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ČR 

04. 02. 2014 

OptoNet poskytovatel internetových služeb – obětí DDoS útoku 

Útok ovlivnil v období 01. 02. – 02. 02. zákazníky připojené k lince Jihlava – Znojmo. 

Odkazy: http://jihlavske-listy.newtonit.cz/tisk.asp?cache=741828 

 

05. 02. 2014 

GTS Czech Republic – obětí DDoS útoku 

GTS Czech Republic je celonárodní telekomunikační operátor poskytující hlasové, datové a 

internetové služby na území České republiky. Útok cílil na DNS servery, překládající webové 

adresy na IP adresy a trval přibližně po dvě hodiny. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/326740-ddos-utok-zasahl-ceske-weby.html 

 

12. 02. 2014 

Česká pošta – další vlna phishingových e-mailů 

Zaznamenána další vlna falešných zpráv od České pošty. Link informující adresáta o sledování 

zásilky obsahuje škodlivý malware. Tentokrát útočníci zvolili doménu csposta.com. 

Odkazy: http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/aktuality/2014/bezpecnostni-varovani--novy-podvodny-email-

chodi-z-adresy-infocsposta-com-id42678/ 

 

  

http://jihlavske-listy.newtonit.cz/tisk.asp?cache=741828
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/326740-ddos-utok-zasahl-ceske-weby.html
mailto:info@csposta.com
http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/aktuality/2014/bezpecnostni-varovani--novy-podvodny-email-chodi-z-adresy-infocsposta-com-id42678/
http://www.ceskaposta.cz/cz/aktualne/aktuality/2014/bezpecnostni-varovani--novy-podvodny-email-chodi-z-adresy-infocsposta-com-id42678/


 
 
 

www.GovCERT.CZ 5 / 13 incidenty - únor 2014 
 

Svět 

02. 02. 2014 

Orange francouzský mobilní operátor – odcizeny informace o účtech zákazníků 

Francouzský nadnárodní mobilní operátor Orange oznámil odcizení osobních informací asi 

800 000 svých zákazníků. Hackerům se podařilo odcizit údaje typu jmen zákazníků, poštovních 

a e-mailových adres, čísel pevných telefonních linek a mobilních telefonů.  

Odkazy: http://thehackernews.com/2014/02/800000-customer-details-stolen-in-

data_2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20TheHackersNews%2

0%28The%20Hackers%20News%20-%20Security%20Blog%29# 

 

 

03. 02. 2014 

PayPal a eBay – DNS hijacking 

K DNS únosu (DNS hijack) webových stránek společnosti PayPal a eBay se přihlásila syrská 

hackerská skupina Syrian Electronic Army (SEA). Vlivem útoku došlo k přesměrování 

návštěvníků z těchto webových stránek na stránky znetvořené hackerskou skupinou.  

Odkazy: http://www.theregister.co.uk/2014/02/03/ebay_dns_hijack_sea/ 

 

 

03. 02. 2014 

Bell Canada, telekomunikační společnost – odcizeny informace o zákaznících 

společnosti 

Kanadská telekomunikační společnost Bell Canada provozující včetně telekomunikačních služeb 

i služby internetové, oznámila únik osobních informací asi 22 421 svých zákazníků.  Odcizená 

data měla obsahovat uživatelská jména a hesla, včetně pěti platných číslic kreditních karet. 

Odkazy: http://www.infosecurity-magazine.com/view/36733/bell-canada-hacked-by-nullcrew/ 

 

 

03. 02. 2014 

Německá vláda – odcizení přibližně 600 e-mailových účtů 

Neznámým hackerům se podařilo odcizit přihlašovací údaje přibližně od 600 vládních 

emailových účtů. Účty byly součástí incidentu, kdy za pomoci botnetu, bylo odcizeno přes 

16 miliónů převážně německých e-mailových účtů. 

Odkazy: http://www.beveiligingnieuws.nl/nieuws/18067/Hackers_kraken_600_emailaccounts_Duitse_overheid.ht

ml 

 

  

http://thehackernews.com/2014/02/800000-customer-details-stolen-in-data_2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20TheHackersNews%20%28The%20Hackers%20News%20-%20Security%20Blog%29
http://thehackernews.com/2014/02/800000-customer-details-stolen-in-data_2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20TheHackersNews%20%28The%20Hackers%20News%20-%20Security%20Blog%29
http://thehackernews.com/2014/02/800000-customer-details-stolen-in-data_2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20TheHackersNews%20%28The%20Hackers%20News%20-%20Security%20Blog%29
http://www.theregister.co.uk/2014/02/03/ebay_dns_hijack_sea/
http://www.infosecurity-magazine.com/view/36733/bell-canada-hacked-by-nullcrew/
http://www.beveiligingnieuws.nl/nieuws/18067/Hackers_kraken_600_emailaccounts_Duitse_overheid.html
http://www.beveiligingnieuws.nl/nieuws/18067/Hackers_kraken_600_emailaccounts_Duitse_overheid.html
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04. 02. 2014 

ISP TTnet, mobilní operátor Vodafone a Turkcell, turecké společnosti – odcizeny 

informace o zákaznících společností 

Za útokem na systémy těchto tří hlavních tureckých IT a telekomunikačních společností stojí 

turecká hacktivistická skupina RedHack. Útočníkům se podařilo odcizit miliony záznamů 

obsahující jména, telefonní čísla, poštovní adresy a e-mailové adresy.  

Odkazy: http://www.bitdefender.com/security/redhack-claims-attacks-on-vodafone-isp-ttnet-and-turkcell.html 

 

 

04. 02. 2014 

St Joseph, americká nemocnice – únik informací o pacientech a zaměstnancích 

Neznámým útočníkům se podařilo v období 16. - 18. 12. 2013 nabourat do serverů texaské 

nemocnice St Joseph. Útočníci podle vyšetřování pocházeli z Číny a zajímali se o data pacientů 

a zaměstnanců nemocnice. 

Odkazy: http://www.securityweek.com/hackers-break-server-st-joseph-health-system-putting-405000-

risk?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28Security

Week+RSS+Feed%29 

 

 

04. 02. 2014 

Federální úřad pro vyšetřování US – hacknut server 

Za útokem na jeden ze serverů americké FBI, údajně stojí slovinská skupina Anonymous. 

Skupina tvrdí, že se jí podařilo odcizit e-mailové adresy a hesla 68 agentů a další citlivé 

informace. FBI žádný takový unit dat nepotvrdila.   

Odkazy: http://hackersnewsbulletin.com/2014/02/anonymous-hacks-fbi-server-leaked-director-personal-info.html 

 

 

06. 02. 2014 

Facebook, správce domén - hacknut 

Hackerům ze skupiny Syrian Electronic Army se podařilo nabourat doménového správce 

Facebooku. Hackerům se nepodařilo unést jejich doménu, ale podařilo se jim pozměnit 

kontaktní informace náležící Facebookové doméně. 

Odkazy: http://www.soom.cz/aktuality/1468--Syrian-Electronic-Army-se-podarilo-hacknout-Facebook 

 

 

06. 02. 2014 

BSNL, indická státní telekomunikační společnost – údajně hacknut čínským Huawei 

Informace o útoku měli poskytnout indičtí úředníci. Vyšetřovatelé však zatím tyto domněnky 

nepotvrdili. Zástupci Huawei však jakoukoliv spojitost s útokem popřeli. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Huawei-Accused-of-Hacking-Indian-Telecoms-Company-BSNL-Reuters-

424675.shtml 

 

http://www.bitdefender.com/security/redhack-claims-attacks-on-vodafone-isp-ttnet-and-turkcell.html
http://www.securityweek.com/hackers-break-server-st-joseph-health-system-putting-405000-risk?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/hackers-break-server-st-joseph-health-system-putting-405000-risk?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/hackers-break-server-st-joseph-health-system-putting-405000-risk?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://hackersnewsbulletin.com/2014/02/anonymous-hacks-fbi-server-leaked-director-personal-info.html
http://www.soom.cz/aktuality/1468--Syrian-Electronic-Army-se-podarilo-hacknout-Facebook
http://news.softpedia.com/news/Huawei-Accused-of-Hacking-Indian-Telecoms-Company-BSNL-Reuters-424675.shtml
http://news.softpedia.com/news/Huawei-Accused-of-Hacking-Indian-Telecoms-Company-BSNL-Reuters-424675.shtml
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07. 02. 2014 

Zákazníci polských bank – DNS Hijack 

CERT tým Polska pozoroval útoky směřující na polské uživatele internetu využívající 

internetové bankovnictví. Útok spočíval ve využití zranitelnosti u domácích routerů a provést 

tak hijack (únos) DNS nastavení routeru. Uživatel byl následně, na základě podvrženého 

překladu doménové adresy na IP adresu, přesměrován na podvržené stránky dané banky. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Cybercriminals-Hijack-Router-DNS-Settings-to-Lure-Users-to-Fake-

Banking-Websites-424920.shtml 

 

 

10. 02. 2014 

Comcast, americká televizní společnost – odcizení dat 

Americká televizní společnost Comcast vyšetřuje narušení bezpečnosti několika svých 

poštovních serverů. Doposud nebyly objeveny informace, že by se hackeři dostali k informacím 

týkajících se jejich klientů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Comcast-Says-There-Is-No-Evidence-That-Hackers-Obtained-Customer-

Information-425385.shtml 

 

 

10. 02. 2014 

Dubajská policie, sociální účty - hacknuty 

Hackerské skupině zvané TheHorsemen se podařilo získat přístup k účtům dubajské policie na 

sociálních sítích (Twitter, Pinterest, LinkedIn a Tumblr). 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Social-Media-Accounts-of-Dubai-Police-Hacked-425492.shtml 

 

 

11. 02. 2014 

Ukrajinská demokratická aliance pro reformy – odcizeno 130 MB emailů 

Za útokem na ukrajinskou politickou stranu UDAR stojí ukrajinská skupina Anonymous, která si 

klade za cíl udržet nezávislost Ukrajiny na organizacích NATO, EU a dalších. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Anonymous-Hackers-Leak-Emails-from-Ukraine-s-UDAR-Party-

426023.shtml 

 

 

12. 02. 2014 

Americké velvyslanectví v Turecku – únik kontaktních údajů zaměstnanců 

Hackerům ze skupiny RedHack se podařilo odcizit kontaktní údaje přibližně 36 zaměstnanců 

amerického velvyslanectví v Turecku. Zveřejněný seznam obsahoval jména, e-mailové adresy, 

pracovní pozice a telefonní čísla. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/RedHack-Leaks-Contact-Information-of-US-Embassy-Staff-426336.shtml 

 

http://news.softpedia.com/news/Cybercriminals-Hijack-Router-DNS-Settings-to-Lure-Users-to-Fake-Banking-Websites-424920.shtml
http://news.softpedia.com/news/Cybercriminals-Hijack-Router-DNS-Settings-to-Lure-Users-to-Fake-Banking-Websites-424920.shtml
http://news.softpedia.com/news/Comcast-Says-There-Is-No-Evidence-That-Hackers-Obtained-Customer-Information-425385.shtml
http://news.softpedia.com/news/Comcast-Says-There-Is-No-Evidence-That-Hackers-Obtained-Customer-Information-425385.shtml
http://news.softpedia.com/news/Social-Media-Accounts-of-Dubai-Police-Hacked-425492.shtml
http://news.softpedia.com/news/Anonymous-Hackers-Leak-Emails-from-Ukraine-s-UDAR-Party-426023.shtml
http://news.softpedia.com/news/Anonymous-Hackers-Leak-Emails-from-Ukraine-s-UDAR-Party-426023.shtml
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Leaks-Contact-Information-of-US-Embassy-Staff-426336.shtml
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12. 02. 2014 

GCHQ, britská zpravodajská agentura – obětí DDoS útoku 

K DDoS útoku na webové stránky této britské zpravodajské agentury se přihlásila skupina 

Anonymous. 

Odkazy: http://www.ehackingnews.com/2014/02/anonymous-hacktivists-launch-ddos.html 

 

 

13. 02. 2014 

Národně socialistická strana Kanady – odcizení informací o členech 

Hackerovi s přezdívkou „nairb“ se podařilo odcizit údaje týkající se přibližně 1300 členů této 

strany. Odcizený seznam měl obsahovat ID, jména, e-mailové adresy. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hacker-Leaks-Details-of-The-National-Socialist-Party-of-Canada-

Members-426571.shtml 

 

 

13. 02. 2014 

Britské Ministerstvo spravedlnosti – obětí DDoS útoku 

Ve středu 12. 02. se staly webové stránky britského Ministerstva spravedlnosti (justice.gov.uk) 

cílem DDoS útoku. Ministerstvo o tom informovalo na svém Twitter účtu. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Website-of-British-Ministry-of-Justice-Disrupted-by-DDOS-Attack-

426652.shtml 

 

 

14. 02. 2014 

TESCO, obchodní řetězec TESCO – únik informací 

Dne 12. 02. 2014 na stránkách Pastebin objevily informace asi 2239 zákazníků obchodního 

řetězce TESCO. Seznam obsahoval e-mailové adresy, nešifrovaná hesla a zůstatky na 

věrnostních kartách. Společnost zasažené účty zákazníků ihned zablokovala. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Email-Addresses-and-Passwords-of-Over-2-000-Tesco-Customers-

Leaked-Online-426778.shtml 

 

 

14. 02. 2014 

Forbes, elektronický časopis – hacknuty webové stránky 

K útoku na tyto webové stránky se přihlásila hackerská skupina ze Sýrie (Syrian Electronic 

Army). Útočníkům se podařilo získat přístup k přihlašovacím údajům správce webu. Následně 

díky těmto přihlašovacím údajům vydali článek s názvem „Hacked by Syrian Electronic Army“.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Forbes-Hacked-by-Syrian-Electronic-Army-426797.shtml 

 

  

http://www.ehackingnews.com/2014/02/anonymous-hacktivists-launch-ddos.html
http://news.softpedia.com/news/Hacker-Leaks-Details-of-The-National-Socialist-Party-of-Canada-Members-426571.shtml
http://news.softpedia.com/news/Hacker-Leaks-Details-of-The-National-Socialist-Party-of-Canada-Members-426571.shtml
http://news.softpedia.com/news/Website-of-British-Ministry-of-Justice-Disrupted-by-DDOS-Attack-426652.shtml
http://news.softpedia.com/news/Website-of-British-Ministry-of-Justice-Disrupted-by-DDOS-Attack-426652.shtml
http://news.softpedia.com/news/Email-Addresses-and-Passwords-of-Over-2-000-Tesco-Customers-Leaked-Online-426778.shtml
http://news.softpedia.com/news/Email-Addresses-and-Passwords-of-Over-2-000-Tesco-Customers-Leaked-Online-426778.shtml
http://news.softpedia.com/news/Forbes-Hacked-by-Syrian-Electronic-Army-426797.shtml
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16. 02. 2014 

Kickstarter, internetová platforma pro financování projektů – únik dat 

Kickstarter slouží jako internetová platforma pro financování kreativních projektů. Její 

provozovatelé v sobotu 15. 02. oznámili, že se stala cílem hackerů. Podle dosavadních zjištění 

se útočníkům podařilo získat neautorizovaný přístup do systému a také k datům uživatelů.  

Odkazy: http://csirt.cz/page/1938/ 

 

 

17. 02. 2014 

CloudFlare – obětí DDoS útoku 

Společnost CloudFlare, poskytující ochranu před různými druhy útoků na webové stránky, 

čelila DDoS útoku o datovém toku 400Gb/s.  

Odkazy: http://www.zive.cz/bleskovky/cloudflare-celil-nejvetsimu-ddos-utoku-s-datovym-tokem-400-gbs/sc-4-a-

172500/default.aspx 

 

 

18. 02. 2014 

Las Vegas Sands – deface webových stránek a odcizení 828 GB souborů 

Hackeři znetvořili webové stránky a odcizili 828 GB dat ze systémů společnosti Las Vegas 

Sands. Údaje zatím nebyly zveřejněny na internetu. Soubory by měli obsahovat informace o: 

rozpočtu, IT systému společnosti, oddělení IT, síťových heslech a složky s uživatelskými daty 

(zaměstnanců společnosti). 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hackers-Show-They-ve-Stolen-828-Gb-of-Data-from-Systems-of-Las-

Vegas-Sands-427506.shtml 

 

 

18. 02. 2014 

Bank of the West, americká banka – možný únik informací 

Americká Bank of the West začala začátkem tohoto měsíce rozesílat oznámení uchazečům o 

zaměstnání, že mohlo dojít k odcizení údajů, které jim zaslali prostřednictvím jejich webových 

stránek. Narušení bezpečnosti bylo zjištěno 19. 12. 2013, během vyšetřování nemohlo být 

prokázáno, že došlo k odcizení informací týkajících se žadatelů o zaměstnání. Mezi odcizenými 

informacemi mohly být přihlašovací jména a hesla na webové stránky, jména, adresy, data 

narození, čísla sociálního zabezpečení a informace o řidičských průkazech.   

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Bank-of-the-West-Job-Applicants-Told-That-Hackers-Might-Have-Stolen-

Their-Details-427708.shtml 

 

 

19. 02. 2014 

FC Barcelona, twitter účet – hacknut  

K útoku na oficiální twitter účet fotbalového klubu FC Barcelona se přihlásila syrská hackerská 

skupina „Syrian Electronic Army“.  

http://csirt.cz/page/1938/
http://www.zive.cz/bleskovky/cloudflare-celil-nejvetsimu-ddos-utoku-s-datovym-tokem-400-gbs/sc-4-a-172500/default.aspx
http://www.zive.cz/bleskovky/cloudflare-celil-nejvetsimu-ddos-utoku-s-datovym-tokem-400-gbs/sc-4-a-172500/default.aspx
http://news.softpedia.com/news/Hackers-Show-They-ve-Stolen-828-Gb-of-Data-from-Systems-of-Las-Vegas-Sands-427506.shtml
http://news.softpedia.com/news/Hackers-Show-They-ve-Stolen-828-Gb-of-Data-from-Systems-of-Las-Vegas-Sands-427506.shtml
http://news.softpedia.com/news/Bank-of-the-West-Job-Applicants-Told-That-Hackers-Might-Have-Stolen-Their-Details-427708.shtml
http://news.softpedia.com/news/Bank-of-the-West-Job-Applicants-Told-That-Hackers-Might-Have-Stolen-Their-Details-427708.shtml
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Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Official-Twitter-Accounts-of-FC-Barcelona-Hacked-by-Syrian-Electronic-

Army-427887.shtml 

 

 

20. 02. 2014 

Mercantile, ISP Nepálu – deface webových stránek a únik dat  

Za útokem stojí turecká hackerská skupina Turkish Ajan. Útočníkům se podařilo změnit vzhled 

webové stránky a odcizit více než 100 záznamů obsahující jména a e-mailové adresy 

zaměstnanců společnosti. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Turkish-Hackers-Claim-to-Have-Breached-Systems-of-Nepali-ISP-

Mercantile-428205.shtml 

 

 

20. 02. 2014 

University of Meryland, americká univerzita – únik databáze 

Americká University of Meryland zveřejnila informace o útoku hackerů na své systémy. 

Odcizená databáze této instituce obsahuje 309 079 záznamů včetně jmen, čísel sociálního 

zabezpečení, dat narození a další.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hackers-Target-University-of-Maryland-309-000-People-Affected-

428150.shtml 

 

 

21. 02. 2014 

Americká společnost Namecheap – DDoS útok 

Na americkou společnost Namecheap fungující jako doménový registrátor a poskytovatel 

webového hostingu byl namířen masivní DDoS na DNS servery. Útok probíhal ve čtvrtek 

během celého dne a velikostí toku odpovídal přibližně 100Gb/s.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Massive-DDOS-Attack-Launched-Against-Namechap-s-DNS-Platform-

428467.shtml 

 

 

21. 02. 2014 

Spirol international, americko-evropská společnost - hacknuta 

Společnost distribuující spojový materiál pro plastové komponenty byla hacknuta skupinou 

„DeleteSec“. Během útoku jí byly odcizena databáze e-mailových adres týkající se 70 000 

zákazníků, asi 886 záznamů osahovalo i hesla. Mezi poškozenými zákazníky jsou např. Ford, 

GM, Boing, Tesla a Harley Davidson. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Details-of-70-000-Users-Leaked-by-Hackers-From-Systems-of-SPIROL-

International-428669.shtml 

 

  

http://news.softpedia.com/news/Official-Twitter-Accounts-of-FC-Barcelona-Hacked-by-Syrian-Electronic-Army-427887.shtml
http://news.softpedia.com/news/Official-Twitter-Accounts-of-FC-Barcelona-Hacked-by-Syrian-Electronic-Army-427887.shtml
http://news.softpedia.com/news/Turkish-Hackers-Claim-to-Have-Breached-Systems-of-Nepali-ISP-Mercantile-428205.shtml
http://news.softpedia.com/news/Turkish-Hackers-Claim-to-Have-Breached-Systems-of-Nepali-ISP-Mercantile-428205.shtml
http://news.softpedia.com/news/Hackers-Target-University-of-Maryland-309-000-People-Affected-428150.shtml
http://news.softpedia.com/news/Hackers-Target-University-of-Maryland-309-000-People-Affected-428150.shtml
http://news.softpedia.com/news/Massive-DDOS-Attack-Launched-Against-Namechap-s-DNS-Platform-428467.shtml
http://news.softpedia.com/news/Massive-DDOS-Attack-Launched-Against-Namechap-s-DNS-Platform-428467.shtml
http://news.softpedia.com/news/Details-of-70-000-Users-Leaked-by-Hackers-From-Systems-of-SPIROL-International-428669.shtml
http://news.softpedia.com/news/Details-of-70-000-Users-Leaked-by-Hackers-From-Systems-of-SPIROL-International-428669.shtml


 
 
 

www.GovCERT.CZ 11 / 13 incidenty - únor 2014 
 

23. 02. 2014 

Kolumbijský prezident J. M. Santos – hacknutý e-mailový účet 

V sobotu 22. 02. byla veřejnost informována o odcizení asi tisícovky soukromých emailů 

kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santose. Útok neznámých hackerů může být politicky 

motivován, vzhledem k blížícím se prezidentským volbám.  

Odkazy: http://www.securityweek.com/colombias-president-says-thousands-his-emails-accessed-

hackers?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28Secu

rityWeek+RSS+Feed%29 

 

 

25. 04. 2014 

Google Paraguaye – DNS hijacking  

Útok spočíval v prolomení systémů paraguayského správce domény, kterým je Network 

Information Center of Paraguay (nic.py). Následně se útočníkovi, původem z Íránu, podařilo 

změnit DNS záznam na webové stránky google.com.py. Návštěvníci těchto stránek byli posléze 

přesměrováni na znetvořenou webovou stránku. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Google-Paraguay-Hijacked-via-NIC-py-Hack-429228.shtml 

 

 

28. 02. 2014 

Ukrajinské vládní webové stránky – DDoS útok 

DDoS útoky na ukrajinské vládní webové stránky i nadále pokračují. Nově se cílem útoku staly 

webové stránky parlamentu, Nejvyšší rady (rada.gov.ua), nacionalistického hnutí Pravý sektor 

(banderivets.org.ua), ale i dalších, které jsou spojovány s nedávným převratem na Ukrajině 

např. maidansupport.com, maidanhelp.com.ua, helpmaidan.org.ua a qha.com.ua. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hacktivists-Disrupt-Websites-of-Ukrainian-Parliament-and-Right-Sector-

429853.shtml 

  

http://www.securityweek.com/colombias-president-says-thousands-his-emails-accessed-hackers?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/colombias-president-says-thousands-his-emails-accessed-hackers?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://www.securityweek.com/colombias-president-says-thousands-his-emails-accessed-hackers?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Securityweek+%28SecurityWeek+RSS+Feed%29
http://news.softpedia.com/news/Google-Paraguay-Hijacked-via-NIC-py-Hack-429228.shtml
http://news.softpedia.com/news/Hacktivists-Disrupt-Websites-of-Ukrainian-Parliament-and-Right-Sector-429853.shtml
http://news.softpedia.com/news/Hacktivists-Disrupt-Websites-of-Ukrainian-Parliament-and-Right-Sector-429853.shtml
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Italské vládní webové stránky 

Moroccan Islamic Union-Mail 

http://www.ehackingnews.com/2014/02/moroccan-islamic-union-mail-hacks-5.html 

 

Ukrajinské vládní a mediální webové stránky 

Ukrajinská nacionalistická politická strana Svoboda 

http://hackread.com/ukrainian-government-websites-hacked-by-new-nazi-hackers/ 

 

Indické Ministerstvo obrany – webové stránky 

Pákistánští hackeři 

http://www.thehindu.com/news/national/pakistani-hackers-deface-ministry-website/article5650092.ece 

 

Indické vládní webové stránky (wbsczma.gov.in a portal.dvc.gov.in)  

Hacker „ArYaNZ KhaN“ 

http://www.ehackingnews.com/2014/02/two-rajasthan-government-websites.html 

 

Indické vládní webové stránky státu Kerala (cimat.kerala.gov.in, cwb.kerala.gov.in, 

kannuruniversity.ac.in) 

Pákistánská hackerská skupina „Team MaXiMiZerS“ 

http://www.ehackingnews.com/2014/02/pakistani-hacker-group-team-maximizers.html 

 

Prezident Nepálu – webové stránky (prefidentofnepal.gov.np) 

Iránský Hacker Dr.3v1l 

http://hackread.com/president-of-napal-website-hacked-iran-hacker/ 

 

Banky a vláda Turkmenistánu – webové stránky (presidentbank.gov.tm, 

tbbank.gov.tm, www.nowruz.gov.tm, seysmostroy.gov.tm, cci.gov.tm) 

Syrský hacker Dr.SHA6H 

http://www.ehackingnews.com/2014/02/turkmenistan-banks-and-government.html 

 

Turecká obec Kars – webové stránky (kars.bel.tr), 

Turecká hackerská skupina RedHack 

http://news.softpedia.com/news/RedHack-Begins-Hack-Attacks-in-Protest-Against-Turkey-s-New-Internet-Law-

425418.shtml 

 

Vládní webové stránky Nigérie  

Syrská skupina Anonymous 

http://news.softpedia.com/news/25-Nigerian-Government-Websites-Hacked-by-Syrian-Anonymous-425849.shtml 

 

Národní portál Indie (india.gov.in) 

Hackerská skupina ZCompany Hacking Crew 

http://news.softpedia.com/news/ZHC-Hacks-National-Portal-of-India-427848.shtml 

 

EC-Council (eccouncil.org) 

Hacker „Eugene Belford“ 

http://www.ehackingnews.com/2014/02/ec-council-official-website-hacked.html 

http://www.ehackingnews.com/2014/02/moroccan-islamic-union-mail-hacks-5.html
http://hackread.com/ukrainian-government-websites-hacked-by-new-nazi-hackers/
http://www.thehindu.com/news/national/pakistani-hackers-deface-ministry-website/article5650092.ece
http://www.ehackingnews.com/2014/02/two-rajasthan-government-websites.html
http://www.ehackingnews.com/2014/02/pakistani-hacker-group-team-maximizers.html
http://hackread.com/president-of-napal-website-hacked-iran-hacker/
http://www.ehackingnews.com/2014/02/turkmenistan-banks-and-government.html
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Begins-Hack-Attacks-in-Protest-Against-Turkey-s-New-Internet-Law-425418.shtml
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Begins-Hack-Attacks-in-Protest-Against-Turkey-s-New-Internet-Law-425418.shtml
http://news.softpedia.com/news/25-Nigerian-Government-Websites-Hacked-by-Syrian-Anonymous-425849.shtml
http://news.softpedia.com/news/ZHC-Hacks-National-Portal-of-India-427848.shtml
http://www.ehackingnews.com/2014/02/ec-council-official-website-hacked.html
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Filipínské město Cebu –webové stránky (cebucity.gov.ph) 

Portugalští hackeři 

http://news.softpedia.com/news/Portuguese-Hacker-Defaces-Site-of-Cebu-City-Government-428925.shtml 

 

World Wildlife Fund (wwf.org.ph) a Earth Hour (earthhour.wwf.org.ph) na Filipínách 

Indonéská hackerská skupina Gantengers Crew 

http://hackread.com/official-websites-of-wwf-and-earth-hour-philippines-hacked-by-indonesian-hackers/ 

http://news.softpedia.com/news/Portuguese-Hacker-Defaces-Site-of-Cebu-City-Government-428925.shtml
http://hackread.com/official-websites-of-wwf-and-earth-hour-philippines-hacked-by-indonesian-hackers/

