidenta (udprf.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské armádní webové stránky (structure.mil.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské webové stránky (cprf.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruská federální bezpečnostní služba (fsb.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Antimonopolní úřad (fas.gov.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ministerstvo obrany Ruské federace (cabinet.mil.gov) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

  

https://twitter.com/_OpRussia_
http://news.softpedia.com/news/Website-of-International-Video-News-Agency-Ruptly-Hit-With-DDOS-Attack-430390.shtml
http://news.softpedia.com/news/Website-of-International-Video-News-Agency-Ruptly-Hit-With-DDOS-Attack-430390.shtml
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
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Ministerstvo pro správu přírodních zdrojů (mnr.gov.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské vládní webové stránky (zspk.gov.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské vládní webové stránky (budget.gov.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Sociální síť (meetup.com) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina. 

http://www.hotforsecurity.com/blog/meetup-com-hit-by-ddos-attack-after-refusing-to-pay-300-extortion-demand-

8074.html 

 

Ukrajinské vládní webové stránky (kmu.gov.ua) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina. 

http://www.stuff.co.nz/world/europe/9795032/Ukraine-hit-by-cyber-attacks 

 

Ruské vládní webové stránky (russiaeurope.mid.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské vládní webové stránky (chechnya.gov.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské vládní webové stránky (fsa.gov.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské vládní webové stránky (aiss.gov.ru, regulation.gov.ru, torgi.gov.ru, 

podvignaroda.mil.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Národní a bezpečnostní a obranná rada Ukrajiny 

Útok provedli neznámí útočníci. 

http://www.express.co.uk/news/world/463828/Cyber-attackers-target-Ukraine-s-government-departments 

http://www.reuters.com/article/2014/03/08/us-ukraine-cricis-cyberattack-idUSBREA270FU20140308 

 

Ruský nejvyšší soud (supcourt.ru) 

Útok provedla hacktivistická skupina Anonymous během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské zpravodajské webové stránky (lifenews.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

http://t.co/ibEOsZlF0a
https://twitter.com/_OpRussia_
http://t.co/ETeua991gm
https://twitter.com/_OpRussia_
http://t.co/YpNrGgWBGJ
https://twitter.com/_OpRussia_
http://www.hotforsecurity.com/blog/meetup-com-hit-by-ddos-attack-after-refusing-to-pay-300-extortion-demand-8074.html
http://www.hotforsecurity.com/blog/meetup-com-hit-by-ddos-attack-after-refusing-to-pay-300-extortion-demand-8074.html
http://www.stuff.co.nz/world/europe/9795032/Ukraine-hit-by-cyber-attacks
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
http://t.co/WZJd3cy20G
http://t.co/ymFypAN2Rr
http://t.co/aWCJidkZBP
https://twitter.com/_OpRussia_
http://www.express.co.uk/news/world/463828/Cyber-attackers-target-Ukraine-s-government-departments
http://www.reuters.com/article/2014/03/08/us-ukraine-cricis-cyberattack-idUSBREA270FU20140308
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
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Ruské vládní webové stránky (fsa.gov.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Krymské webové stránky (referendum2014.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruské ministerstvo kultury (mkrf.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

Ruský prezidentský úřad, Centrální banka, Ministerstvo zahraničí 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/330366-pocitacovi-pirati-zautocili-na-stranky-kremlu-a-ruske-centralni-

banky.html 

 

Ruské ministerstvo zahraničí a tisková agentura RIA Novosti 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

http://news.yahoo.com/major-cyber-assaults-ukraine-then-moscow-eve-crimea-231732939.html 

http://www.news24.com/Technology/News/Ukraine-cyber-war-in-full-swing-20140316 

 

Ruské webové stránky Channel One a Russia-24  

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

http://rt.com/news/crimea-referendum-attack-website-194/ 

 

Organizace NATO (ccdcoe.org, nato.int, nato-pa.int) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

http://www.reuters.com/article/2014/03/16/us-ukraine-nato-idUSBREA2E0T320140316 

 

Ruské ministerstvo zahraničí 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

http://voiceofrussia.com/news/2014_03_23/Russian-Foreign-Ministry-website-suffers-new-hacker-attack-source-

9194/ 

 

Ruské vládní webové stránky (fsa.gov.ru) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina během operace #opRussia.  

https://twitter.com/_OpRussia_ 

 

GitHub (github.com) 

Útok provedla neznámá hacktivistická skupina. 

http://news.softpedia.com/news/GitHub-Falls-Victim-of-Another-DDOS-Attack-433465.shtml 

 

Ruská VTB a Alpha banka 

Útok provedla hacktivistická skupina Anonymous Kavkaz. 

http://osnetdaily.com/2014/04/the-ukrainian-crisis-a-cyber-warfare-battlefield/ 

 

Gazprom 

Útok provedla neznámá ukrajinská hacktivistická skupina. 

http://osnetdaily.com/2014/04/the-ukrainian-crisis-a-cyber-warfare-battlefield/ 

http://t.co/siayzoPitY
https://twitter.com/_OpRussia_
http://t.co/siayzoPitY
https://twitter.com/_OpRussia_
https://twitter.com/_OpRussia_
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/330366-pocitacovi-pirati-zautocili-na-stranky-kremlu-a-ruske-centralni-banky.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/330366-pocitacovi-pirati-zautocili-na-stranky-kremlu-a-ruske-centralni-banky.html
http://news.yahoo.com/major-cyber-assaults-ukraine-then-moscow-eve-crimea-231732939.html
http://www.news24.com/Technology/News/Ukraine-cyber-war-in-full-swing-20140316
http://rt.com/news/crimea-referendum-attack-website-194/
http://www.reuters.com/article/2014/03/16/us-ukraine-nato-idUSBREA2E0T320140316
http://voiceofrussia.com/news/2014_03_23/Russian-Foreign-Ministry-website-suffers-new-hacker-attack-source-9194/
http://voiceofrussia.com/news/2014_03_23/Russian-Foreign-Ministry-website-suffers-new-hacker-attack-source-9194/
https://twitter.com/_OpRussia_
http://news.softpedia.com/news/GitHub-Falls-Victim-of-Another-DDOS-Attack-433465.shtml
http://osnetdaily.com/2014/04/the-ukrainian-crisis-a-cyber-warfare-battlefield/
http://osnetdaily.com/2014/04/the-ukrainian-crisis-a-cyber-warfare-battlefield/

