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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá anonymitou na internetu a s tím spojenými tématy. 

V první části je vysvětleno jaké informace o sobě prozrazujeme internetovým serverům a 

jakým způsobem si tyto informace servery získávají. Následně jsou uvedeny možnosti 

sloužící pro omezení poskytovaných informací pomocí doplňků prohlížeče a dále je 

vysvětlena anonymní měna Bitcoin. Hlavní část bakalářské práce se zabývá popisem 

jednotlivých anonymizačních prostředků, kde je hlavní zaměření na anonymní sítě. V závěru 

je uvedeno srovnání popisovaných služeb a následný přehled podle jejich bezpečnosti a 

rychlosti odezvy. 

Klíčová slova: Anonymita, Internet, Proxy, VPN, TOR, I2P, JAP/JonDo, Bitcoin 

 

Summary 

This bachelor thesis focuses on anonymity on the internet and related topics. The 

first part explains what information we reveal about us to internet servers and how these 

servers obtain information. Next are listed options used for limiting the information provided 

by web browser add-ons and anonymous currency Bitcoin is explained. The main part of the 

thesis describes various anonymization methods with the main focus on anonymous 

networks. At the end of the thesis there is a comparison of the described services and their 

overview by security and speed of response. 

Keywords: Anonymity, Internet, Proxy, VPN, TOR, I2P, JAP/JonDo, Bitcoin 
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1 Úvod 

V dnešní době si život bez internetu dokáže představit jen málokdo. Je to zdroj 

informací a rad. Při práci na internetu potřebujeme IP adresu, což je zkratka slov Internet 

Protocol. Tuto adresu nám přiřadí poskytovatel internetu a laicky řečeno, můžeme si ji 

představit, že je to v podstatě jako naše telefonní číslo. Při každé návštěvě webových stránek 

se ukládá tato adresa a majitel internetových stránek o nás získává informace.  

Mohou to být informace o našem počítači a jeho aktuálním nastavení, o tom jak se 

na daných webových stránkách chováme a jaké konkrétní témata nás zajímají, ale i město 

kde sídlí náš poskytovatel internetu a většinou se jedná o stejné město kde se i zároveň 

nacházíme. Pokud spácháme trestnou činnost, může být zjištěno i konkrétní jméno a 

bydliště.  

Ne každý však rád sdílí tyto osobní informace. Naštěstí v dnešní době existuje 

několik možností jak zůstat při prohlížení webových stránek anonymní a díky tomu máme 

možnost anonymně sdělovat své názory. Zároveň nebudeme prozrazovat svoji aktuální 

polohu a můžeme například navštěvovat internetové servery, které nepovolují návštěvu ze 

země, kde se právě nacházíme. 

Bohužel tyto možnosti utajení své identity s sebou přinášejí i stinnou stránku. Tou 

je například možnost spáchání trestné činnosti, ať už je to prodej drog či zbraní pomocí TOR 

(The Onion Routing) sítě, nebo jen pocit nevystopovatelnosti, které může vést ke ztrátě 

morálního chování jedince. 

Trendem dnešní doby je používání sociálních sítí ať už je to Facebook 

(facebook.com) nebo pracovní sociální síť LinkedIn (linkedln.com). Tyto sítě patří mezi 

skvělé možnosti jak si předávat informace, sdílet s přáteli své zážitky nebo v případě 

LinkedIn možnost získání lepší pracovní pozice. To, co je výhodou těchto sítí, je zároveň i 

největší nevýhoda. Pokud uživatel sdílí veškeré informace a své plány na svém profilu, který 

nemá dostatečně zabezpečený, může kdokoliv zjistit veškeré tyto informace a ohrozit tím 

soukromí popřípadě tyto informace mohou pomoci útočníkovi který má zájem o virtuální či 

fyzický majetek. 
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Cílem této bakalářské práce je popsat nástrahy, které můžeme očekávat, ať už při 

prohlížení webových stránek nebo pokud budeme provádět dnes již populární platby pomocí 

internetu.  V další části popisuji různé způsoby jak dosáhnout anonymity při prohlížení 

webových stránek, od nejdostupnější metody pomocí anonymizéru až po komplexnější 

způsoby v podobě anonymních sítí a následné porovnání jednotlivých anonymizačních 

prostředků. Téma anonymita na internetu jsem si vybral především z toho důvodu, že mi 

přijde velmi zajímavé a aktuální. 
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2 Internet a jeho nástrahy 

V této kapitole bude stručně zpracovaná historie internetu, jeho vznik a nástrahy, 

které na nás mohou číhat. 

2.1 Historie a vznik internetu 

Před samotným vznikem internetu existovala pouze malá testovací síť, která byla 

sestavena v roce 1968 na univerzitě ve Velké Británii. Poté se americká instituce ARPA 

(Advanced Research Projects Agency) rozhodla pro financování podobného projektu, ale ve 

větším měřítku. V roce 1969 byla spuštěna první síť s názvem ARPANET, která se skládala 

ze čtyř uzlů a sloužila pro sdílení výpočetních prostředků. Jak tato síť rostla, jednotliví 

uživatelé ji začali využívat i jako prostředek ke komunikaci mezi sebou navzájem. 

V sedmdesátých letech se tato síť díky své decentralizované struktuře a díky tomu, že k 

ARPANET se mohly připojovat počítače, které rozuměly paketově-orientovanému 

protokolu, se tato síť nadále rozrůstala. Původní protokol se jmenoval NCP (Network 

Control Protocol) a později byl nahrazen protokolem TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). Tento protokol vznikl jako výsledek projektu, který si kladl za 

cíl zkoumat techniky pro propojení paketových sítí různých typů a vznikl systém síť sítí, 

kterému se začalo říkat Internet. [1], [2] 

2.2 Přenos dat po internetu 

Jelikož je internet obrovský, odpovídá tomu i přenos dat. Jakmile dojde k připojení 

na internet a je vyslán požadavek např. na hledané slovo v podobě paketu, naváže klientský 

počítač komunikaci s počítačem ISP (Internet Service Provider). Ten tento dotaz přesměruje 

přes různé servery až k cílovému počítači a to samé platí pro pakety, které jsou přijímány.   
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obr. 1 - Ukázka komunikace 

2.2 Nástrahy internetu 

Při běžných činnostech, které na počítači provádíme, jako je například prohlížení 

internetových stránek nebo posílání e-mailů, po sobě a své činnosti zanecháváme informace. 

Díky těmto informacím mohou být zjištěny naše zvyklosti, jaké internetové stránky často 

navštěvujeme, kolik času na nich trávíme aj. Podle použitého komunikačního protokolu se 

tyto informace mohou různit, ale vždy je uvedena naše IP adresa, díky které lze dohledat 

místo připojení a používaného ISP.  

2.2.1 Prohlížení internetových stránek (HTTP komunikace) 

Při návštěvě internetového serveru o nás její poskytovatel může zjistit hned několik 

údajů. Většinou to jsou jen statistické údaje, které mohou autorovi sloužit pro vylepšení 

daných stránek, jako například rozlišení obrazovky, náš webový prohlížeč, operační systém 

nebo používaný jazyk prohlížeče. Mimo těchto údajů se monitorují i citlivější data jako IP 

adresa, kontinent a stát, předchozí URL (Uniform Resource Locators), kde jsme byli nebo 

našeho ISP. Existuje několik stránek, sloužících pro rychlé zjištění informací, které o sobě 

prozrazujeme, jak je možné vidět na obr. 2. [3] 
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obr. 2 - Informace o uživateli 

Použitím anonymizačních nástrojů lze zabránit tomuto zobrazování, popřípadě ho 

pozměnit tak, aby nezobrazoval informace o nás. 

2.2.2 Rizika komunikace pomocí HTTP 

Ke komunikaci na internetu dochází pomocí paketů, ve kterých jsou uložena data. 

Pro přenos těchto paketů se používá protokol TCP – Transport Control Protocol. Tento paket 

následně cestuje z počáteční klientské stanice přes několik směrovacích serverů až k cílové 

stanici. Na obrázku 3 je možné vidět pomocí příkazu tracert, že vyslaný paket cestuje 

celkově přes 5 serverů, než dorazí k cílovému – v našem případě se jedná o server 

www.seznam.cz.  

 

obr. 3 - Použití příkazu tracert 

http://www.seznam.cz/


David Haderka: Anonymita na internetu 

2014/2015  6 

Nebezpečí může nastat, pokud se někdo rozhodne k odposlouchávání komunikace 

na serveru, přes který prochází naše zpráva. Jelikož se nejedná o šifrovanou komunikaci, 

jsou pakety volně dostupné a tedy i čitelné. Takový paket obsahuje informace o odesilateli 

a prozrazuje IP adresu, dále informace o příjemci a v neposlední řadě i samotný obsah. To 

sebou nese velké bezpečnostní riziko. Pokud se například pokusíme pomocí HTTP přihlásit 

k internetové službě, naše přihlašovací údaje mohou vidět všichni účastníci komunikace, jak 

ukazuje obrázek 4. [4] 

 

obr. 4 - Přihlašovací údaje v paketu; zdroj [27] 

2.2.3 HTTPS komunikace 

Aby se zamezilo odcizení dat, která jsou uložena v paketu, byl vytvořen protokol 

s názvem SSL – Secure Sockets Layer neboli vrstva bezpečných socketů. Jedná se o 

bezpečnostní protokol chránící přenos IP paketů. Před přenosem údajů mezi serverem a 

klientským počítačem se obě strany domluví na šifrovacím kódu. Všechny datové pakety se 

poté přenášejí v zašifrované podobě a dekódují se až v cílovém počítači. HTTPS (Hypertext 

Transfer Protocol Secure) je tedy nadstavba klasického protokolu HTTP, která slouží pro 

vytvoření zabezpečeného spojení mezi webovým prohlížečem a serverem, nejčastěji právě 
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pomoci SSL. Komunikace, která probíhá mezi serverem a klientským počítačem je 

následující: [1] 

1. „Klient pošle serveru požadavek na SSL spojení, spolu s různými doplňujícími 

informacemi (verze SSL, nastavení šifrování atd.). 

2. Server pošle klientovi odpověď na jeho požadavek, která obsahuje stejný typ 

informací a hlavně certifikát serveru. 

3. Podle přijatého certifikátu si klient ověří autentičnost serveru. Certifikát také 

obsahuje veřejný klíč serveru. 

4. Na základě dosud obdržených informací vygeneruje klient základ šifrovacího klíče, 

kterým se bude šifrovat následná komunikace. Ten zašifruje veřejným klíčem serveru 

a pošle mu ho. 

5. Server použije svůj soukromý klíč k rozšifrování základu šifrovacího klíče. Z tohoto 

základu vygenerují jak server, tak klient hlavní šifrovací klíč. 

6. Klient a server si navzájem potvrdí, že od teď bude jejich komunikace šifrovaná tímto 

klíčem. 

7. Je ustaveno zabezpečené spojení šifrované vygenerovaným šifrovacím klíčem. 

8. Aplikace od teď dál komunikují přes šifrované spojení. Například POST požadavek 

na server se do této doby neodešle.“[5] 

2.2.4 Cookie, Flash 

Dalším prostředkem jak mohou stránky zjišťovat informace, jsou cookie. Pod tímto 

pojmem si můžeme představit malé množství dat, které náš prohlížeč přijímá od 

internetového serveru, který jsme právě navštívili. Tato data se ukládají v našem počítači a 

primárně byla vytvořena pro to, aby ulehčovala a zrychlovala práci tím, že ukládají naše 

přihlašovací údaje nebo nastavení stránky. Mimo těchto, už tak citlivých informací, si mohou 

webové stránky ukládat také jakákoli jiná data. Ve většině případů to jsou data, která 

vyhledáváme, o jaké produkty se zajímáme, jaké stránky navštěvujeme, a podle těchto 

informací je nám poté nabízena cílená reklama. Jelikož cookie soubory spravuje internetový 

prohlížeč, velikost takového souboru je stanovena na 4kB a po určité době kdy nejsou data 

používána (tento časový interval se může lišit) webový prohlížeč daný cookie soubor smaže. 

[1], [6] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_certifik%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_certifik%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_certifik%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
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Flash je technologie, která původně sloužila pro tvorbu složitých animací a 

v současné době patří společnosti Adobe. V dnešní době se používá např. při tvorbě 

internetových reklamních bannerů, webových her a mnoha dalšího. Samotný webový 

prohlížeč není schopen přehrát flash soubor, a proto je nutné nainstalovat do prohlížeče 

potřebný doplněk. Tyto flashové programy jsou také schopné ukládat cookie soubory, které 

opět slouží k lepší identifikaci návštěvníka. Oproti klasickým cookie souborům nejsou tyto 

spravovány prohlížečem ale samotným doplňkem a jejich velikost může být až neomezená 

a díky tomu si mohou ukládat i dlouhé textové řetězce. Zároveň nemají ani žádný časový 

interval, po kterém by došlo ke smazání těchto dat. [7]    

2.2.5 Google analytics, sociální sítě 

V současné době je nejpoužívanější službou pro sběr a následné analyzování těchto 

dat Google Analytics. Jedná se o nástroj, který je primárně určen pro majitele webových 

stránek, aby jim dal podrobnější informace o chování návštěvníků. Princip fungování je 

poměrně jednoduchý a majiteli dané internetové stránky stačí pouze, aby do zdrojového 

kódu své stránky vložil předem vytvořený kód od google analytics, který je možné nalézt na 

webové stránce http://www.google.com/analytics/ . K samotnému sběru dat se využívá již 

zmíněná technologie ukládání dat do našeho počítače a tedy cookie souborů. Jakým 

způsobem jsou informace zpracovány, lze podrobněji vidět na obrázku 5. [8] 

http://www.google.com/analytics/
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obr. 5 - Google analytics, zdroj [28] 

Mezi největší sociální sítě patří Facebook a Google+ a i tyto sociální sítě mohou 

sbírat informace o našich zvyklostech. V případě, kdy jsme přihlášení na některé z těchto 

sociálních sítí a navštívíme webovou stránku, na které se nachází některý doplněk, jako je 

tlačítko „to se mi líbí“ nebo „sdílej“, provozovatel těchto sítí zjistí, o které webové stránky 

se zajímáme, a následně nám bude na domovské stránce služby nabízena reklama, která se 

zaměřuje na naše zájmy.  

Pokud si nepřejeme, aby docházelo k analyzování našeho chování, existuje 

jednoduchá možnost a to zakázat si přijímaní cookie souborů, popřípadě používat 

specializované doplňky prohlížeče o kterých se zmíním později v kapitole 3.4. 

2.2.6 Informace z emailu (SMTP protokol) 

Další službu, kterou hojně využíváme, a patří mezi jednu z nejdůležitějších, je 

elektronická pošta. Z hlavičky každého přijatého e-mailu lze jednoduše zjistit, kdo zprávu 
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odeslal, resp. z jakého internetového serveru přišla a pomocí IP adresy zjistit, kde se daný 

server nachází.  

 

obr. 6 - Informace ze SMTP komunikace 

Tomuto se da zabránit použitím anonymizační služby remaileru, o kterém bude 

pojednáno v samostatné části. 

2.2.7 Platby na internetu 

Pro provedení platby pomocí internetu máme dnes několik možností. Mezi 

nejznámější a nepoužívanější patří použití platební karty nebo pomocí bankovního převodu. 

Pokud je použit druhý jmenovaný, příjemce vidí číslo našeho účtu a zároveň naše jméno, a 

proto se nejedná o vhodný anonymní způsob platby. 

Používání platební karty patří mezi pohodlný způsob  zaplacení za námi objednané 

služby. Nebezpečí hrozí v okamžiku, pokud provedeme platbu u nedůvěryhodného 

obchodníka nebo přes nezabezpečený kanál. Kromě již zmíněné IP adresy může nastat 

odcizení ID (Identification) a CVV (Card Verification Value) karty, které mohou být použity 

nejenom ke zjištění naší identity, ale i k zneužití naší platební karty třetí osobou.  

Většina serverů dnes podporuje platbu pomocí služby PayPal 

(https://www.paypal.com). Jedná se o důvěryhodného prostředníka, který skryje číslo naší 

platební karty a příjemci zobrazí pouze emailovou adresu. Nicméně tento způsob platby stále 

není všude přítomný a není ani zcela anonymní.  

https://www.paypal.com/
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Pro dosažení anonymity máme několik způsobu k provedení platby. Použití 

anonymní internetové měny Bitcoin (viz. kapitola 3.2) nebo použití anonymní platební karty 

s názvem Blesk karta ( https://penezenka.blesk.cz ), která je na českém trhu novinkou. Touto 

kartou je možné platit všude tam, kde je možné platit kartou MasterCard. Pro pořízení karty 

není nutné nikomu poskytovat naše osobní údaje, pokud ale budeme chtít z karty vybrat 

peníze je to možné pouze až po předložení naší totožnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

  

https://penezenka.blesk.cz/
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3 Možnosti anonymity na internetu 

V této kapitole budou popsány metody, pomocí kterých lze zůstat na internetu 

anonymní. 

3.1 Anonymizační sítě 

Tyto sítě poskytují způsob jak docílit anonymní internetové komunikace tak, aby 

bylo složité zjistit identitu klientského počítače. Tato komunikace probíhá prostřednictvím 

Onion (v případě TOR) nebo pomocí Garlic (v případě I2P) směrování. V případě použití 

TOR budeme na internet přistupovat přes několik náhodně vybraných routerů, které jsou 

součástí sítě a skryjí naší identitu. Při použití I2P budeme na internet také přistupovat přes 

několik routerů, ale oproti TOR si je můžeme sami vybrat. Dalším rozdílem mezi TOR a I2P 

je ten, že TOR funguje na principu klient-server, kdežto I2P na principu peer to peer. Tyto 

dvě sítě patří mezi největší a podrobněji budou popsány v kapitole 4. Anonymizační sítě 

používají několik na sobě propojených šifrovaných vrstev, které umožňují vysoký stupeň 

anonymity. Využívá se zde tzv. asymetrické šifrování.[9], [10] 

3.2 Bitcoin 

Bitcoin je internetová open-source p2p (peer-to-peer) platební síť, ale zároveň je to 

i označení měny, která se v této platební síti používá. Peer to peer je typ počítačové sítě, kde 

spolu jednotliví klienti komunikují navzájem mezi sebou, a ke komunikaci není potřeba 

server. Tato síť se také označuje jako klient-klient.  

První oficiální popis této měny byl prezentován v roce 2008 a o rok později vznikl 

první software a tím byl zahájen provoz této sítě. Jako její autor je uváděn Satoshi Nakamoto 

(https://en.bitcoin.it/wiki/Satoshi_Nakamoto), který se v roce 2010 z komunity vytratil. 

Jedná se o pseudonym a dokonce je i možné, že pod tímto jménem se skrývá celá skupina 

lidí. Následně v roce 2012 vznikla organizace se jménem Bitcoin Foundation, která se stará 

o propagaci měny, vývoj hlavního softwaru, pořádání konferencí aj. Od roku 2013 je tato 

měna uznávána v Německu jako oficiální virtuální měna a například u nás, v České 

republice, existuje bankomat, ve kterém je možné směnit Bitcoiny za koruny. [11] 
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3.2.1 Vlastnosti bitcoinu a jeho hodnota 

Jak už bylo napsáno, představitelem je organizace  Bitcoin Foundation, ale díky 

tomu, že tato měna je decentralizovaná, nemá žádné zvláštní pravomoci a ani možnosti jak 

tuto měnu ovlivňovat. Při transakci se využívá sítě p2p a prostředník, například v podobě 

banky, není potřeba. 

Z toho vyplývá možnost, že při založení virtuální peněženky není potřeba 

předkládat průkazy totožnosti ani jiné doklady, které by prozrazovaly naši identitu. Proto je 

tato měna pseudo-anonymní. Při každé provedené transakci je adresa naši peněženky 

uložena v tzv. blockchainu a je tedy možné zpětnou analýzou za použití algoritmů dohledat 

tok Bitcoinu. Existuje sice možnost používat pro každou transakci novou adresu, kterou lze 

snadno vygenerovat přímo v peněžence, to ale možnosti vysledování nezabrání. Pokud 

uživatel provádí transakce pouze ve virtuálním světe, nepředstavuje to významné riziko a 

anonymita není ohrožena. Pokud ale budeme chtít použit měnu v reálném světe (např. 

směnou na burze), může dojit k odhalení totožnosti. [11], [12] 

V dnešní době začínají vznikat služby, které se o anonymitu starají, a v budoucnu 

se dá předpokládat, že bude zajištěna anonymita i pro použití v reálném světě. Jednou 

z těchto služeb může být tzv. mixing.  

3.2.2 Anonymita Bitcoinu 

Jak jsem již uvedl, jedná se pouze o pseudo-anonymní měnu a na internetu lze volně 

dohledat kolik BTC a kam bylo z určité adresy posláno a to může vést k odhalení totožnosti 

odesilatele.  

V roce 2013 byla provedena studie s názvem:  A Fistful of Bitcoins: Characterizing 

Payments Among Men with No Names 

(http://cseweb.ucsd.edu/~smeiklejohn/files/imc13.pdf). Ve které autoři provedli několik set 

transakcí s Bitcoin službami, odebraly adresy, které byly veřejně dohledatelné, a následně 

takto sesbíraná data vyhodnotili svými algoritmy. Výsledkem bylo, že transakce trpí 

následným nedostatkem:  

 „V Bitcoinu nelze „utratit“ pouze část prostředků z adresy, vždy to musí být 

všechny. Pokud na adrese máte 10 BTC a chcete něco koupit za 1 BTC, musíte vyřešit i to, 

http://cseweb.ucsd.edu/~smeiklejohn/files/imc13.pdf
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co udělat se zbývajícími devíti Bitcoiny. I když, vlastně nemusíte. Tyto záležitosti za vás 

obvykle vyřeší klient. A to je důvod, proč o tom většina uživatelů nemá tušení. Klient či 

webová peněženka to většinou zařídí tak, že zbývající Bitcoiny prostě pošle na tu samou 

adresu, ze které jsou odesílány, případně na jinou, kterou máte pod kontrolou. Takto 

používané adresy, tzv. „change“ adresy, obvykle nejsou užívány pro další účely, což opět 

zjednodušuje sledování toku peněz.“ [12] 

Na základě tohoto nedostatku byl proveden pokus na univerzitě California a George 

Mason University a i přesto, že nebyl použit velký výpočetní výkon, bylo identifikováno 

17% adres, které mohly být přiřazeny buď ke konkrétní organizaci, konkrétnímu člověku, 

nebo alespoň k přezdívce, pod kterou dotyčný vystupuje na internetu. Důvodem je i fakt, že 

pokud budeme chtít směnit peníze na Bitcoin měnu, většina velkých burz chce některým 

způsobem ověřit naši identitu.  

 3.2.3 Mixing 

Jedná se o pokročilou metodu, která má za cíl zajistit větší stupeň anonymity a 

v současné době se jedná zároveň i o nejpokročilejší metodu, jak být na internetu 

„neviditelný“.  

Tato služba spravuje finance všech svých uživatelů pod jednou adresou a pod touto 

adresou provádí všechny transakce a při provedení několika tisíc transakci denně je 

vystopování velmi složité. 

Jak tato služba funguje, je možné vidět na obrázku 7. Pokud budeme chtít provést 

platbu, pošleme danou částku mixing službě. Ta ji následně vloží na konec své fronty rezerv, 

ze které následně platí za služby, které si objednáme. V praxi to znamená, že za službu, 

kterou si objednáme, zaplatí mixing služba penězi od úplně cizího člověka. 
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obr. 7  - Princip mixing služby 

3.3 Remailer 

Anonymní remailer je server, který přijímá e-maily s vloženými instrukcemi, ve 

kterých se nachází, kam se má zpráva poslat dále, aniž by došlo k odhalení, odkud zpráva 

původně přišla. Podle toho, jak tyto servery pracují, se rozdělují na čtyři hlavních skupiny, 

konkrétně to jsou:  

 Cypherpunk anonymní remailery,  

 Mixmaster  

 Mixminion remailery.  

 Nym Server 

Nym servery jsou také označovány jako pseudo-anonymní. Důvod vzniku byl ten, 

aby lidé mohli posílat zprávy do diskuzních skupin pod pseudonymem. Zároveň se vedla 

databáze, která obsahovala informace jak kontaktovat zpět uživatele. Pseudo-anonymní 

remailery tedy jednoduše vezmou e-mailovou adresu odesilatele, přiřadí mu pseudonym a 

odešlou zprávu původnímu příjemci, který uvidí pouze pseudonym odesilatele a zároveň 

může stejnou cestou odpovědět. [13] 

Cypherpunk remailer pošle e-mail příjemci, ale odstraní adresu odesilatele. U této 

metody, na rozdíl od předešlé, neexistuje možnost odpovědi. Zpráva, která je odeslána, je 

šifrovaná pomocí metody PGP nebo GPG (viz dále), remailer ji dešifruje a pošle na adresu 

příjemce, která je uvedená v zakódované zprávě. PGP je zkratka Pretty Good Privacy a 

jedná se o software sloužící pro šifrování a elektronické podepisování. Tato metoda je 

založena na asymetrickém šifrování. GPG (GNU Privacy Guard) je také založena na 

asymetrickém šifrování a jedná se o alternativu k PGP s tím rozdílem, že je distribuována 

jako volný software. [14] 
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Pomocí Mixmaster metody je e-mail rozdělen do několika paketů, které mají fixní 

velikost a každý jednotlivý paket je odesílán skrze jiný uzel v síti pomocí protokolu SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) do remaileru, kde dojde ke složení zprávy a následně 

k jejímu odeslání. Ani při použití této metody není možné, aby příjemce na zprávu 

odpověděl, pouze pokud by odesilatel uvedl svou adresu. [15] 

Posledním typem je Mixminion. Podobně jako v předešlém typu se zpráva 

rozkládá na několik menších paketů s tím rozdílem, že tady nemají fixní velikost, ale jsou 

různě velké. Tyto pakety jsou šifrované a posílané skrze několik serverů, které se označují 

jako „mixes“. Tyto servery provozují dobrovolníci. Jednotlivé pakety jsou poslány až do 

posledního mix serveru, který je také označován jako exit, kde dojde ke spojení zprávy a 

k jejímu odeslání. [16] 

V dnešní době také existují webové služby dovolující odesílání anonymních e-

mailů. Avšak tyto služby neposkytují tak vysokou úroveň anonymity jako při použití výše 

zmíněných remailerů. Na druhou stranu je tato služba jednoduší na použití.  

3.4 Anonymita na sociální síti 

Mezi největší sociální síť současnosti patří Facebook, který má 1,415 milardy  

aktivních uživatelů k březnu 2015 dle statista.com a každý čtvrtý Čech zde má svůj profil. 

Mnoho těchto uživatelů však podceňuje nebezpečí spojené s touto službou. Přitom na této 

sociální síti platí stejné pravidlo jako na jakékoli jiné části internetu a to sice to, že obsah, 

který nepatří na veřejnost, nepatří ani zde. Existuje sice možnost nastavení, aby publikované 

příspěvky popřípadě fotografie byly viditelné pouze určité skupině přátel, ale zároveň 

veškerý sdílený obsah patří Facebooku a může s ním nakládat podle svého uvážení. Dále ke 

sdílenému obsahu má přistup i velké množství zaměstnanců. Nebezpečí nastává i 

v okamžiku pokud je soukromý účet odcizen a soukromé příspěvky se mohou změnit na 

veřejné. [17], [18] 

3.4.1 Základní zásady anonymity 

Při sdílení informací nabízí Facebook možnosti, díky kterým je možné nastavit, 

komu je daný příspěvek určen a kdo si jej může přečíst. Tyto možnosti jsou: 
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 Veřejný příspěvek 

 Příspěvek pro přátelé  

 Pro skupinu osob 

 Pro sebe sama 

Kromě těchto základních možností existuje i možnost sdílení pouze konkrétní 

osobě, nebo naopak sdílení pro všechny uživatele kromě jedné vybrané. Toto nastavení je 

možné provádět při každém publikování příspěvku nebo také existuje možnost 

automatického nastavení, například aby přidaný obsah byl viditelný pouze pro mě. [18] 

Mezi další nástrahy, které mohou ohrožovat naši anonymitu, jsou aplikace. 

Facebook zavedl možnost přihlašování do mobilních aplikací popřípadě do webových služeb 

pomocí přihlašování právě přes svůj profil a uživatel tak není nucen se registrovat. 

Jednoznačná výhoda je úspora času, naopak nevýhoda spočívá v tom, že většina těchto 

aplikací má nastavené oprávnění, se kterými musíme souhlasit. Ve většině případů to je 

minimálně seznam našich přátel, ale i osobní informace popřípadě kontaktní e-mail. Zároveň 

tyto aplikace mohou i bez našeho vědomí psát příspěvky, ve většině případů to jsou 

informace o dosaženém score ve hře, ale v zásadě to může být cokoliv. [18]  

3.5 Doplňky prohlížeče 

Většina dnešních moderních prohlížečů nabízí možnost instalace doplňků neboli 

add-onů. Jak bylo zmíněno v kapitole 2.2.5, tyto doplňky jsou užitečné a slouží, pokud 

nechceme, aby docházelo k zneužívání našich dat. Existuje velké množství těchto doplňků, 

ale jako jeden z nejdůležitějších je NoScript. Tato aplikace po svém nainstalování zabrání 

spouštění JavaScipt kódů, Java a Flash doplňků. Právě monitorovací služby jako Google 

analytics využívají pro své správné fungování JavaScript. Java a Flash aplikace, které jsou 

umístěny na internetových stránkách, nemají volně přístupný zdrojový kód a mohou na 

pozadí vykonávat procesy, které mohou prozrazovat naši identitu.  

Dalším užitečným nástrojem je například Self-Destructing Cookies. O nebezpečí 

cookie souborů bylo již pojednáno v kapitole 2.2.4. Tento doplněk slouží k automatickému 

mazání cookies souborů pokud dojde k zavření prohlížené stránky nebo pokud nejsou déle 
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využívány. Smazány jsou pouze webové cookies, ty které si ukládá Flash zůstávají uloženy 

v našem počítači. 

Jako poslední doplněk stoji za zmínku HTTPS Everywhere, který se stará o to, 

aby byla pokaždé, kdy je to možné, navázána komunikace prostřednictvím SSL protokolu.  

Například pokud se připojujeme k internetu pomocí TOR aplikace, po jejím 

spuštění se automaticky otevře internetový prohlížeč, ve kterém jsou již před-instalované 

doplňky HTTPS Everywhere a NoScript. Flashový doplněk je zároveň automaticky zakázán. 

Toto nastavení je možné změnit, ale nedoporučuje se. 
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4 Analýza a popis vybraných prostředků 

4.1 Proxy 

Jedná se o jednu z nejjednodušších možností, jak skrýt svou identitu. Proxy server 

funguje jako prostředník mezi klientským počítačem a webovým serverem. V praxi to 

vypadá tak, že požadavek je poslán proxy serveru, který jej předá na cílový server. Ten 

následně pošle zpracovaný požadavek zpátky na proxy server, který jej může filtrovat a 

následně jej poslat nám. Na obr. 8 je znázorněno použití proxy serveru. [6] 

 

obr. 8 - Komunikace přes proxy server 

 

Původní důvod vzniku proxy serveru nebylo zajištění anonymity, ale oddělení 

lokální sítě od veřejné tak, aby mohlo více zařízení vystupovat pod jednou IP adresou. 

Tohoto se hojně využívá ve firemní sféře, kdy veškerá komunikace s internetem může být 

filtrovaná a tím se zabrání vynesení citlivých dat nebo je zabráněno přístupu na potenciálně 

nebezpečné webové stránky. [19] 

Další možné uplatnění proxy serveru je možnost uchovávání cache paměti. V této 

paměti je po určitý časový úsek uložena odpověď od cílového serveru a tato odpověď je 

následně poskytnuta pro další požadavky. To má za výsledek rychlejší komunikaci, která je 

patrná zejména u pomalejšího připojení. [20] 

Protože veškerá komunikace prochází přes prostředníka, je to i největší riziko, které 

je spjato s použitím této služby. Na proxy serveru dochází k logování naší návštěvy a 

činností. U méně důvěryhodných provozovatelů může docházet i k odposlouchávání 

komunikace prostřednictvím paketů a tím potencionální riziko odcizení přihlašovacích údajů 

i hesel. 
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4.1.1 Webové proxy 

Webové proxy jsou známé také pod pojmem anonymizer. Při použití tohoto typu 

není potřeba žádné složité nastavování, protože služba je realizována jako internetová 

stránka, která využívá skriptovacího jazyka PHP (Personal Home Page) nebo Python. Tato 

služba bývá poskytována zadarmo, což s sebou nese omezení rychlosti odezvy, ale existují i 

placené verze s širokou škálou nastavení. Protože webová stránka je zpracována 

anonymizérem a až poté poslána cílovému počítači, může docházet k editaci zdrojového 

kódu, buďto vložením reklamního bloku, nebo zakázáním zobrazování obrázku či přijímání 

cookie aj. Na obrázku 9 je možné vidět ukázku anonymizéru ze stránky 

http://freeproxyserver.net/ , který tyto možnosti nastavení nabízí. [6], [20] 

 

obr. 9 - Ukázka anonymizéru 

4.1.2 HTTP/HTTPS proxy 

HTTP proxy patří mezi nejrozšířenější typy a většinou pod pojmem proxy je 

myšlena právě tato varianta. Tak jako u všech možností i zde dochází ke komunikaci přes 

prostředníka, ten ale nabízí různé typy anonymity – viz tabulka.  

Existuje i varianta, kde se používá protokol HTTPS, který zajišťuje šifrování 

pomocí SSL/TLS. Díky této metodě je zabráněno odposlechu mezi uživatelským počítačem 

a proxy servervem. 

 

 

 

http://freeproxyserver.net/
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Tab. 4.1 Rozdělení HTTP proxy serverů  

HTTP proxy server Vlastnosti 

Průhledné (Transparent) 
Tento typ je vhodný pro použití jako cache server. 

Nedochází k maskování IP adresy a webový server 

rozpozná, že se jedná o proxy 

Anonymní (Anonymous) IP adresa je maskovaná, ale webový server rozpozná, že se 

jedná o proxy 

Zkreslující (Distorting) Naše IP adresa je maskovaná a přenášená IP adresa může 

být náhodně vygenerovaná 

Vysoce anonymní 

(High anonymous) 

IP adresa je maskovaná a webový server nerozpozná, že se 

jedná o proxy 

 

Oproti webovému rozhraní je u HTTP proxy potřeba provést nastavení ručně. 

V dnešní době většina programů nabízí přístup na internet přes proxy, a proto mají i tuto 

možnost v nastavení, výjimkou nejsou ani webové prohlížeče. Samotné nastavení není 

nikterak složité, jak je možno vidět na obr. 10. 

 

obr. 10 - Nastavení proxy spojení v prohlížeči 
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4.2 VPN 

Pod touto zkratkou se skrývá název virtuální privátní síť (anglicky Virtual Private 

Network). Jak název napovídá, jedná se o způsob, kterým lze docílit vytvoření privátní 

počítačové sítě z počítačů, které nejsou vzájemně propojené, prostřednictvím veřejné a tedy 

nedůvěryhodné sítě. Tato možnost vytvoření sítě s sebou nese spoustu výhod a možnosti, 

které se využívají zejména ve firemních sférách. [21] 

 4.2.1 Využití VPN 

Využití VPN můžeme najít především ve firemních sférách, ale také i pro osobní 

využití, byť pro tento způsob, tak jako u proxy, nebylo původně plánováno. Možné způsoby 

využití jsou uvedeny v tomto seznamu. 

 Propojení dvou a více sítí do jedné 

 Vzdálený přístup do privátní sítě, a zajištění zaměstnanci práci z domu 

 Snížení nákladů a zefektivnění vnitrofiremní komunikace 

 Změna IP adresy za adresu VPN serveru 

 Zamezení regionálních omezení (geoblocking), například návštěva webových 

stránek pouze z dané země 

 4.2.1 Princip fungování VPN 

Fungování spočívá ve vytvoření tunelu, který je šifrovaný a bezpečný, mezi 

klientským počítačem (nebo sítí) a bránou VPN. Rozeznáváme dva hlavní typy spojeni a to 

jsou: Site-to-Site VPN a Remote Access VPN.  

Při použití Site-to-Site VPN dochází ke spojení dvou nebo více sítí v jednu: 

Většinou se může jednat o propojení pobočky s centrálou. Princip fungování je znázorněn 

na obrázku 11. Při použití této metody se používají speciální síťové zařízení, jako jsou 

například routery nebo servery, které slouží jako VPN gateway a zprostředkovávají mezi 

sebou VPN spojení. Klientský počítač poté nepotřebuje pro komunikaci využívat žádný 

specifický VPN software. [21], [22] 
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obr. 11 - VPN komunikace; zdroj [29] 

U druhé metody se klientské stanice individuálně připojují do privátní sítě. Na 

rozdíl od site-to-site metody zde klienti potřebují pro připojení použít VPN software, 

například Cisco VPN client a na straně privátní sítě je opět potřeba použití speciální síťové 

zařízení. Remote access VPN také používáme, pokud si chceme zajistit anonymitu na 

internetu. Oproti proxy metodě je zde komunikace mezi námi a VPN serverem vždy 

šifrovaná a webový server vidí vždy jen IP adresu VPN serveru. [21], [22] 

V současné době existuje nepřeberné množství poskytovatelů VPN jako 

anonymizačního nástroje, ať už jako placených služeb nebo jako volně dostupných. Tak jako 

tomu bylo i u proxy serverů, potenciální nebezpečí nastává v tom smyslu, že daný server 

může ukládat data o tom, jak se chováme na internetu, z jaké IP adresy se připojujeme, 

popřípadě naše hesla a to může vést k odhalení naší skutečné identity.  

4.3 TOR 

Dalším prostředkem, který slouží ke skrytí identity je anonymní síť TOR. Zkratka 

těchto tří písmen znamená The Onion Router – neboli cibulový směrovač. Vývoj projektu 

začal v roce 2002 a byl spolufinancován armádou Spojených států amerických. V současné 

době se o projekt starají dobrovolníci po celém světě. [9] 

4.3.1 Princip fungování 

Při doposud popsaných metodách docházelo ke komunikaci pouze přes jeden server 

a ten zajišťoval naši anonymitu. Při použití TOR sítě je paket vyslán z klientského počítače 

a následně cestuje přes několik uzlů. Tyto uzly nejsou volně dostupné na internetu, ale jsou 

schovány v TOR síti a jsou tedy označovány jako Onion routery. Tyto routery jsou 
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provozovány uživateli, a protože je komunikace šifrována a paket nese pouze 

nezašifrovanou informaci, že cestuje z jednoho routeru na druhý, není možné, aby kdokoliv 

zjistil data, která jsou uložena v paketu. Na obrázku 12 lze možné vidět schéma komunikace. 

[23], [4], [9] 

 

obr. 12 - TOR komunikace, modrá značí zašifrované spojení v TOR síti, červená označuje 

komunikaci mimo sít 

Onion router (OR) je základním prvkem sítě a stupeň anonymity závisí na počtu 

těchto routerů, přes které projde paket. V současné době jich je přes 2800.[23] 

Exit router (ER) je poslední bod, přes který prochází náš paket. Funguje tedy jako 

klasicky router, ale zároveň je mu umožněno posílat pakety přímo do internetu. Cílový server 

komunikuje právě tedy s tímto uzlem a klientský počítač vystupuje jako tento router. Zde 

hrozí bezpečnostní riziko v podobě toho, že pokud budeme komunikovat se serverem 

pomocí HTTP, Exit router a jeho poskytovatel uvidí komunikaci a v takové variantě může 

dojít i k odcizení přístupových údajů na daný server. Proto se doporučuje používat 

komunikaci vždy pomocí SSL protokolu, např. pomocí některého doplňku prohlížeče. [23] 

4.3.2 Technika Onion routingu 

Tato metoda byla vyvinuta už v roce 1990, ale až v roce 2002 se začala využívat 

právě v TOR síti. Princip fungování je následující:  

1. Každý datový blok se skládá z několika vrstev.  
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2. Každá vrstva je zašifrována jiným klíčem a zároveň nese informaci, která určuje, na 

jaký TOR router se má poslat.  

3. Jakmile na něj dorazí, dojde k dekódování další vrstvy a datový blok je předán dál a 

celý proces se opakuje, dokud nezůstanou čistá data, která jsou předána cílovému 

serveru tak, jak je znázorněno na obrázku 12. 

 

obr. 13 - Onion routing; zdroj [30] 

4.3.3 Hidden services 

Síť TOR funguje také jako intranet a kdokoliv může takto provozovat webový 

server, chat server aj. Takto spuštěný server je viditelný pouze uživatelům používající TOR 

a není přístupný pomocí DNS (Domain Name System), ale všechny hidden services jsou 

uloženy v souboru, který si TOR klient stáhne. Adresa takové služby poté vypadá 

následovně: http://zqktlwi4fecvo6ri.onion. Například pod touto adresou je možno nalézt 

stránku, která nese název the hidden wiki a je možné zde nalézt seznam největších a 

nejznámějších hidden services. Anonymita provozování takových služeb je zajištěna tím, že 

je vytvořeno několik tunelů přes onion routery, které vedou k cílové službě. [23], [9] 

http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/
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Nikdo nekontroluje obsah takto vytvořených webových serverů a kdokoliv si může 

založit svou vlastní službu. Proto je možné v seznamu stránek nalézt i takové, které se 

zaměřují na prodej drog či zbraní. Způsob platby je vždy možný pouze přes Bitcoin měnu. 

Tyto stránky se také označují jako silk road. 

V listopadu roku 2014 došlo ovšem k odstavení 414 takových tajných domén, které 

porušovaly zákon. Metody, které byly použity pro identifikaci podezřelých, nebyly nikdy 

zveřejněny. Provozovatelé TOR sítě se ovšem nechali slyšet, že se nejednalo o narušení 

bezpečnosti samotné sítě, ale že se policie zaměřila na jednotlivé organizace a jednotlivce. 

Tor2Web 

Na internetové stránce http://tor2web.org lze nalézt službu, pomocí které je možné 

získat přístup k webovým stránkám umístěným v hiden services. Zároveň se jedná o jedinou 

výjimku, kdy je možné bez použití TOR klienta navštívit tyto stránky. Pro použití stačí 

nahradit příponu onion za tor2web.org a webová stránka tedy bude vypadat následovně:  

http://zqktlwi4fecvo6ri.tor2web.org. 

Nevýhodou použití této služby je fakt, že komunikace probíhá nešifrovaně, a proto 

poskytovatel připojení popřípadě pozorovatelé na síti jsou schopni vidět naši aktivitu a takto 

navštívené stránky, proto se pro přistup k hiden services vždy doporučuje použití lokálního 

klienta TOR. 

4.3.4 Anonymita při použití TOR 

Teoreticky se jedná o jeden z nejlepších způsobů jak zůstat anonymní – nikdo 

nevidí naši IP adresu a nikdo nás tedy nemůže vystopovat. Protože je tato síť provozována 

pomocí dobrovolníků, je to i zároveň největší riziko této sítě. 

Jak již bylo napsáno, komunikace probíhá pomocí paketů, které obsahuji naši IP 

adresu a data. Při použití hidden services jsou tyto pakety šifrovány, zároveň jsou šifrovány 

i pokud prochází mezi jednotlivými Onion routery.  

Komunikace mezi Exit routerem a cílovým serverem už ovšem šifrována být 

nemusí a dobrovolník, který provozuje tento router je schopný v případě HTTP komunikace 

vidět obsah paketů, jak již bylo popsáno dříve. Ani v případě HTTPS komunikace není vždy 

http://tor2web.org/
http://zqktlwi4fecvo6ri.tor2web.org./
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zaručeno bezpečí. Pomocí metody SSL stripping Exit router zachytí HTML (HyperText 

Markup Language) kód stránky, a tam kde se vyskytuje odkaz ve formátu HTTPS, je přepsán 

na HTTP. Tento způsob je možné použít pouze u serverů, které podporují přihlašování jak 

HTTP tak HTTPS. Dalším způsobem, který se využívá pro odcizení údajů, je, že při 

ověřování SSL komunikace je předložen falešný SSL certifikát. [4] 

Jelikož je Exit router poslední prostředník v komunikaci, může měnit i DNS 

záznamy a místo námi požadované stránky nám nabídne stejně vypadající stránku, která 

ovšem slouží jenom jako prostředek pro odcizení přihlašovacích údajů. Tato metoda také 

bývá označována jako phishing. [4] 

V současné době existuje kolem tisíce Exit routerů, které nikdo nekontroluje. 

Samotné odhalení takového routeru je velmi složité, ale pokud se to povede, je tento router 

přidán na černou listinu a už nikdy není použit jako koncový prostředník. V současné době 

tento list obsahuje zhruba 40 počítačů.   

4.3.5 Použití TOR klienta 

Pokud budeme chtít používat TOR, nejprve musíme samotný soubor stáhnout 

přímo ze stránek výrobce, které jsou http://torproject.org. Tento software je multiplatformní, 

což znamená, že stejný postup platí pro počítače s operačním systémem Windows, Linux ale 

i pro zařízení od firmy Apple.    

Po stažení instalačního souboru a jeho následném nainstalovaní, dojde ke spuštění 

programu a zároveň k první možnosti nastavení, jak je možno vidět na obr. 14. Pokud 

používáme pro připojení proxy, nebo náš ISP blokuje přístup do TOR sítě, pomocí tlačítka 

configure nastavíme typ a adresu proxy serveru, popřípadě nastavíme spojení přes tzv. 

bridge – jedná se o veřejné proxy servery, které slouží jako vstupní brána do TOR sítě a ISP 

poté není schopen rozpoznat že se jedná o komunikaci v TOR síti. Ve většině případů stačí 

pouze kliknout na tlačítko connect a následně nastane otevření Firefox prohlížeče s před-

instalovanými doplňky pro zajištění anonymity.  

http://torproject.org/
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obr. 14 - První spuštění TOR klienta 

Pro zjištění naší aktuální identity můžeme použit internetovou stránku 

http://anoncheck.security-portal.cz/, kde kromě naší aktuální IP adresy vidíme i jiné 

informace, například zda máme povolené přijímání cookies souborů aj. Pokud by nám naše 

nová identita z jakéhokoli důvodu nevyhovovala, můžeme ji pomocí jednoho kliknutí 

změnit.  

Důležitou věcí, kterou je nutno mít na paměti je to, že k anonymnímu prohlížení 

internetových stránek dochází pouze přes používání TOR prohlížeče a například při použití 

prohlížeče Chrome budeme vystupovat pod svoji pravou identitou.  

4.4 I2P 

Invisible Internet Project (I2P), ve volném překladu také neviditelný internetový 

projekt. Jedná se o další způsob sloužící k zachování anonymity, podobně jako TOR a tedy 

pomoci anonymní sítě. Tento software vznikl v roce 2003, pod open-source licencí a tvůrci 

tohoto programu vystupují pouze pod pseudonymy. V současné době není I2P tak rozšířený 

jako TOR. [10] 

I2P je tedy počítačová síť, která umožňuje zasílání zpráv bezpečně a 

pseudoanonymně. Používá se například pro anonymní surfování na internetu, chatování 

nebo pro anonymní přenos dat. Komunikace probíhá podobně jako u TOR přes jednotlivé 

routery a v tomto případě nesou označení Garlic.  

http://anoncheck.security-portal.cz/
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4.4.1 Princip fungování 

Pro použití  I2P musíme mít předem vytvořený seznam routerů, přes které bude 

probíhat komunikace. Tento seznam routerů také nese označení tunel. Existují dva typy 

tunelu – odchozí a příchozí. K odeslání dat se používá odchozí tunel. Odpověď ale necestuje 

zpátky stejnou cestou, ale je přijímána přes příchozí tunel. Tunely si každý uživatel vytváří 

sám a určuje, z kolika prostředníků se bude skládat. Platí tedy pravidlo, že čím víc 

prostředníků, tím více anonymní a složitější je vystopování, ale zároveň i komunikace bude 

pomalejší. Komunikace mezi jednotlivými routery je šifrovaná a není potřeba se bát odcizení 

dat. [24], [10] 

Protože neexistuje žádná jedinečná databáze routerů, každý klient a zároveň router 

spravuje svoji vlastní databázi, která se jmenuje DHT (Distributed Hash Table). Při prvním 

použití I2P aplikace obsahuje základní DHT databázi, která se automaticky rozšiřuje a 

aktualizuje se podle databáze okolních routerů. [24] 

Samotná komunikace je prováděna na principu p2p a předávání informací mezi 

jednotlivými uzly (nody) na síti je rychlá. Problém nastává v okamžiku, kdy dochází ke 

komunikaci s internetem. Routery, které slouží ke komunikaci s internetem, se jmenují 

outproxy a v současnosti kvůli malému rozšíření I2P, existují pouze dva oficiální a jsou tedy 

často přetěžovány a to vede k pomalejší odezvě.  

4.4.2 Komunikace v I2P síti 

Ve chvíli, kdy je požadována komunikace mezi jednotlivými routery, router, který 

vysílá zprávu, vyhledá ve své DHT databázi adresu vstupního tunelu cílového routeru. 

Zpráva je zašifrována veřejným klíčem cílového routeru. Tato zpráva je dále šifrována klíči 

jednotlivých routerů, které jsou ve výstupním tunelu. Jak zpráva prochází výstupním 

tunelem, jednotlivé routery si zprávu postupně dešifrovávají, až dorazí na vstupní tunel 

routeru. [24] 
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obr. 15 - Znázornění I2P komunikace; zdroj [31] 

4.4.3 Použití I2P 

Jelikož je aplikace naprogramovaná v programovacím jazyku Java, je 

multiplatformní a použitelná na všech operačních systémech a dokonce i na chytrých 

telefonech. Pokud budeme chtít využívat tuto anonymní síť, musíme ji nejdříve správně 

nastavit. V tomto ohledu je TOR jednoduší na nastavení a v ideálním případě u něj stačí 

pouze spustit klienta a připojit se. 

Po nainstalování programu je nutno jej spustit a tím se zároveň z našeho počítače 

stane i router. Dalším krokem je nastavení proxy serveru v našem prohlížeči, tak jak je 

možno vidět na obrázku 9 Nastavení proxy spojení v prohlížeči. Budeme se připojovat přes 

náš proxy server neboli localhost, a proto IP adresu nastavíme na 127.0.0.1 a komunikační 

port 4444. Je to z toho důvodu, že nastavení aplikace je možné pouze přes internetový 

prohlížeč, do kterého je nutno zadat adresu http://127.0.0.1:7657.  

Na obrázku 16 je domovská stránka nastavení programu, kde je možné vidět 

aktuálně používané tunely a nabídku s hidden services. Oproti TOR je zde ale daleko méně 

skrytých služeb, což je i následek toho že I2P není tak rozšířené jako jeho konkurent.   

http://127.0.0.1:7657/
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obr. 16 - Nastavení I2P 

4.5 Jap/JonDo 

Poslední metodou popisovanou v mé bakalářské práci je skrytí naší identity pomocí 

Jap/JonDo. Původní název byl pouze JAP, což je zkratka názvu Java Anon Proxy. Na vývoji 

se podílela německá univerzita v Drážďanech s univerzitou v Řezně a Nezávislé zemské 

centrum ochrany dat spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. V roce 2006 byla ukončena 

státní podpora projektu a vznikla obchodní společnost JonDos. Nynější název je JonDo a 

jedná se o zkratku společnosti, která nese název JonDos GmbH. [25] 

4.5.1 Princip fungování 

Jelikož se jedná také o metodu, v niž je anonymita zajištěna pomocí anonymní sítě, 

i zde ke komunikaci dochází pomocí routerů. Tyto routery se nazývají mixy a oproti 

předchozím metodám TOR a I2P tyto mixy nemůže provozovat kdokoliv, ale pouze osoba 

nebo společnost, která vlastní potřebnou certifikaci.  Jednotlivé mixy se spojují do kaskády, 

která se skládá ze dvou mixů ve verzi zadarmo a v případě placené verze se skládá ze tří 

mixů. Zároveň platí, že daný mix se může objevit pouze v jedné kaskádě. [25] 

Při komunikaci si klient vymění s každým mixem šifrovací klíč, který je znám 

pouze klientovi a routeru. Jak šifrovaná data prochází kaskádou, jednotlivé mixy zprávu 

dešifrují a poslední mix následně dešifrovanou zprávu pošle adresátovi. Schéma komunikace 
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je možno vidět na obrázku 17. Jednotlivé mixy jsou uloženy v databázi, která je označována 

jako InfoServis a slouží pro jednotlivé klienty jako informátor o stavu mixů a jejich aktuální 

vytíženosti. [26] 

 

obr. 17 - Schéma sítě 

Pakety, které se přenášejí skrze mixy, mají fixní velikost 998 bajtů a skládají se 

z hlavičky a samotných dat. Tyto pakety se také označují jako MixPacket a jsou šifrované. 

[25] 

Díky tomu že jednotlivé mixy v kaskádě jsou certifikované, nehrozí stejné 

nebezpečí, jako je tomu v případě TOR sítě a to to, že poslední mix komunikující 

s internetem může odchytávat uživatelská data, jako například hesla atd.  

4.5.2 Free varianta/Premium  

Jako jediná popsaná anonymizační síť nabízí JonDo zakoupení premium členství. 

Služba se dá samozřejmě bez problému používat i ve své bezplatné variantě, nese to s sebou 

ale řadu omezení, mezi které například patří: 

 Omezená rychlost na max. 50 kBit/s 

 Počet mixů omezen na 2 
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 Omezená velikost stahovaného souboru na 2MB 

 Ukládání logu 

Po zakoupení premium členství jsou tato omezení zrušena a nejsou ukládány ani 

informace, ve kterých je možné dohledat, z jaké IP adresy došlo k připojení do sítě.  

4.5.3 Použití JonDo 

Samotná aplikace je opět multiplatformní a oproti jiným je velice snadná 

k používání i díky tomu, že nabízí českou lokalizaci. Aplikaci je možné nalézt na webové 

stránce https://anonymous-proxy-servers.net/en/jondo.html. Při prvním spuštění je 

provedeno nastavení, obdobně jako tomu je při použití TOR klienta. Okno aplikace je 

přehlední a intuitivní jak je možno vidět na obrázku 18.  

 

obr. 18 - Uživatelské okno aplikace 

 

Po spuštění proxy serveru je nutné nastavit v našem preferovaném prohlížeči adresu 

na localhost server s portem 4001. Nebo je možnost stáhnutí aplikace JonDoFox. Jedná se o 

upravený prohlížeč Firefox, v kterém je už tato localhost adresa přednastavena a jsou již 

v aplikaci před instalovány potřebné doplňky zajišťující naše bezpečí.  

https://anonymous-proxy-servers.net/en/jondo.html
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4.6 Porovnání jednotlivých prostředků 

Pro porovnání výše popsaných prostředků byla vybraná kritéria v podobě 

bezpečnosti, rychlosti odezvy. Bezpečnost u popisovaných metod se velmi liší. Je to i z toho 

důvodů že některé služby jsou nabízené také v placené verzi. 

V případě použití proxy a VPN metody naše komunikace prochází pouze přes jeden 

server a velmi záleží, jestli se jedná o kvalitního poskytovatele služby. Jak jsem již popsal, 

existuje několik typů proxy serverů a pro skrytí naší IP adresy se hodí buď typ anonymní, 

nebo vysoce anonymní, který nepředává informace cílovému serveru, zda je ke komunikaci 

použit proxy. Výhoda použití těchto variant je v jednoduchém nastavení, možnosti vybrat si 

země kde se nachází server a díky tomu vystupovat pod jinou národností a velkému množství 

těchto proxy serverů, resp. VPN sítí. Naopak nevýhoda je v tom, že musíme důvěřovat 

poskytovateli těchto služeb, že nedojde k odcizení dat, popřípadě ke zkreslování 

vyhledaného výsledku a k ukládání logu o naší činnosti. Také díky tomu že existuje velké 

množství těchto serverů, které jsou poskytovány zadarmo, jejich aktivní doba není příliš 

dlouhá. Existují i placené proxy a VPN u kterých jejich provozovatel garantuje vyšší 

bezpečnost v podobě neukládání logu a vyšší rychlost odezvy. 

Anonymní síť TOR je v současnosti velmi oblíbená a uváděná jako vysoce 

anonymní. V případě používání pouze hidden services tomu tak opravdu je, protože 

komunikace která probíhá mezi jednotlivými routery je šifrována. Pokud bude komunikace 

probíhat i přes Exit router může to vést k odhalení naší totožnosti. Jelikož jsou tyto routery 

provozovány dobrovolníky a nikdo nekontroluje, jestli na daném počítači nedochází 

k odposlechu dat. Proto se tato metoda nedoporučuje např. pro přihlašování do internetového 

bankovnictví z důvodů, že není možné si vybrat svůj vlastní důvěryhodný Exit router. 

Další z popisovaných anonymních sítě byla I2P. Tato síť není tak známa a populární 

jako předešla, ale funguje na podobném principu. Šifrovaná zpráva je také posílána přes 

několik routerů. V tomto případě ale nejsou náhodně vybrány, ale uživatel má možnost si je 

sám definovat. Zároveň pro komunikaci se používají dva tunely – odchozí a příchozí, 

přičemž každý se může skládat z jiného uskupení routerů. V současné době existují pouze 

dva oficiální output servery, které komunikují s cílovou webovou stránkou. Tady je výhoda 

oproti TOR, že je zachována bezpečnost díky tomu že tento výchozí server nemůže 

spravovat kdokoliv. Nevýhodou je poté pomalá odezva díky tomu, že jsou tyto servery 
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přetěžovány. Tak jako pro TOR ani pro I2P neexistuje placená varianta a obě služby jsou 

nabízeny zdarma.  

Poslední metodou je JAP/JonDo. Jako jediná anonymní síť je i v placené verzi, 

přičemž varianta zdarma je plně funkční, ale s určitými omezeními. Zároveň se jedná i o 

nejméně známou variantu. Mezi nesporné výhody této anonymní sítě patří fakt, že 

provozovatel routeru musí být certifikovaný, a proto neexistuje nebezpečí odcizení dat jako 

v podobě TOR. Jednotlivé servery, přes které probíhá komunikace, jsou předem definovány. 

V bezplatné variantě je na výběr pouze aby komunikace probíhala přes dva servery, 

v placené variantě to jsou 3 až 4. Při použití placené verze je zároveň i garantován fakt, že 

nikde nebudou ukládány naše logy.  

Pro srovnání jednotlivých variant v testu rychlosti a odezvy bylo použito měření 

pomocí internetové stránky http://rychlost.cz. Pro VPN testování byla použita školní síť. 

V případě proxy byla zvolena vysoce anonymní. Při testování JAP/JonDo byla použita 

bezplatná verze, která je omezena stahováním, proto jsou uvedeny data přímo ze softwaru.  

 Naměřené výsledky je možné porovnat v tabulce 4.2.  

Tab. 4.2 Porovnání prostředků 

Použitá metoda Download (Mbit/s) Ping (ms) 

Přímá cesta 27,9 20 

TOR 4,9 333 

I2P 0,3 1 072 

JAP/JonDo 0,04 1000-750 

Proxy 1,9 412 

VPN 25,2 56 

 

   

 

 

http://rychlost.cz/
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5 Závěr 

V úvodní kapitole této bakalářské práci bylo popsáno riziko, které nám hrozí při 

surfování na internetu. Zejména rizika, která jsou spojena s tím, pokud nedochází k 

maskování IP adresy, která slouží k identifikaci. Dalším bezpečnostním rizikem jsou cookies 

soubory, ať už klasické webové nebo ty flashové, v obou případech si autor může ukládat 

data do klientského počítače a dále s těmito daty pracovat, popřípadě analyzovat naše 

chování na webových stránkách. Dále bylo vysvětleno riziko, které hrozí při komunikaci 

pomocí HTTP a odchytávání paketů a fakt, že platby online nejsou anonymní a při použití 

platební karty dochází k odesílání citlivých údajů, které mohou být následně zneužity. 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo popsání jednotlivých anonymizačních 

prostředků. Konkrétně bylo popsáno pět způsobů od proxy a VPN až k jednotlivým 

zástupcům anonymizačních sítí. Na základě získaných informací se jako nejlepší službou 

jeví použití placeného VPN nebo využití placené varianty JAP/JonDo, která garantuje 

neukládání žádných logů a jejich mixy jsou certifikované oproti TOR, kde může docházet 

k odcizení dat. 

Samotnou anonymitu na internetu automaticky nezískáme jenom díky použití 

některých z popsaných prostředků, ale zejména pokud se budeme chovat s rozumem. Tímto 

se rozumí v dnešní době velmi rozšířené sociální sítě jako je facebook, kde někteří uživatelé 

nechápou proč být anonymní a sdílejí zde v podstatě svůj život. Dalším důležitým faktorem 

je nepoužívat pro všechny internetové služby své pravé jméno a datum narození, což jsou 

obvyklé informace, které se vyplňují při registraci např. na internetová fóra.  

Dosažení anonymity při prohlížení webových stránek je možné za předpokladu 

permanentního přístupu na internet pomocí nástrojů sloužících pro skrytí informací, 

nezveřejňování svého jména aj. Zároveň se ale vše velmi rychle vyvíjí, a proto je těžké 

předpokládat, jestli popsané metody budou i za několik desítek let stále aktuální a použitelné.   
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