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Telefon má dnes každý. Důchodce, nezaměstnaný, otec rodiny i jeho malé děti, které místo 
dětského hraní s míčem mačkají klávesnici mobilu. Časy se změnily. Ubylo mnoho starostí, 
ale vyvstala i mnohá nebezpečí. Fascinuje mne co všechno naši mladí příznivci povídají do 
telefonu. Vzpomínám jak mi mráz běhal po zádech při poslechu on-line popisované potyčky s 
rudými. Nebo vzájemnou hádku za opožděnou práci na propagačních materiálech, které už 
měly být na ulici. Jako i jinde, zde platí dvojnásob. Dva se perou třetí se směje. Pojďme tomu 
tlustému, nadrženému fízlovi za monitorem plných Vašich nejtajnějších zpráv trošku zmrazit 
úsměv. Pokud se budete řídit alespoň polovinou z následujícího, určitě se to povede. 

Obecné zásady, vše co by měl už každý znát: 

1. Úplně první a nejpodstatnější zásada je: nepoužívejte telefony absolutně k ničemu, co se 
týká jakékoliv vaší extrémní činnosti. 

2. Zdání anonymity. Považujte vše, co řeknete do aparátu, ať už je to pevná linka nebo mobil, 
za naprosto veřejné a policii přístupné. 

3. Vlastníte-li mobil, je možné takřka neustále kontrolovat váš pohyb. Jak? Pokusíme se to 
zjednodušeně vysvětlit. Pokud máte mobil zapnutý, je stále propojen s nejbližším 
převaděčem, kterému se, i když netelefonujete , vždy po několika minutách ohlašuje. Nech ho 
položený delší čas u repráku věže a přesvědčíš se. Převaděč předá informaci do tzv. Mobile 
Switching Center, který informuje centrálu (Home Location Register). To vše funguje i v 
zahraničí. Jestliže letíte do U.S.A. za kamarády a musíte mít mobil v letadle vypnutý, pak 
jakmile ho po opuštění letadla zapnete, okamžitě celý proces proběhne a to až do centra 
vašeho operátora u nás. Asi Vás zajímá, s jakou přesností lze vaší polohu určit. To záleží na 
tom, kde se nacházíte. Ve městě se dá určit poloha s přesností do 10 metrů (viz. T-mobile 
Navigátor), na venkově je to těžší a lze to udělat zhruba s přesností na kilometr. Centrála ale i 
v řídce obydlené oblasti může zjišťovat polohu, např. na vyžádání policie, přesněji tím, že 
„přehlásí“ mobil na jiný převaděč blízký původnímu, a pak získá vaší polohu přesněji jako 
průsečík polí dvou převaděčů. Když máte mobil vypnutý a přihlásíte se třeba i jen na chvilku 
a zase ho vypnete, dáváte jim šanci určit vaší polohu. Takový monitoring lze udělat i zpětně a 
určit například že jste se před měsícem v určitý čas pohybovali ve městě X poblíž místa Y, 
kde došlo k pravicovému útoku. Takže mobil nechte před akcí doma! 

4. Co proti? Je fámou, že mobil nelze lokalizovat pouze když ho uživatel vypne. I vypnutý se 
čas od času přihlásí pro průběžnou lokalizaci sítě. Pomůže jen vypnutý mobil S 
VYTAŽENOU BATERIÍ. Zhruba od roku 1997 lze síť GSM odposlouchávat. Odposlech je 
stejně snadný volá-li účastník z mobilu na pevnou linku, nebo volá z mobilu na mobil. A jak 
vše probíhá? Když telefonujete z mobilu, vyšle telefon svůj kód tzv. IMSI (International 
Subscriber Identity- Mezinárodní identifikační číslo účastníka v mobilní síti). Přístroj zvaný 
IMSI catcher ho zachytí a pak mu předá povel „vysílej nekódovaně“. Pak už je vše snadné. 
Dříve to bylo možné poznat, protože pak nešlo z napíchnutého mobilu zavolat do hlasové 
schránky a i při vytáčení byl tón trochu pozměněný. Podle posledních zpráv se zdá, že dnes už 
prakticky nikdo není schopen nijak poznat, že mobil je odposlouchávaný. Naopak dnes platí, 



a to pro mobily i pevné linky, že pokud vám odposlouchávají telefon, budete mít spíš čistší 
signál než jindy, koneckonců je to v zájmu fízlů. Nedávno se objevilo telefonní číslo na které 
zavoláte a zjistíte jestli švestka poslouchá. Vycházely zajímavé výsledky. Přesto mohlo jít o 
policejní mucholapku co na sebe lepila neznámá čísla lidí z hnutí. Takže pozor na co voláte! 

5. Fáma dvě. Pokud možno mít mobil na kartu, tím se zmenší možnost, že policie zjistí vaše 
číslo rychle. Nespoléhejte na to, většinou má vaše číslo spousta lidí a v SMS zprávách se 
objevují jména a další indicie, podle kterých vás policie může „přiřadit“ k danému číslu! A to 
nemluvíme o lokalizace telefonu nebo jeho ID číslu. TWIST karta ne= bezpečí. 

6. Co se týče SMS zpráv a nebo zpráv na pager (ten ale u nás využívá málo lidí), jdou přes 
centrálu a jsou naprosto čitelné nejen pro policii (pokud bude chtít), ale i pro jen trochu 
zručného počítačového kutila nebo známého u operátora. Proto ani touto cestou nic 
„nebezpečného“ neřešte. 

7. Před a při akci ho nepoužívejte a mějte vytaženou baterii. Dobré je mít ho zapnutý v místě 
alibi (doma, v hospodě..). 

8. Máte dvě karty. Jednu čistou, druhou pro hnutí. Dobrá věc. Ale strkáte je do stejného 
telefonu takže je to taky na nic. Policie odposlouchává nejprve ID číslo telefonu a až potom 
VEŠKERÉ simkarty co do něj strkáte. Pokud chcete být čistí. Používejte dva mobily. Neřešte 
v to druhém osobní věci. Nezapínejte ho doma, ale vždy venku. 

9. Záznamníky. Nebezpečné jsou také záznamníky i u mobilů, i u pevné linky. Některé mají 
jen dvoumístnou kombinaci čísel pro zabezpečení (ta jde rychle přezkoumat), a pak, lidé si 
skoro nikdy nevolí své číslo zabezpečení a nechávají si číslo hlasové schránky standardně 
nastavené od výrobce. Do takového záznamníku se lze v síti volně dostat. Tedy opět 
jednoduchá rada: pro vážné vzkazy je vůbec nepoužívat. 

10. Pevná. Co se týče pevné linky, je situace ještě horší. Už skoro celá síť byla kompletně 
digitalizována (proto i na displeji mobilu vidíte číslo toho, kdo vám volá z pevné 
digitalizované linky). Odposlech se tím technicky nesmírně usnadnil. Navíc dnes většinu času 
provádí odposlech stroj. Ten může být naprogramován například tak, že se nahrávání zapne 
automaticky pokud zazní určitá klíčová slova (skihneads, národní odpor, anti-antifa…), nebo 
se zapne pokud vytočíte nějaké určité „podezřelé“ číslo (jiného kamaráda „extremisty“), 
vyslovíte nějaké jméno apod. To se děje za pomoci speciálních scannerů a policie dnes 
používá také velmi propracované rastrovací metody. Vzpomínám jak jsme jednou s 
kamarádem napíchli v rozvodně kabel buňce AFy a nainstalovali jednoduché záznamové 
zařízení. To byly zajímavé věci. Od toho kdo vypere v, jejich antiautoritářské domácnosti, 
špinavé prádlo za poslední měsíc. Nebo kde jsou zajímavé akce… 

11. Searching (vyhledávání). Lze také předpokládat, že u nás (stejně jako např. v Rakousku a 
Německu) existuje též náhodný odposlech. Ten dělá policie bez povolení nebo je žádost o 
povolení čistě formální (u nás lze legálně odposlouchávat bez problémů téměř každého). Čas 
od času fízlové zkouší, jestli v „síti“ neuvízne nějaká „rybka“ skenováním. 

12. Faxy. „Odposlech“ se týká i faxů, ale tím se nebudeme podrobně zabývat. Využívá se k 
tomu paralelní přípojka telefonu. 



13. Telefonní budky. Nelze než doporučit pro maximální použití ve věcech nebezpečných. 
Nejbezpečnější způsob komunikace. Relativně. Pozor na kamery v ulicích a bankomatech. 

Po nástupu levičácké vlády ČSSD a jejího bývalého ministra vnitra, ex-premiéra Standy 
Posunovače Grosse odposlech několikanásobně vzrostl. Po rozzuřených aférách při 
provaleném odposlechu špiček ODS byla zřízena jakási kontrolní komise policejní svévole. 
Ovšem nic pro nás. Když si mocipáni dovolí odposlouchávat Topolánka nebo Langera. Co si 
teprve dovolí k Vám? Odposlechy za poslední léta vzrostly o několik tisíc procent. V 
následujícím rozdělení rozebereme nejpoužívanější triky a praktiky na které dojelo mnoho 
lidí.

Na co si dát pozor: 

1. Veškeré SMS a hovory se archivují na 5 let i po zrušení SIM karty. 

2. ACAB vlastí první dva, velmi drahé, přístroje pracující na systému Echelon. Nejen, že 
dokáží v síti vyhledávat klíčová slova. Současně mohou vyhledat účastníkaPOUZE PODLE 
VZORKU HLASU. Bratrská pomoc demokratů ze USA, země svobody. 

3. Další používané. Přecházení od fyzického sledování osoby k zjišťování polohy přes 
mobilního operátora. Řekněte. Nenosíte mobil na každém kroku? Do práce, školy, schůze, 
utajené bitky, hospody, k milence.. ? Někteří z Vás ho nosí i za záchod. Oni chodí s Vámi. Ne 
za Vámi. Strašné, že? Ale kdepak. Toto je jejich největší slabina. Začínají pohodlnět. A co 
zpohodlní, není efektivní třeba, že využívaje techniku za miliardy. Pro zajímavost. Pražská 
kriminálka má velkou mapu Prahy po které chodí právě to Vaše červené světélko. Vše se 
archivuje 5 let. 

4. Každý z nás se rád pochlubí vlastnictvím posledního mobilního výkřiku techniky. Jeho 
nadupanými funkcemi, MMS, javou... Někde jsem četl, že psychologové u mužů toto mánii 
připodobnili k porovnávání větší velikosti penisu. Pro mnohé muže tak důležitou. Ale zpět. 
Co takový nadupaný mobil skrývá. Lepší mikrofon, anténu pro zaměření, MMS z akcí, 
modryzub, infra.. Nebo co třeba možnost odeslání soukromého telefonního seznamu 
operátorovi? Co na to řekne Váš kamarád pojmenovaný jako SS-JirkaC18 nebo NO-Honza, 
když ho díky Vaší hlouposti napíchnou? Co průběžné, skryté focení a odesílání fotek z 
integrovaného fotoaparátu s špičkovým rozlišením? Vše co je v telefonu a kolem něho, berte 
jako věc veřejnou. Nepřitěžujte sobě ani okolí. 

5. Jedním ze způsobů jak prověřit, zda jste odposloucháváni, je přichystat falešnou akci po 
telefonu a pak se jít podívat, kolik se tam sjede fíglů v autech! Další způsob jak si užít legraci 
je zavolat příteli a na předem domluvený signál začnete oba mluvit šeptem. Jestliže někdo 
odposlouchává, tak nejspíš zesílí signál do sluchátek, aby lépe slyšel. Váš přítel zavěsí a vy 
zapískáte do telefonu na píšťalku jak nejsilněji dovedete. To by mělo rozmlátit ušní bubínky 
toho bastarda, ačkoliv pak nebudete moc populární ! Bohužel tento vtip obvykle nezabere, 
protože většina hovorů se nahrává automaticky. I tak to ale stojí za to jen pro hodnotu takové 
“nepřístojnosti".



6. Čas od času je dobré SIM kartu změnit. Mnoho to nepomůže, ale proč jim nepřidělat práci. 
Nejsou zas tak efektivní. 

7. Štěnice v mobilu. Pokud se nějakou špatnou shodou okolností ocitnete na CPZ (cela 
předběžného zadržení), budou Vám odebrány všechny osobní věci, tedy i mobil. Často se 
stane, že do něj fízli umístí miniaturní zesilovač (to se samozřejmě může přihodit i jinde třeba 
v opravně). A právě ten dokáže zajistit pasivní odposlech. 

8. Pasivní odposlech. Telefon není jen přijímač, ale i vysílač. Takže položený v hospodě na 
stole, jde na dálku zapnout a vysílat váš rozhovor na kilometry daleko. Vše do správných 
rukou. Čím modernější tím lepší. Inu jaký pán, takový telefon. Nebo obráceně? Z toho 
důvodu je nejlepší mít telefon třeba vedle hrajícího rádia. 

9. Probíráte něco důležitého s kamarádem v parku. Mobil je bezpečně schován pod koženou 
bundou v kapse. Nic se nemůže stát. Omyl. Namontovaný zesilovač dokáže zesílit zvuk 
natolik, že opět vysíláte rozhovor na kilometry.

10. Dalším druhem pasivního odposlechu je telefon štěnice. Používaný zejména 
investigativními novináři, bussinesmany na důležitých schůzkách. Zde jde o speciální 
telefony, které fungují pouze na principu vysílačky. Přenos je většinou krátký a pro pozdější 
detailní rozebrání - nahrává se. Takže pozor na hodné policisty s kterými se jako zástupce 
hnutí bavíte v restauraci. Mobil na stole VŽDY znamená nebezpečí. Přes telefon nikomu 
neradím, nekritizuji, nechlubím se. To vše Vás dostane do basy. Viz. přátelský pokec mezi 
Brožem a Vávrou. Takže, mluvím (píšu) v náznacích nebo lépe držím pusu. 

11. Na závěr. Je jen jedna dobrá rada, pokud už něco „ožehavého“ musíte narychlo řešit 
telefonem: telefonujte odněkud z místa, kde je slyšet velmi blízko tekoucí voda (u fontánky ve 
městě, u vodotrysku nebo si v koupelně pusťte silný proud vody). I když se to zdá divné má to 
svůj účel. Tekoucí voda je totiž fyzikální prvek, který se nedá technicky „odrušit“ a odposlech 
je buď zcela znemožněn nebo alespoň ztížen. 

Směji se proč se bombový vyděrač u soudu diví jak ho policie mohla dopadnout když volá z 
neevidované TWIST karty. Po přečtení tohoto manuálu by jste se měli smát také. Vždyť co 
bylo na tom tak těžkého, nahrát si svou trapnou výhružku na diktafon, změnit hlas a s 
kapesníkem v dlani zatelefonovat z budky. Ale co. Zkrátka. Někteří lidé jsou nepoučitelní. 
Patříte k nim také?


