
  

 



  

 

 



  

 



  



  

Abstrakt 

 
Tato práce nastiňuje šifry a šifrovací systémy od jejich prvotních počátků do současnosti. 

Dále jsou zde uvedeny pravidla kryptografie a 3 základní typy šifrování. Je to šifrování 

symetrické, asymetrické a hybridní, které je složením dvou předchozích. Tato práce rovněž 

obsahuje informace o šifrování s veřejným klíčem a o bezpečnosti elektronické 

komunikace. V závěru této práce je popsáno, jaké jsou technické a ekonomické důvody 

bránící masovému rozšiřování šifrování v praxi. Cílem této práce je návrh zlepšení 

současné situace. 
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Abstract  

 

This work outlines ciphers and cipher methods from of source beginning till present. There 

are stated rules of the cryptography and three basic types of the cryptography. There is a 

symmetrical, an asymmetrical and a hybrid cryptography which is consists of  two 

previous. This work contains as well informations about cryptography with a public key 

and security of the electronic communication. There is described in this work what are 

technical and economic reasons which hamper to mass distribution of the cryptography in 

practice. The goal of this work is a proposition of the present situation. 
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Úvod 
 

Vítejte ve světě tajemství, která se Vám teď alespoň z části pokusím poodkrýt. 
 

Jedno staré arabské přísloví praví:  

 

„Když jsou dva, tajemství přebývá mezi nimi.  

 Když vejde třetí, vyběhne dveřmi, kterými vešel.“ 

 

Tato práce je zaměřená na téma šifrování a jeho využití v praxi, proto se všechno točí 

kolem tajemných šifer, které jsou v dnešní době velice potřebné a pro společnost i jedince 

nezbytně nutné. Úvod do této problematiky je věnován prvotním počátkům šifrování. Je 

zde zachyceno, jak kryptografie vznikala, vyvíjela se, a kde byla nejvíce uplatňována. Jak 

se můžete v této práci dočíst, šifrování se ve velké míře využívalo hlavně v období 1. a 2. 

světové války, kde se stalo její nezbytnou součástí. Když otočíte o pár stránek dál, zjistíte, 

jaká jsou pravidla a kritéria kryptografie a na co se při jejím používání nesmí zapomenout.  

 

Další části zpracovaného tématu jsou věnovány třem nejznámějším druhům šifrování. První 

z nich je šifrování symetrické, na němž je ukázáno, jaký je jeho princip fungování v síťové 

bezpečnosti a jaká jsou jeho zranitelná místa. Dále popisuje dva základní přístupy k použití 

a umístění šifrovacích funkcí, kterými jsou linkové šifrování a šifrování v koncových 

zařízeních. Následující asymetrické šifrování zde nastiňuje nejznámější systémy, s nimiž 

pracuje. Třetím druhem je šifrování hybridní, které je tvořeno šifrováním symetrickým a 

asymetrickým, a proto je hojně využíváno v praxi. Jeho nejznámější formou použití je 

šifrovací balík PGP, který se užívá zejména při elektronické komunikaci.  

 

Velká pozornost je v této práci věnována šifrám a jejich rozdělení na šifry substituční, 

transpoziční a symetrické. Také je zde možné se dočíst o šifrování s veřejným klíčem a o 

algoritmech, kterých lze v tomto oboru využít. Pozornost se zde věnuje i bezpečnosti 

elektronické komunikace, zabezpečení elektronické pošty a praktickému použití programů 

PGP. V závěru práce jsou uvedeny technické a ekonomické důvody, které brání masovému 

rozšíření šifrování v praxi a také je zde nastíněn návrh zlepšení, který by tento problém 

mohl alespoň z části odstranit. Cílem zpracovaného tématu je návrh zlepšení současné 

situace a poučit čtenáře o tom, jak využít šifrovací systémy k ochraně svých údajů a dat. 
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1 Historie šifrování         

    

1.1 Počátky šifrování a jeho rozvoj 

 

Historie šifrování je nejen úzce spjata s historií zpravodajských technik, ale často se s ní i 

prolíná. Evropský racionalizmus, postupné zvyšování gramotnosti a poměrná jednoduchost 

písma vedli k tomu, že úloha šifrování odesílaných a „uskladňovaných“ zpráv postupně 

nabývala stále větší významnosti. V ostatních kulturách máme jen sporadické zprávy o 

používání šifrování. 

 

Z Číny máme první zprávy o šifrování v podobě malé tabulky kódů až z 11. stol. V Indii, i 

když nepřímo, má původ i samotné slovo šifra. Původně šlo o slovo s úplně jiným 

obsahem. Přesněji, při přebírání číslovek Arabů od Indů přeložili Arabi i sanskritské 

označení sunya pro nulu.  

 

Historie praktické kryptografie pravděpodobně začíná až u starých Řeků. V 7. stol. př. n. l. 

používali ve Spartě první známou mechanickou pomůcku na šifrování – skytalé. Doslovně 

to znamená palici, kterou byli vyzbrojeni spartští stratégové na vojenských výpravách. 

Skytalé se používala na doručování tajných zpráv takovým způsobem, že na palici se 

navinul kožený proužek, na který se podélně napsala zpráva. Po napsání se proužek svinul a 

napsaná zpráva se dala přečíst jen po navinutí na palici stejného průměru. 

 

V r. 360 př. Kristem napsal Aineias Taktikos dílo Taktika o vojenském umění. V části 

Poliortketika uvádí 16 různých šifrovacích metod. Jedna z těchto uvedených metod je 

založena na stejném principu, který je dnes znám jako Morseova abeceda a druhá používá 

nahrazení znaků řecké abecedy číslicemi. Tato poslední transformace je prakticky základem 

matematické manipulace v dnešní kryptografii. 

 

Antický Řím nebyl velice nakloněn šifrování. Preferoval ochranu listin pečetěním, zvyku, 

jež dodnes přežívá ve formě pečetí. Napříč tomu, se toto období zapsalo do dějin 

kryptologie prostřednictvím Gaia Julia Caesara, který vynalezl Caesarovu šifru.  
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1.2 Moderní evropská kryptologie       

     

Rozvoj moderní diplomacie zapříčinil povstání vyspělejší kryptologie. Zprávy vyslanců 

byly otvírané, čtené a podle potřeby podrobené kryptoanalýze. Koncem 15. století se stala 

kryptologie pro většinu významných států natolik vitální, že začali zaměstnávat šifrovací 

úředníky na plný úvazek.  

 

V prostředí italských městských států měli v tomto období význačné postavení Benátky, 

v jejichž službách, od r. 1506 ve funkci šifrovacího sekretáře, stála tehdejší hvězda na poli 

kryptologie Gioavanni Soro, který byl považován za prvního velkého evropského 

kryptoanalytika. V r. 1510 se k němu obrátila dokonce největší kryptologická konkurence -

papežská stolice s textem, který v Římě nedokázali rozluštit. 

 

Za otce evropské kryptologie je často označován Leon Battista Alberti, který se na podnět 

papežského sekretáře Leonarda Datu začal věnovat otázkám šifrování. Albertiho práce, 

kterou napsal v r. 1466, je první prací v západní Evropě, která se věnovala kryptoanalýze. 

Všiml si, že frekvenční analýza textu vede k rozluštění monoalfabetických šifer, které navíc 

kombinoval se zašifrováním kódovaných slov. Technika šifrování kódovaných slov upadla 

prakticky do zapomnění a byla vzkříšená až v 2. pol. 19. století.  

 

Další rozvoj kryptografie byl stimulovaný objevem telegrafu a pokrokem techniky. 

Vynalezení světelného telegrafu i binárního telegrafního kódu se připisuje Jozefu 

Chudému. [2] 

 

1.3 Kryptologie za světových válek  

 

Mezi nejdůležitější události 20. století bezesporu patří 1. i 2. světová válka. Souboje 

velmocí byly velkou měrou ovlivňovány muži, kteří stáli v pozadí – kryptografové a 

kryptoanalytici. Komunikace prostřednictvím telegrafu si kvůli relativně snadnému 

odposlechu vynutila zvýšenou potřebu utajení. Návrhy kvalitních šifrovacích systémů a 

pokusy o jejich prolomení byly typickým obrázkem kryptologie v období 1. i 2. světové 

války. Na neprolomitelnosti jednotlivých šifrovacích algoritmů tak závisely nejen výsledky 

historicky významných vojenských operací, ale hlavně lidské životy.  
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2 Základy kryptografie  
 

2.1 Všeobecná pravidla kryptografie 

 

Kryptografie + kryptoanalýza = kryptologie  

Šifrování je mocným nástrojem k utajování zpráv. Kryptografie se zabývá návrhem a 

implementací šifrovacích systémů. Je-li vytvořen nějaký kryptosystém, lze algoritmicky 

převádět původní text, který je srozumitelný všem, na jeho tajný ekvivalent, tzv. šifrovaný 

text. Spolu s otevřeným textem vstupuje do celého šifrovacího soukolí rovněž tajný 

šifrovací klíč, což je právě ta informace, kterou musíte pečlivě střežit, chcete-li utajeně 

komunikovat. [1] 

 

2.2 Požadavky na šifrovací systém  

 

Navrhovatel šifrovacího systému musí najít kompromis mezi větším množstvím aspektů. 

Např. v minulém století Kerckhoffs v knize La Cryptographie militaire formuluje 

požadavky na šifrovací systém následovně: 

 systém má být, když ne teoreticky, tak alespoň prakticky nerozluštitelný 

 odhalení systému nemá způsobit těžkosti korespondentům 

 šifrovací klíč má být lehce zapamatovatelný a bez problémů změnitelný 

 šifrovací aparát nebo dokument má být přenosný a obsluhovatelný jednou 

osobou 

 šifrovací systém má být snadný, bez dlouhého seznamu pravidel a bez 

přehnaných nároků na duševní činnost. 

Jisté udivení zde snad způsobí druhý z uvedených požadavků. Tady je nutné poznamenat, 

že Kerckhoffs začal jako jeden z prvních rozlišovat systém od klíče. Podstata celé utajenosti 

použitého systému spočívá hlavně v šifrovacím klíči. Dokonce i při navrhování systému je 

potřebné počítat s tím, že systém bude prozrazen. Příklady z období 2. světové války 

ukazují, že i použitý systém je nutné měnit, i když to může znamenat další možné náklady. 
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2.3 Modernější kritéria týkající se šifrovacího systému 

 

Z hlediska teorie na posouzení kvality šifrovacího systému navrhl C. Shannon tato kritéria: 

 

1.) spolehlivost: Myslí se tím spolehlivost ve smyslu odolnosti proti rozluštění. Např. 

existují systémy s veřejným klíčem, v nichž i při znalosti klíče máme opodstatněně 

předpokládat, že při daných technických možnostech nemůžeme přijatou 

zašifrovanou zprávu dešifrovat.  

 

2.) objem klíče: Vzhledem k tomu, že klíč v klasických systémech se musí mezi 

komunikujícími stranami vyměnit bez kompromitování, je snaha, aby byl co 

„nejmenší“. 

 

3.) záležitost operací šifrování a dešifrování: Míra složitosti je relativní a její hodnocení 

v první řadě závisí na tom, za jakých okolností šifrujeme a jaký stupeň bezpečnosti 

přitom chceme zajistit. 

 

4.) šíření chyb: Existují šifrovací metody, v nichž šifrování znaku nebo skupiny znaků 

závisí na zašifrování některých předcházejících znaků. Při takovýchto systémech 

může mít chyba při zašifrování vážné následky na dešifrování textu, v nejhorším 

případě je nutné odeslat zprávu opakovaně. 

 

5.) zvětšení zašifrovaného textu: Dnes už existují i takové šifrovací systémy, v nichž se 

text po zašifrování zvětší. Jeden z motivů pro tuhle metodu může být cíl porušit 

statistickou charakteristiku zašifrovaného textu. Prodlužování textu však může být 

na druhé straně nežádoucí z jiných důvodů, např. kvůli omezení přípustnosti 

přenosového kanálu. [2] 
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2.4 Šifrování, kódování a steganografie  

 

Často dochází k mylnému chápaní dvou ne zcela stejných pojmů šifrování a kódování, 

jinými slovy dešifrování a dekódování.  

V průběhu šifrování hraje hlavní roli šifrovací klíč, bez něhož byste nebyli schopni v 

krátkém čase z šifrovaného textu získat nějakou zásadní informaci o něm. Naproti tomu 

kódování neposkytuje žádnou možnost volby získání nějakého klíče. Ve skutečnosti je 

kódování speciálním typem šifrování, kdy se používá vždy stejný šifrovací klíč. Z toho 

plyne, že kódování nelze považovat za příliš bezpečné.  

 

V antickém období, bohatém na objevy, vznikaly další, do jisté míry odlišné metody tajné 

komunikace. Oblíbená byla tzv. steganografie, jejíž původ pochází z řečtiny pod 

překladem „tajné psaní“). Tento způsob nepřevádí původní zprávu do nečitelné podoby, ale 

utajuje její vlastní existenci. Příkladem steganografie může být následné skrytí textu zprávy 

do vlasů. Odesílatel zprávy oholil svému otrokovi hlavu a napsal na ni tajnou informaci. 

Poté jen počkal, až mu vlasy opět dorostou. Příjemce zprávy pak otroka ostříhal a utajovaný 

text se tak k němu dostal jen těžce odhalitelnou formou. [1] 

 

2.5 Šifrovací mřížka  

 

V 16. století zvolil jiný postup ve svém systému renesanční umělec Jeroným Cardan, který 

navrhl použití šifrovací mřížky s několika otvory. Do nich se pak po řádcích napíše text 

zprávy, doplní se na volných místech nezávadným textem a přepíše po sloupcích. Znaky 

doplňovaného textu se nazývají klamače, které se používají i v jiných systémech ke zmatení 

luštitele. V praktickém použití byly klamače přímo natištěny na použité mřížce. Šifrovací 

mřížka se ukázala jako velmi silný nástroj, a proto byla dále rozvíjena až do 19. století. 

Přispěli k tomu hlavně Hindenburg de Presse, němečtí diplomaté Martens a Kluber a také 

rakouský plukovník Fleissner von Wostrowitz ve své knize, kterou napsal roku 1881. V této 

knize navrhl mřížku otočnou, takže text byl lépe „rozházen“ a odpadla nutnost přidávání 

klamačů. [3] 
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3 Symetrické šifrování 
 

3.1 Podstata symetrického šifrování 

 

Symetrické šifrování také známé pod pojmem konvenční šifrování je založeno na jediném 

šifrovacím klíči, který musí být znám oběma zařízením jak pro šifrování, tak pro 

dešifrování. Použití jednoho klíče pro šifrování i dešifrování je snad největší slabinou 

symetrického šifrování. Nebezpečné je to hlavně proto, že se jistým způsobem musí 

šifrovací klíč dostat oběma stranám. Pro přenos šifrovacího klíče je tedy potřeba použít 

zabezpečený přenos. Pokud takovýto přenos mezi uživateli existuje, pak nevzniká potřeba 

šifrovat odesílaná data a je možné je odeslat tímto zabezpečeným přenosem. [11]                     

                                     

3.2 Symetrické šifrování v síťové bezpečnosti  

 

Symetrické šifrování bylo ve svých počátcích využívané hlavně na zabezpečování 

důvěrnosti zpráv, resp. Dat. V posledním období se ale toto šifrování využívá i na 

zabezpečení autentizace integrity dat a v digitálních podpisech. 

 

Z hlediska širšího použití tohoto šifrování je potřebné analyzovat 2 problémy: 

o umístění šifrovacích funkcí - Pokud se má šifrování použít proti útokům na důvěrnost 

zpráv je nejprve potřebné analyzovat umístění šifrovacích funkcí v informačních 

systémech. Analýza umístění šifrovacích funkcí by měla vycházet ze zdrojů 

potencionálních útoků na bezpečnost těchto systémů. Informační systém má několik 

zranitelných míst, která jej mohou ohrozit. 

o distribuci klíčů – Technika distribuce klíčů značí doručení tajného klíče dvěma 

stranám, které chtějí realizovat výměnu šifrovaných dat, přičemž tento klíč nesmí 

získat třetí strana. Distribuce klíčů je složitým problémem hlavně v případě, kdy je 

v informačním systému více účastníků a je potřebné zabezpečit šifrování za 

předpokladu komunikace každého účastníka s každým. 
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3.3 Zranitelná místa informačního systému 

 

Patří zde: 

 pracovní stanice 

 kabelové skříňky 

 komunikační linky 

 mikrovlnové a satelitní linky 

 

Pracovní stanice jsou propojeny sítí LAN, která obsahuje mosty a směrovače. To je první 

zranitelné místo informačního systému, protože přenos mezi pracovními stanicemi může 

být interně monitorovaný nepovolenou osobou. Data jsou přenášené ve formě rámců, 

přičemž každý rámec obsahuje zdrojovou a cílovou adresu, což umožňuje lehkou analýzu 

převodu informačního systému. Nepovolaná osoba může získat přístup k síti LAN i externě 

přes komunikační server, který zabezpečuje připojení na telekomunikační síť, resp. jiné 

typy sítí jako např. Internet.  

 

Kabelové skříňky jsou rovněž zranitelným místem informačního systému. Pokud 

nepovolaná osoba pronikne do kabelové skříňky, může realizovat monitorování a analýzu 

převodu informačního systému poměrně jednoduchým způsobem, resp. může monitorovat i 

komunikaci s komunikačním prostředím.  

 

Objektem útoků nepovolané osoby můžou být i komunikační linky. Aktivní útoky je 

možno realizovat jen za předpokladu, že je možný fyzický neboli invazivní přístup 

k přenosovému médiu, což umožňuje realizovat zachycení přenášených dat a jejich 

modifikaci. Pasivní útoky předpokládají, že převod přes komunikační linku je možno 

monitorovat i bez fyzického přístupu k přenosovému médiu. Invazivní přístup je možné 

poměrně lehko uskutečňovat k metalickým přenosovým médiím a tento přístup pak umožní 

vykonávat aktivní i pasivní útoky.  

 

Mikrovlnové a satelitní linky mohou být rovněž objektem aktivních útoků, je to ale 

technicky náročné a vyžaduje to značné náklady. Monitorování mikrovlnových a satelitních 

buněk neinvazivním přístupem je poměrně snadno realizovatelné, hlavně v případě 

satelitních linek, které pokrývají geograficky rozsáhlé oblasti. 
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3.4 Základní přístupy k použití a umístění šifrovacích funkcí 

 

Řadí se zde: 

 linkové šifrování (link encryption) 

 šifrování v koncových zařazeních (end-to-end encryption) 

 

Linkové šifrování předpokládá umístění šifrovacího zařízení na obou koncích zranitelné 

komunikační linky, takže komunikace přes tyto linky probíhá v šifrovaném tvaru. Tento 

přístup ale vyžaduje velký počet šifrovacích zařízení, výsledný efekt je zřejmý. V případě 

paketových sítí se musí šifrované pakety dešifrovat před vstupem do přepínače, protože ten 

musí přečíst adresu v hlavičce paketu, která je potřebná na směrování. Toto je nevýhoda 

v případě paketových sítí a přenášená data jsou zranitelné v každém přepínači. Zde je 

potřebné poznamenat, že všechny potencionální linky, které můžou vytvořit přenosový 

kanál ze zdroje k cílovému zařízení, musí být zabezpečené linkovým šifrováním.  

 

Šifrování v koncových zařízeních se aplikuje na přenos dat mezi dvěmi koncovými 

zařízeními. Zdrojové koncové zařízení zašifruje vysílaná data a tato šifrovaná data se pak 

přenáší přes telekomunikační síť k cílovému koncovému zařízení, které přijatá data 

dešifruje stejným klíčem, jež se použil při šifrování v zdrojovém konci zařízení. Tento 

přístup zdánlivě chrání přenášená data proti útokům na přenosové linky, resp. přepínače. 

 

Slabé stránky uvedené koncepce je možné demonstrovat na příkladě paketových sítí, 

v kterých mají data formu paket, které obsahují hlavičku a samotná data. Po šifrování pak 

vzniká otázka, kterou část paketu je potřebné šifrovat. Pokud se zašifruje celý paket, tedy 

hlavička i data, potom přepínač neumí ze zašifrovaného paketu přečíst adresátovu informaci 

potřebnou na směrování paketu. Z uvedeného faktu vyplývá, že hlavička paketu se musí 

přenášet v otevřeném tvaru a zašifrují se pouze data. Tento přístup však snižuje odolnost 

systému proti analýze převodu, kterou je možno získat, resp. odhalit identitu 

komunikujících partnerů. [4] 
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4 Asymetrické šifrování  
 

4.1 Princip fungování asymetrického šifrování 

 

Vzniklo v roce 1975 díky dvou lidem, kteří jej vyvinuli a to Whitfield Diff a Martin 

Hellman. Asymetrické šifrování využívá klíč veřejný, jež je přístupný všem a klíč 

soukromý, který je dostupný pouze tomu, kdo má právo šifrovanou zprávu dešifrovat. Tyto 

klíče je třeba vygenerovat na začátku komunikace. Veřejný klíč se umístí na server 

dostupný lidem, kteří jej budou používat, nebo je jim zaslán elektronickou cestou. Výhodou 

tohoto šifrování je, že soukromé klíče jsou dostupné pouze majitelům klíčů. Člověk, který 

Vám chce šifrovaně poslat zprávu, si vyžádá Váš veřejný šifrovací klíč, kterým zprávu 

zašifruje, a takto zašifrovanou Vám ji pošle. Vy, jakožto jediný vlastník svého privátního 

klíče, zprávu dešifrujete. Nikdo jiný už to s jiným šifrovacím privátním klíčem nedokáže.     

                                                                  

4.2 Nejvýznamnější systémy asymetrického šifrování 

 

 El Gamal - autorem je Tahela Elgamala. Tento systém má velkou nevýhodu. 

Šifrovaná data jsou 2x větší než data nešifrovaná. To je důvodem, že není nasazován 

tak často jako RSA. El Gamal spoléhá na problém výpočtu diskrétního logaritmu. 

 RSA - na této šifrovací metodě se podíleli autoři Ron Rivest, Adi Shamir a Leonard 

Adleman. V dnešní době je jedna z nejrozšířenějších, používá Fermatovu větu a 

modulární aritmetiku. Síla této šifry spočívá v tom, že doposud nebyla objevena 

metoda, jak rozložit velká čísla na prvočísla - faktorizace.  

 D-H - jedná se o protokol výměny klíčů, jež umožňuje navázat bezpečné spojení. 

Jeho vynalezení si připisuje Diffie-Hellman. Pro toto bezpečné spojení je nutné 

vyměnit si klíč k symetrické šifře přes ještě nezabezpečený kanál. Tento protokol se 

stará o to, aby klíč nebyl poslán otevřeným kanálem.  

 DSA (Digital Signature Algorithm) - je standard americké vlády pro digitální 

podpis. Byl navržen Americkým institutem NIST v roce 1991.Majitelem patentu je 

David W. Kravitz, bývalý zaměstnanec NSA. [12] 
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5 Hybridní šifrování  
  

5.1 Podstata hybridního šifrování 

 

Hybridní šifrování spojuje výhody obou předchozích řešení, tedy šifrování symetrické a 

asymetrické, čímž eliminuje jejich problémy. U symetrického šifrování je to složitost 

přenosu jednoho klíče užívaného u šifrování i dešifrování a u šifrování asymetrického je to 

pro změnu jeho náročnost na výpočetní výkon. Podstata hybridního šifrování se nejlépe 

popisuje na nejpoužívanějším kryptosystému PGP.  

 

Autorem kryptosystému PGP, který funguje na bázi hybridního systému šifrování, je Paul 

Zimmermann. Na začátku šifrování je původní „text“ zkomprimován. Při každém 

zakódování jakéhokoliv dokumentu je nejprve náhodně vygenerován symetrický klíč. Ten 

se generuje pomocí rychlosti stisku kláves a podle pohybu myši, čímž vytvoří soubor 

RANDSEED. Jelikož jde o šifru symetrickou, je proces velmi rychlý a nenáročný na 

výpočetní výkon. PGP používá 3 typy symetrických klíčů. Všechny 3 pracují s 64-bitovými 

„slovy“. Jedná se o IDEA a CAST, které používají 128-bitové klíče, dále Triple-DES, který 

využívá 168-bitový klíč.  

 

Následujícím krokem je zakódování symetrického klíče veřejným klíčem. Zde se už jedná o 

proces pomalejší, ale protože je délka symetrického klíče relativně malá, jde to rovněž 

velice rychle. Šifrování probíhá asymetrickým klíčem RSA a DH/DSS. Obě tyto části jsou 

poté spojeny do jednoho souboru, a teprve pak jde o zašifrovaná PGP data. [13] 

 

5.2 Šifrovací balík PGP  (Pretty Good Privace) 

 

Jedná se o přední kryptografický produkt, který je určený široké škále uživatelů. PGP je 

založen na rozšířené a respektované technologii, známé jako „asymetrická kryptografie. 

Pokud chcete někomu odeslat šifrovaný e-mail, použijete kopii jeho veřejného klíče k 

zašifrování informací, které se pak mohou dešifrovat pouze jeho soukromým klíčem. 

Nejnovější verzi PGP si můžete zdarma stáhnout na adrese http://www.pgpi.com/download. 

http://www.pgpi.com/download
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5.2.1 Ukázka použití v e-mailovém klientu 

 

Šifrovací balík PGP ovládá plno jedinečných funkcí, mezi něž patří: 

 

 Šifrovat/podepisovat a dešifrovat/ověřovat - prakticky cokoli, přílohy, e-maily, 

obyčejné soubory na disku apod. 

 Vytvořit a spravovat klíče - k tomuto účelu nám slouží program PGPkeys 

 Vytvořit a samo-dešifrovací archívy - můžete vytvořit spustitelný soubor, který se po 

zadání správného hesla rozbalí do libovolného adresáře na disku. Tato možnost se 

hodí v případě, pokud odesíláte šifrovaná data někomu, kdo nemá nainstalovaný 

balík PGP. 

 Vytvořit šifrované diskové svazky - můžete tvořit celý šifrovaný disk, k němuž 

nebude mít přístup žádná osoba bez zadání správného hesla. Bohužel tento program 

není přístupný ve freeware verzi šifrovacího balíku PGP. 

 Permanentně vymazat soubory i složky a pročistit volný diskový prostor - můžete 

použít utilitu PGP Wipe, jež umí několikanásobně přemazat libovolnou část disku 

tak, že už nebude možné ji znovu obnovit žádnými utilitami pro obnovu smazaných 

souborů. 

 Zabezpečit provoz na síti - můžete použít program PGPnet, jež zajistí zabezpečenou 

komunikaci uživatelů v rámci lokální sítě i Internetu. Rovněž poskytuje firewall, 

který umí odhalovat pokusy o neautorizovaný vstup útočníka sítí do vašeho počítače 

a zabránit jim. Firewall ale není v nabídce programů ve freeware verzi.  

 

V seznamu si zvolíte svůj operační systém, který užíváte, dále verzi balíku PGP a server, z 

kterého si jej budete stahovat. Nejrychleji jej stáhnete z českého serveru, ale pokud 

nastanou poruchy nebo rychlost stahování bude nedostatečná, můžete si k stahování zvolit 

server jiný. [7] 
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6 Nejznámější šifry a šifrovací systémy 
 

6.1 Caesarova šifra  

 

Již v dobách starověké Římské říše šifroval své tajné zprávy pomocí jednoduchého 

kryptosystému slavný římský vojevůdce, tyran a diktátor Gaius Julius Caesar  

(100 př. n. l. - 44 př. n. l.). Šifrování fungovalo tak, že znaky otevřeného textu byly jeden po 

druhém nahrazovány písmenem, které se v abecedě nachází o určitý předem dohodnutý 

počet míst vpravo.  

V původní verzi, byl tento  posun roven třem znakům, ale přesto lze použít libovolný posun 

v rozsahu 1 - 25, uvažujete-li abecedu anglického vzoru A – Z. 

Při použití původního systému tak písmeno „a“ otevřeného textu přejde na šifrový 

ekvivalent „d“, písmeno „b“ na „e“ a např. celé slovo ostrov na rvwury. 

 

Dešifrování pak probíhá postupným nahrazováním jednotlivých znaků šifrovaného textu 

písmeny, která se nachází v abecedě o 3 místa vlevo, s dodržením naznačeného pravidla 

dvou kopií abeced napsaných za sebou.  

 

Obecně se má za to, že kryptosystém je bezpečný pouze v případě, kdy útočník zná šifrový 

text, šifrovací i dešifrovací algoritmus, ale přesto není schopen bez znalosti šifrovacího 

klíče získat původní otevřený text. Přesněji řečeno by o otevřeném textu neměl zjistit vůbec 

žádné informace. [1] 

 

6.2 Vernamova šifra   

 

Důležité postavení mezi symetrickými kryptosystémy má Vernamova šifra, která vznikla 

v r. 1917. Je založena na principu Vigenérovy šifry s tím, že klíč neboli heslo má stejnou 

délku jako zpráva.  

 

Například: 

  text knihy, na níž se odesílatel a příjemce dohodnou  

 zcela náhodná posloupnost písmen, která je pro každou zprávu nová [5] 
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6.3 Vigenérovské šifry  

 

Principem tohoto Vigenérovského systému je použití množiny Cézarovských šifer.  

Množina Cézarovských šifer se obvykle zadává jako textové heslo. Umístění jednotlivých 

znaků v hesle udávají parametry „k“ pro jednotlivé Cézarovské šifry. Tyto šifry se pak 

cyklicky používají vždy pro zašifrování jednoho znaku zprávy. Systém nese paradoxně 

jméno člověka, který ho neobjevil, ale pouze popsal ve své knize. Vynalezl jej italský 

šlechtic Giovanni Battista Belaso a popsal ho v knize La cifra v roce 1553. 

 

Pro zjednodušení práce s šifrou slouží Vigenérův čtverec. Písmeno otevřené zprávy 

nalezneme na horním řádku, písmeno klíče zase na levém sloupci a v jejich průsečíku leží 

šifrované písmeno. Vigenérovskou šifru je možno dále komplikovat, např. promícháním 

záhlaví či řádků Vigenérova čtverce pomocí heslem míchané abecedy apod. Prvním 

krokem pro rozluštění je potom určení délky šifrovacího klíče, tedy periody jeho 

opakování. 

 

6.4 Kasiského metoda 

 

Tato metoda se používá k přesnějšímu zjištění délky klíče. Vychází z frekvence výskytu 

jednotlivých znaků, především jejich ucelených skupin v jazyce. Pokud se v textu vyskytují 

stejné skupiny znaků, pak se transformují na stejnou skupinu znaků šifry jen v tom případě, 

jsou-li vzdáleny o celý násobek délky klíče. Hledáme v šifrovaném textu stejné skupiny 

znaků a zjišťujeme jejich vzdálenost, tedy o jedničku větší počet znaků mezi jejich začátky. 

Zjištěné skupiny pak zapíšeme do tabulky podle jejich délky a zjistíme co největšího 

společného dělitele jejich počtu. Tento společný dělitel pak bude délkou použitého klíče. 

 

Pokud se chceme vyslovit ke kvalitě Vigenérovského systému, musíme si nejdříve 

uvědomit, že se jedná o vícenásobné užití Cézarovského systému, kde minimální délka 

zašifrovaného textu je rovna zhruba dvacetinásobku délky hesla. Jakmile máme určenou 

délku klíče, můžeme přistoupit k dešifrování textu. Text se skládá z několika částí, které  

jsou zašifrovány Cézarovskou šifrou a jejichž počet je roven délce použitého klíče. 

Rozdělíme-li text na tyto části, dešifrujeme je jako Cézarovské šifry a složíme zpět. 
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6.5 Jeffersonův válec 

 

Je založen na podobném principu jako Vigenérovské šifry. Vynalezl jej na konci 18. století 

americký ministr zahraničních věcí Thomas Jefferson, který se později stal prezidentem. 

Bohužel byl laik, který nepoznal dokonalost tohoto systému, a proto se nepoužíval.  

 

Na válec umístil 26 kotoučů, na nichž byly náhodně rozmístěny znaky abecedy a to na 

každém jinak. Při šifrování se kotouče nastavily tak, aby v jednom řádku dávaly text 

otevřené zprávy a šifrovaná zpráva se pak přečetla z následujícího nebo kteréhokoliv jiného 

řádku. K šifrování tak vlastně použijeme soustavu 26 obecných monoalfabetických šifer. 

[3] 

 

6.6 Enigma  

 

V 1. polovině minulého století dosáhly značného rozšíření elektromechanické realizace 

složených substitučních šifer – rotační šifrové stroje, jako např. slavná Enigma. Stroj byl 

tvořen soustavou propojených disků, jež se při šifrování po každém zašifrovaném písmenu 

pootočily. Další písmeno bylo tím pádem šifrováno jinou substitucí. Každý disk realizoval 

jednu pevnou permutaci latinské abecedy, která byla nastavením disku cyklicky 

posunována, tak jako je tomu u Césarovy šifry.  

Výsledná substituce vznikala pro každou pozici v textu složením těchto permutací 

posunutých dle aktuálního nastavení disků. Šifrovacím klíčem zde bylo výchozí nastavení 

disků a některých dalších parametrů stroje. V základním typu stroje Enigma se třemi disky 

vzniká stejná substituce až po 16 900 písmenech. 

 

Rozluštění šifry Enigma bylo obrovským úspěchem polských a britských analytiků, mezi 

něž patřili M. Rejewsky a A. Turing. Dešifrování Enigmy významně přispělo k vítězství 

spojenců ve 2. světové válce. Vyvinuté kryptoanalytické postupy, vedoucí k prolomení 

kryptosystému Enigma není možno na malém prostoru jednoduše popsat. Potřeby jejich 

realizace vedly ke konstrukci prvních elektronkových a elektromechanických výpočetních 

zařízení, které byly založeny na myšlence univerzálního Turingova stroje. [5] 
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7 Druhy šifer 
 

7.1 Substituční šifry 

 

Rozdělení substitučních šifer: 

 

 Monoalfabetické šifrovací systémy, které nahrazují otevřený text znak po znaku 

odpovidajícím znakem šifrovaného textu, podobně, jak je tomu v případě Caesarovy 

šifry. Kryptoanalytik by při luštění této substituční šifry nejdříve našel v šifrovaném 

textu nejopakovatelnější znak a zkusil ho nahradit písmenem „E“. Druhý 

nejfrekventovanější znak by nahradil písmenem „T“ a podobně by postupoval i se 

zbývajícím šifrovým textem. 

 Homofonní systémy jsou dokonalejší než monoalfabetické šifrovací systémy. 

Myšlenka této substituce je jednoduchá. Spočívá v tom, že každý znak otevřeného 

textu může být nahrazen některým z více znaků šifrovaného textu. Při použití této 

šifry očividně nepovede jednoduchá frekvenční analýza hned k očekávanému 

úspěchu. 

 Polyalfabetické substituční kryptosystémy se skládají z většího počtu 

monoalfabetických šifer, které se při vlastním šifrování aplikují na jednotlivé znaky 

otevřeného textu. [1] 

 

7.2 Transpoziční šifry 

 

Odlišným způsobem zpracování otevřeného textu se mohou pyšnit tzv. transpoziční 

systémy, v kterých šifrovaný text vzniká přesouváním transpozicí neboli znaků. Mezi první 

novověké transpoziční systémy patří jednoduchá transpozice, kterou využíval již kardinál 

Richelieu. K šifrování se používá heslo (klíč), které je tvořeno jedním slovem nebo 

skupinou slov zvolené abecedy. To nám určí pořadí, v němž bereme písmena otevřeného 

textu. Text se samozřejmě musí rozdělit do bloků stejné délky jako je heslo. Další možností 

je dvojitá transpozice, kdy je text po první transpozici pomocí druhého hesla znovu 

transponován. [3]                                       
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7.3 Symetrické šifry 

 

7.3.1 Šifra Blowfish  

 

Je to bloková symetrická šifra, jejímž autorem je Bruce Schneider. Tato šifra transformuje 

64-bitový blok otevřeného textu na 64-bitový blok zašifrovaného textu. 

Uvedenou šifru je možno charakterizovat takto: 

 implementace na 32-bitových procesorech, čímž se dosahuje značná rychlost 

šifrování 

 malé nároky na paměť (méně než 5kB) 

 jednoduchá struktura, která umožňuje jednoduchou implementaci 

 délka šifrovacího klíče do 448 bitů, pomocí níž je možno dosáhnout kompromisu 

mezi vysokou rychlostí a vysokou bezpečností 

 

Šifa Blowfish používá klíč v podobě 32-bitových slov a jejich počet je od 1 do 14. Tento 

šifrovací klíč se využívá na generování klíčů pro 16 rund (řad) a dva dodatečné klíče, takže 

celkový počet klíčů je 18. Každá runda přitom používá 32-bitový klíč. 

 

Vlastnosti symetrické šifry Blowfish je možno shrnout takto: 

 šifra Blowfish realizuje operace s oběma polovinama dat v každé rundě, což je 

rozdíl oproti klasické Fiestelově šifře, která realizuje operace jen s jednou polovinou 

dat. Tento nový prvek zvyšuje kryptografickou bezpečnost šifry Blowfish 

 substituční S-boxy této šifry jsou závislé od šifrovacího klíče a to pak zvyšuje 

lavinový efekt a stěžuje kryptoanalýzu 

 při vhodné volbě délky klíče není šifra Blowfish z hlediska metody totálních 

zkoušek zranitelná, přičemž délka klíče může být v rozsahu 32 - 448 bitů. 

 výhodou této šifry je značná rychlost, která je vyvinuta při šifrování 

 Blowfish je možno volně používat, neboť není patentovaná 
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7.3.2 Šifra RC5 

 

RC5 je symetrická bloková šifra, která r. 1994 vzešla z dílny Rona Rivesta. Vyznačuje se 

flexibilitou parametrů, které jsou označeny těmito symboly: a) délka bloku dat – w 

                                                                                                 b) počet rund - r 

                                                                                                 c) délka klíče – b 

Šifra RC5 používá poměrně složitou množinu operací na generování subklíčů. V každé 

rundě se využívají 2 subklíče, přičemž algoritmus využívá ještě 2 klíče v části, která není 

součástí žádné rundy. Zvyšování počtu rund vede ke zvýšení bezpečnosti RC5 na úkor 

rychlosti. Jako ideální se jeví volba, při níž je délka slova 32 bitů, 12 rund a 16 Byte klíče, 

což lze zkráceně napsat jako RC5-32/12/16. Šifra RC5 je implementovaná hlavně 

v systému RSA Data Security.  

 

Tato šifra používá 3 jednoduché operace: 

 sčítání slov 

 operace exklusive-OR (XOR) 

 rotace vlevo – cyklicky posouvá slovo o „s“ bitů doleva [4] 

 

7.3.3 Šifra RC4  

 

Jedná se o symetrickou proudovou šifru. Autorem je rovněž Ron Rivest, který ji vyvinul 

v roce 1987 pro kryptografický systém RSA. Po celých 7 let se tomuto systému dařilo 

algoritmus RC4 utajit. Poté byla odhalena hackerem a její popis byl umístěn na Internetu. 

RSA dostala strach o zneužití této šifry konkurencí, protože nebyla patentována. RC4 je 

řádově 10x rychlejší než DES. Klíč pro RC4 může mít maximálně 2 048 bitů. V praxi se 

používá 128-bitový klíč na území USA a 40-bitový klíč mimo něj. RC4 je velice zajímavá, 

neobyčejná a analytickou metodou doposud nenapadnutelná šifra. Ani teoretický základ 

šifry není zatím pořádně prozkoumán. Šifra RC4 je nejpoužívanější ze všech proudových 

šifer pro Internet a komerční využití. [3] 
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8 Šifrování s veřejným klíčem 
 

8.1 Metody šifrování s veřejným klíčem 

 

Vývoj veřejného klíče v kryptografii je největší a snad až teprve skutečnou revolucí v úplné 

historii kryptografie. Od svých prvních počátků až k moderní době, byly ve skutečnosti 

všechny kryptografické systémy zakládány na jednoduchých principech substituce 

(nahrazení) a permutace (záměny v pořadí). Po tisíciletí pracování s algoritmy se většina 

pokroku v symetrické kryptografii vyskytovala s vyvinutím rotoru šifrovacího a 

dešifrovacího stroje. Elektromechanický rotor umožnil vyvinutí ďábelsky složených 

šifrovacích systémů. Veřejný klíč kryptografie poskytuje radikální odbočení od všech klíčů, 

které byly před ním. Veřejné klíče algoritmů jsou spíše zakládány na matematických 

funkcích, než na principech substituce a permutace. [6] 

 

8.2 Algoritmus na výměnu klíčů Diffie-Hellman  

 

Tento algoritmus byl prvním publikovaným algoritmem s veřejným klíčem, umožňující 

výměnu tajných klíčů v kryptografickém systému. Uvedený algoritmus vytvořil 

předpoklady pro vznik kryptografie s veřejným klíčem a odstranil tak stěžejní problém, 

kterým byla distribuce tajných klíčů. Je třeba poznamenat, že uvedený algoritmus má 

interaktivní charakter, tedy výpočet tajného klíče „k“ je možno realizovat na obou stranách 

až po výměně hodnot YA a YB mezi účastníky A a B. 

 

8.3 Algoritmus El Gamal  

 

Algoritmus El Gamal, který byl publikovaný v roce 1985, je založený na obtížnosti výpočtu 

diskrétních logaritmů v konečném poli a je možné ho použít univerzálněji, jako algoritmus 

D-H. Tyto 2 systémy jsou v podstatě shodné v distribuci klíčů s tím rozdílem, že „y“ je částí 

veřejného klíče a operace šifrování zahrnuje násobení činitelem y
k
. Algoritmus El Gamal 

má pravděpodobnostní charakter, což znamená, že vzhledem na náhodný výběr k stejným 

otevřeným textům zodpovídají různé zašifrované texty. [4] 
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8.4 Micaliho rozšíření  

 

V r. 1993 Micali navrhl, aby bylo legálně povoleno používat pouze ty šifrovací postupy, 

které nemohou být nijak zneužity. Jeho myšlenka spočívala v tom, že by utajované údaje 

byly transformovány tak, aby nemohly být po cestě odchyceny a rozluštěny náhodným 

pozorovatelem. Pokud by se ale sešlo několik uznávaných autorit, jimiž by byli například 

soudci, pak by mohli podezřelou zprávu dešifrovat. Takovýto postup by měl zabránit 

možnému zneužití šifrování, kde by důvěryhodnost a nepodplatitelnost soudců měla podle 

Micaliho zajistit nezneužitelnost pro neoprávněné dešifrování zpráv, což byla myšlenka 

poněkud idealistická. 

 

Reagoval tak na situaci, kdy je kryptografie na jedné straně používána institucemi k utajení 

dat, údajů a popisů tajných postupů, které jsou uloženy v elektronické podobě a na druhé 

straně zneužívána teroristy a kriminálními živly k utajení jejich zabezpečené komunikace 

ohledně plánovaných operací. Z toho pak vyplývá rozpor mezi snahou objevovat stále nové 

a bezpečnější šifrovací algoritmy a obavou ze zneužití těchto algoritmů. V počátcích 

šifrování stačilo kriminalistům odchytit šifrovanou zprávu a s využitím dostatečných 

kapacit pak bylo možné odhalit její obsah „hrubou silou“. V dnešní době je situace mnohem 

obtížnější, protože algoritmus šifrování i dešifrování je sice znám, ale tato znalost není 

příliš platná, dokud nemáme potřebné šifrovací klíče.  

 

Micali popsal, jak využít Diffie-Hellmanův systém ke konstrukci „nezneužitelných“ šifer 

na základě principů metod sdílení tajemství. Nosnou myšlenkou této konstrukce je 

rozdělení privátního klíče na několik podílů, jež jsou uloženy u důvěryhodných osob, např. 

již zmíněných soudců. V okamžiku, kdy soudci na základě rozhodnutí soudu dají 

dohromady své částečné údaje o privátním klíči osoby „i“, jsou schopni zjistit soukromý 

klíč této osoby a zprávu dešifrovat stejně jako osoba samotná. Micaliho návrh spočívá 

v tom, že privátní klíč každé osoby ze skupiny bude možné rekonstruovat, pokud bude 

spolupracovat „n“ důvěrníků (soudců). Micaliho rozšíření Diffie-Hellmanova 

kryptosystému má tedy potřebné vlastnosti systému, které jsou nutné pro sdílení tajemství. 

Množina všech důvěrníků osoby „i“ tvoří tzv. kvalifikovanou skupinu, každý menší počet 

důvěrníků je nekvalifikovanou skupinou, která jej nemůže odhalit. [5] 
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9 Bezpečnost elektronické komunikace 
 

9.1 Zabezpečení elektronické pošty  

                                                                                                                                 

Elektronická pošta, neboli e-mail, je po „www“ pravděpodobně nejpoužívanější službou na 

internetu. E-mail je systém pro výměnu textových elektronických zpráv mezi uživateli. 

Podporuje posílání tzv. příloh, což jsou doplňkové soubory, mající libovolný obsah i formát. 

Nynější standardy elektronické pošty podporují i diakritiku, posílání binárních souborů a 

šifrovaných souborů za účelem jejich ochrany před nežádoucí osobou. 

Bohužel, elektronická pošta je hlavním terčem útoku, resp. Prostředním článkem replikace 

mnoha nebezpečných programů nebo jiných nežádoucích subjektů, kterými jsou např. viry, 

červi, trojské koně, spamy apod. Zabezpečíte-li správně svou elektronickou poštu, vyhnete 

se hlavnímu nebezpečí, které číhá na síti Internetu. [7] 

 

9.2 Ochrana informace  

 

V současné době se prosazují v ochraně informací hlavně „Systémy s veřejným klíčem“. 

Jsou to systémy, v nichž jsou známy nejen šifrovací postupy, ale rovněž klíče k zašifrování 

zpráv. Tyto systémy jsou založeny na skutečnosti, že z dostupné informace není možno v 

rozumném čase získat klíč pro dešifrování zprávy. 

Podle způsobu přístupu k šifrování otevřeného textu se šifry dělí do následujících skupin: 

 Utajený přenos – sem se řadí všechny snahy o utajený přenos zprávy, tedy i 

postupy budující utajené přenosové kanály. Mohou být tvořeny prověřenými 

osobami, užitím tajného inkoustu, či jinými způsoby tajnopisu neboli steganografie. 

 Transpoziční systémy – provádějí určenou manipulaci s jednotlivými znaky, které 

vyměňují jejich pozici v textu apod., aby zpráva byla pro žádoucí osoby nečitelná. I 

přes jejich dřívější značné rozšíření jsou dnes snadno dešifrovatelné. 

 Transkripční systémy – ponechávají původní znaky na stejných pozicích, ale 

zaměňují je za znaky jiné. Výraznou výhodou je zde možnost šifrovat jakkoliv 

dlouhou zprávu. Později se začaly dělit na systémy proudové a blokové. [3]                                                         
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9.3 Ochrana dat  

 

Šifrování dat na PDA (Personal Digital Assistent) neboli na kapesních počítačích je 

v současných zabezpečovacích programech uživatelsky velmi přívětivá procedura. 

Šifrování je zde možné iniciovat automaticky nebo manuálně, a to např. při každém vypnutí 

přístroje. Takové nastavení dokáže velice dobře ochránit data, ale mnoho uživatelů odradí 

čas, jež je potřebný na zašifrování a dešifrování dat. [10] 

 

9.4 Digitální podpis  

  

Digitální podpis se používá k ověření, že text „x“ skutečně pochází od odesílatele a že 

původní text nebyl nijak pozměněn. Jedna z variant digitálního podpisu je založena na 

šifrovací metodě RSA. Pokud je digitálně podepsaný otevřený text „x“ důvěrného 

charakteru, pak může být před odesláním spolu s digitálním podpisem zašifrován. Při 

zašifrování otevřeného textu „x“ jej odesílatel zašifruje veřejným klíčem příjemce zprávy. 

Takto zašifrovanou zprávu lze dešifrovat pouze odpovídajícím soukromým (privátním) 

klíčem příjemce zprávy.  

Po obdržení zašifrované zprávy provede příjemce její dešifrování svým soukromým klíčem. 

Digitální podpis využívá klíče asymetrického šifrování tak, že vytvořený „otisk“ f(x) 

souboru „x“ je zašifrován privátním klíčem podepisujícího subjektu. Při ověřování 

digitálního podpisu pak ověřující strana dešifruje zašifrovaný „otisk“ f(x) veřejným klíčem 

subjektu, který provedl tento podpis.  

 

Kromě šifrovací metody RSA existují další speciální metody pro digitální podpis, které ale 

nelze použít i pro šifrování. Nejrozšířenější z nich je americký podpisový standard DSA. 

Hlavní principy jeho fungování jsou ale shodné, podepisuje se otisk zprávy, který je 

vytvořený hašovací funkcí a pro vytváření podpisu využívá soukromý klíč podepisujícího, 

jež je nutno utajovat. Pro ověření podpisu se využívá veřejný klíč podepisujícího, který je 

ve formě certifikátu. [8] 
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9.5 Hašovací funkce  

 

Hašováním rozumíme proces, v němž se dlouhá zpráva zhušťuje v malou datovou sekvenci 

a kontrolní součet zprávy, který je vhodný pro zjišťování, zda během přenosu nebyla 

porušena zpráva, či její integrita. Pro takovýto účel musí užívaná hašovací funkce, která 

přiřazuje zprávě číslo (haš), splňovat jisté podmínky. Musí dvěma různým zprávám přiřadit 

různá čísla a to i za předpokladu, že se liší jen velmi málo. Dále je nezbytně nutné, aby ze 

znalosti haše nebylo možné rekonstruovat zprávu, jež je tomuto číslu přiřazena. 

Nejznámější hašovací funkcí je MD5, která libovolně dlouhé zprávě přiřazuje haš o délce 

128 bitů. [9] 

 

9.6 Certifikát veřejného klíče  

 

Aby účastníci komunikace měli jistotu, že komunikující „A“ má skutečně veřejný klíč, je 

pravost klíče garantování třetí, nezávislou stranou. Tímto subjektem je tzv. certifikační 

autorita neboli CA.. Důležitým předpokladem je, aby CA byla důvěryhodným subjektem 

pro všechny komunikující strany. Vytváří totiž elektronické soubory (certifikáty), jež 

představují potvrzení, že příslušné veřejné klíče opravdu náleží daným subjektům. 

Certifikát jednoznačně svazuje totožnost subjektu (serveru, fyzické osoby, aplikace) s jeho 

elektronickou identifikací (veřejným klíčem).  

 

Analogií certifikátu je např. občanský průkaz, který je vydán státní institucí a v němž se 

spojují uvedené identifikační údaje osoby s její podobou, jež je zprostředkována fotografií. 

Certifikátem se pak subjekt prokazuje při elektronické komunikaci, čímž umožňuje 

prokázání své identity.  

 

Certifikát může být vystaven certifikační autoritou pro fyzickou osobu, server či aplikaci. 

Platnost certifikátu bývá obvykle vystavena na 1 rok. Předčasné zneplatnění certifikátu 

může provést výhradně certifikační autorita. Může se tak stát např. na žádost subjektu „A“ 

při vyzrazení jeho privátního klíče, jež tvoří s certifikovaným veřejným klíčem pár. 
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9.7 Certifikační autorita 

 

Jedná se o speciální pracoviště, jež na základě žádosti uživatele vydává certifikát veřejného 

klíče neboli elektronické osvědčení o autentičnosti veřejného klíče uživatele na určité 

vymezené časové období. Příslušná procedura vydání certifikátu se nazývá certifikací. 

Privátní klíč CA, kterým je podepisován obsah certifikátů, musí být velmi pečlivě 

zabezpečen proti kompromitaci. V případě prozrazení soukromého klíče CA by pak došlo 

ke ztrátě důvěryhodnosti CA a jí podepsané certifikáty tímto klíčem by už nebylo možné 

dále používat. Např. banky mají své interní CA, které provádí certifikace veřejných klíčů 

zaměstnanců firmy, aplikací či serverů.  

 

Pro bezpečné používání infrastruktury všech veřejných klíčů je nejkritičtějším místem 

řádné zabezpečení certifikační autority, konkrétně té části pracoviště, kde je používán 

privátní klíč CA k realizování certifikace. Proto jsou na tyto pracoviště kladeny zvýšené 

požadavky, jež zabezpečují jeho ochranu. Pracoviště, která provádějí certifikaci je zapotřebí 

umístit do odpovídající bezpečnostní zóny. Jedna z možností zabezpečení privátního klíče 

CA před hackery je jeho uložení a provádění certifikace až na lokální stanici. Vygenerované 

certifikáty jsou následně nahrány na přenosná média a přeneseny na síťovou stanici za 

účelem jejich následné distribuce.  

 

Certifikační autorita může mít v případě potřeby několik podpůrných pracovišť, jež se 

nazývají registrační autority (RA).  

 

Funkce registračních autorit: 

 přijímání žádostí o certifikát 

 ověřování identity žadatelů 

 distribuování certifikátů jejich vlastníkům [8] 
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10 Praktické použití programů PGP k zabezpečení 

elektronické komunikace  
 

Protože největší nebezpečí odcizení důvěrných informací často přichází z vnitřní sítě nebo 

vzniká odcizením počítačů, ochrana komunikace firewallem a šifrováním provozu privátní 

sítě nekončí. Proto zde nastupují léty prověřené programy PGP (Pretty Good Privacy) pro 

šifrování e-mailové komunikace a disků nebo některé jejich volně dostupné napodobeniny. 

 

PGP disk, který byl již zmiňován, by měl ochraňovat počítače i mobilní počítače všech 

manažerů a pracovníků, jež disponují přístupem k citlivým datům a potřebují tyto data 

chránit a zajišťovat jejich bezpečné uložení. Díky vytvoření logického šifrovaného disku 

zůstávají tato data v případě odcizení nepovolaným osobám skryta a vlastník kromě hmotné 

ztráty zůstává ochráněn. 

 

Oproti tomu PGP mail zajišťuje šifrovanou e-mailovou komunikaci snadno 

integrovatelnou do běžných mailů klientů typu Microsoft Outlook, Outlook Expres apod., 

kde se následně zašifrování a případně elektronický podpis mailu stává jednoduchou 

záležitosti stisku jednoho tlačítka před odesláním mailu s citlivými informacemi. Šifrování 

komunikace je zajištěno na bázi veřejných a privátních klíčů, takže zprávu může dešifrovat 

a číst pouze adresát, disponující tímto privátním klíčem, jež je v páru k veřejnému klíči, 

který byl použit při zašifrování. Tímto způsobem může být pro zašifrování použito i větší 

množství klíčů, pokud je zpráva určena více adresátům. 

 

PGP produkty lze použít i ke komunikaci s osobami, jež nedisponují daným softwarem. 

Word dokumenty, Excel tabulky apod. lze zašifrovat do samorozbalovacího dokumentu a 

poslat nezašifrovaným e-mailem. Adresátovi je pak vhodné zaslat heslo telefonicky či 

prostřednictvím SMS tak, aby po příjmu e-mailu byl schopen dokumenty dešifrovat. Tento 

způsob zabezpečování komunikace je velice běžný, protože lze zdarma a legálně stáhnout z 

Internetu. Cena za ochranu dat by neměla být vyšší, než hodnota dat samotných, přesto je 

technikám šifrování věnována vysoká pozornost. Odcizení citlivých dat by pak mohlo 

společnost poškodit a ztížit její každodenní boj na konkurenčním poli. [14] 
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10.1 Svobodné šifrování pomocí PGP v Outlooku 

 

Pokud potřebuje utajit vaši elektronickou korespondenci v systému Windows a jste nuceni 

používat Microsoft Office Outlook, pak právě pro vás je zde GnuPG-Plugin (GPG) od 

německé společnosti G DATA, který vidíte na Obrázku č. 1.  

 

Jedná se o svobodnou, otevřenou implementaci standardu OpenPGP, který je kompatibilní s 

komerčním PGP (Pretty Good Privacy). Stáhnout si jej můžete na adrese 

http://www3.gdata.de/gpg/. Aktuálnost pluginu spíše implikuje verze Outlooku, do nichž ho 

lze s úspěchem nainstalovat. Podporovány jsou verze 2000 a 2002. U verze 2003 už někdy 

nastávají problémy buďto při instalaci pluginu nebo při následném šifrování. Pokud ale 

používáte odlehčenou verzi MS Outlooku – Outlook Express, není pro ni tento plugin 

určen. 

 

Obrázek č. 1 GnuPG-Plugin (GPG) 

 

V sekci download je ke stažení anglická i německá verze. Po spuštění samoinstalačního exe 

souboru budete dotázáni, jestli chcete nainstalovat pouze plug-in, přidávající do Outlooku 

funkce pro šifrování a práci s klíči, nebo instalovat i samotný GPG software. Po krátké 

instalaci můžete rovnou spustit Microsoft Outlook.  
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V hlavním okně přibude ikona pro správu klíčů a stejná položka v menu Nástroje. V okně 

nové zprávy se objeví ikony pro zašifrování a podepsání zprávy a v Nástrojích ještě navíc 

přibude položka pro vložení standardního klíče do zprávy.  

V okně příchozí zprávy pak přibudou ikony pro dešifrování zprávy a import klíčů z e-

mailu. V hlavním menu Nástroje-Možnosti se objeví nová záložka s názvem Encryption, 

jak je znázorněno na Obrázku č. 2.   

 

Obrázek č. 2 Znázornění nově vzniklé záložky Encryption 

 

Pokud ještě nemáte svůj pár GPG klíčů, můžete si jej vygenerovat pomocí ikony pro správu 

klíčů, kterou vidíte na Obrázku č. 3. Tento pár klíčů představuje velice úsporné a omezené 

grafické rozhraní pro GnuPG nástroj. Pro plné využití jeho funkcí je nutné použít prompt, 

což je příkazový řádek. Pokud jste při instalaci pluginu nezvolili jinak, najdete jej v adresáři 

X:\Program Files\GnuPGExch\, kde X představuje označení vašeho systémového disku. V 

tomto adresáři najdete samotný gpg.exe a dále i rozsáhlou manuálovou stránku gpg.man, 

která má formát prostého textu.  
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Obrázek č. 3 Generování GPG klíčů 

 

Můžete takto klíče importovat nebo exportovat a ke svému dříve vygenerovanému páru 

klíčů přidávat libovolné množství identit, které pokrývají všechny vaše různé e-mailové 

účty. Následně je můžete editovat, kdy ale nejprve musíte vyvolat editační dialog příkazem 

gpg --edit-key klíč a pak zvolit identitu, kterou chcete upravit. Pomocí tohoto nástroje 

můžete také šifrovat jakékoliv soubory. [18] 
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11 Technické a ekonomické důvody bránící masovému 

rozšíření šifrování v praxi 
 

Spousta uživatelů používá nejen z ekonomických důvodů připojení přes proxy. Praktické 

využití výhod proxy serverů není tak náročné na znalosti uživatelů, jak by se mohlo zdát. 

Stačí znát adresu svého proxy serveru a používat software, který umožňuje přenos mezi 

počítačem a proxy serverem. Tímto softwarem může být specializovaný správce proxy 

připojení nebo i obyčejný webový prohlížeč, stahovací program, apod. Proxy jsou velice 

oblíbené už jen proto, že ruční nastavení vlastností připojení přes proxy servery není nic 

složitého. Zvládne jej bez větších problémů i méně zkušený uživatel. [15] 

 

Protože neustálý tok velmi citlivých a důležitých informací, kterými bankovní informace 

nepochybně jsou, vyžaduje dostatečné zabezpečení před zneužitím, je bezpečnosti 

elektronického bankovnictví věnována vysoká pozornost. Z tohoto důvodu se každá 

banka snaží zabezpečit svůj bankovní software, což ji umožňují např. firewally. Stejně 

důležité je zabezpečit elektronickou výměnu dat mezi bankou a klientem, jelikož tvoří 

podstatu elektronického bankovnictví.  

 

Na zaručení bezpečnosti služby používají banky několik způsobů podle světových 

standardů. Vstup do programu je chráněn přístupovým heslem a data jsou zašifrované a při 

spojení s bankou podepsané elektronický podpisem, který je nejdůležitějším ze všech 

prvků bezpečnosti. Při použití digitálního podpisu musí být každý platební příkaz před 

odesláním do banky digitálně podepsaný jednou nebo více osobami. 

 

 

Novou progresivní službou je WAP-banking. Základem její bezpečnosti je vlastní WAP 

brána, která zabezpečuje přechod mezí sítí GSM a internetem. Použitá bezpečnostní 

technologie WTLS šifrování umožňuje zabezpečené, certifikované a šifrované spojení, což 

zajišťuje utajení citlivých dat a následnou spokojenost na obou stranách. [16] 
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Serverová brána firewall tvoří velmi důležitou první obrannou linii, jež chrání lokální sítě 

před útoky zvenčí tím, že odmítá veškerou nevyžádanou komunikaci. Serverová brána 

firewall blokuje celý provoz, který není mezi sítí úřadu a Internetem povolen. Mohou také 

maskovat adresy počítačů, jež se nachází za bránou, takže díky tomu jsou počítače, které 

jsou připojené do sítě, neviditelné pro osoby zvenčí.  

 

Hackeři, kteří jednají v rozporu se zákony, mohou vyhledat síť úřadu a případně zaměřit 

útok na jednotlivé počítače, aniž by věděli, na koho konkrétně útočí. Je to stejné jako 

náhodná volba čísel z telefonního seznamu. Pokud má jakýkoliv úřad trvalé připojení k 

internetu, existuje jistá pravděpodobnost, že jeho síť bude předmětem náhodných sond nebo 

útoků několikrát denně. Jestli mají útočníci k dispozici správnou adresu počítače, mohou 

využít mezer v programovém vybavení nebo se mohou pokusit o překonání hesla tak, aby 

získali přístup k požadovaným informacím. Samotný firewall nemůže zaručit bezpečnost, 

ale je dobrou zbraní první obranné linie, která chrání naše data před nepovolanými 

osobami. [17] 

 

Mezi nejčastější důvody, které brání masovému rozšiřování šifrování, patří fakt, že ne 

každý člověk v současné době umí zacházet s počítačem, používá Internet a zabezpečovat si 

svá data pomocí šifrovacích metod. Elektronické bankovnictví nebo obchod na Internetu je 

dnes běžnou záležitostí, ale ne všichni tomuto způsobu distribuce osobních údajů věří a 

dávají přednost raději klasickému způsobu komunikace s bankovním sektorem, či jinými 

druhy služeb. Dalším důvodem je také to, že šifrování nahradily z velké části datové 

schránky, které se nyní hojně používají a díky nimž je zbytečné svá citlivá data podrobovat 

metodám šifrování. Něktěří lidé nemají na svém počítači nainstalovaný žádný antivirový 

program, protože si myslí, že ty kvalitní z nich jsou zpoplatněné a že jim jen zbytečně 

zpomalují počítač. Pak se ale velice diví, když jim počítač napadne některý ze škodlivých 

programů, který může zničit všechna uložená data. Proces odvirování pak může být velice 

nákladný a mnohem dražší než nainstalování samotného antivirového programu. 
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11.1 Návrh zlepšení 

 

Dobré by bylo již při výběrových řízeních na připojení k Internetu uvést, že je nutné, aby 

byla nainstalována serverová brána Firewall, což by mělo vést hlavně k ušetření budoucích 

nákladů firmy. Pokud nenainstalujeme tuto serverovou bránu, nevytvoří se ochranná bariéra 

a můžou nastat problémy, jejichž odstranění bude dražší, než i ten nejdražší firewall. Kromě 

firewallu je nezbytně nutné, abychom měli svá data dobře zašifrována, ať už jde o 

obyčejnou e-mailovou komunikaci, ukládání citlivých dat společnosti nebo komunikaci 

mezi bankou a klientem. Neměli bychom otevírat žádné přílohy, dokumenty či maily, 

jejichž odesílatele neznáme. Musíme zavést veškerá opatření, která budou minimalizovat 

rizika, jež by nám při práci s Internetem mohla vzniknout a ohrozit tak naše uložená data. 

 

Zabezpečení informací spočívá hlavně v bezpečném zálohování dat.  Proto by měla být 

záloha dat vytvořena tak, aby ji neohrozil útočník ani žádná přírodní živelní pohroma, jako 

např. vzniklý požár, záplavy apod. Zálohovaná data je proto nutné chránit použitím 

vhodného šifrovacího systému, který nám zajistí, že nevznikne žádná šance na jejich 

odcizení. Veškeré informace, které na Internetu provádíme, se snažíme co nejlépe 

zabezpečit. Z toho důvodu používáme složitá hesla, privátní šifrovací klíče a vhodné 

šifrovací metody, jejichž prolomení je velice obtížné nebo při nejlepším nemožné. 

 

Zabezpečení našeho počítače spočívá především v zabezpečení systému před útokem 

hackerů, kteří by se chtěli pokusit nabourat do našich počítačových souborů. Z těchto 

důvodů si do počítače instalujeme antivirové programy, které jej chrání před veškerými 

nebezpečnými vlivy okolí. Jsou to nejen již zmínění hackeři, ale dále také škodlivé 

programy, kterými můžou být viry, červi, trojské koně apod. Pokud se ale jedná o 

počítačové systémy společnosti, pak bychom pro zlepšení zabezpečení důvěrných dat měli 

používat elektronické zámky, poplašné zařazení, kamerové systémy a autorizační systémy, 

které jsou chráněny hesly nebo čipovými kartami. Pro absolutní zabezpečení bychom pak 

měli využívat autentizačních systémů, které fungují na bázi snímání otisků prstů, dlaně, 

oční duhovky, či rozpoznání hlasu pověřené osoby. Pokud využijeme některé z uvedených 

návrhů zlepšení, bude možné šifrování do budoucna mnohem více a účelněji rozšířit. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1loha_(informatika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kryptografie
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Závěr                      
 

Vybrala jsem si téma šifrování, protože mě zajímalo, jak si jednotliví uživatelé nebo firmy 

chrání svá osobní data. Přínosem pro mě bylo, že jsem se dozvěděla, na jakých principech 

fungují šifry i složité šifrovací systémy a které metody jsou nejlepší pro zabezpečení dat 

před nezvanými hosty z vnějšího okolí. Každý počítačový systém by proto měl být chráněn 

prostřednictvím antivirových programů před veškerými škodlivými programy, které náš 

počítač mohou kdykoli napadnout a ohrozit tak data uložená ve složkách. Šifrování se 

využívá zejména při elektronické komunikaci, při níž si uživatelé posílají dokumenty, 

přílohy, atd., které by během své „cesty“ k adresátovi neměly být jakkoli porušeny a jejich 

obsah pozměněn.  

 

Velkým pozitivem šifrování je, že si díky veřejným a soukromým šifrovacím klíčům 

dokážeme uchránit svá data před hackery, viry či trojskými koni, kteří by mohli napadnout 

naše data a způsobit tak zavirování celého počítačového systému. Díky tomu, že jsem psala 

o šifrování, vím, jaké šifry se v současnosti nejvíce využívají a které šifrovací systémy 

dokážou nepovolaným osobám znesnadnit jejich námahu o pokus nabourání se do 

počítačové sítě. Rovněž také můžeme naše citlivá dat ochránit tím, že přístup k nim 

umožníme jen omezenému počtu osob, kteří budou znát chráněná hesla a budou vybaveni 

čipovými kartami.  

 

Případným negativem v kryptografii může být, že ne každá společnost může disponovat 

kvalitními a jen těžce rozluštitelnými šifrovacími systémy. Ať už kvůli vysokým nákladům 

nebo přikládání malé důležitosti krytí svých dat. Dalším problémem je fakt, že šifrovací 

program může selhat nebo nám dostatečně nezabezpečit počítač. Proto také ke krytí svých 

dokumentů užíváme zálohování dat nebo datové schránky, které v dnešní době ve velké 

části nahradily právě tolik prosazované šifrování. 
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