
Na co si dát pozor: 
 
1. Veškeré SMS a hovory se archivují na 5 let i po zrušení SIM karty. 
 
 
2. ACABy vlastí první dva, velmi drahé, prístroje pracující na systému Echelon. Nejen, že 
dokáží v síti vyhledávat klícová slova. Soucasne mohou vyhledat úcastníka POUZE PODLE 
VZORKU HLASU. (Bratrská pomoc demokratu z USA – zeme svobody.) 
 
 
3. Další používané. Precházení od fyzického sledování osoby k zjištování polohy pres 
mobilního operátora. reknete. Nenosíte mobil na každém kroku? Do práce, školy, schuze, 
utajené bitky, hospody, k milence.. ? Nekterí z Vás ho nosí i za záchod. Oni chodí s Vámi. Ne 
za Vámi. Strašné, že? Ale kdepak. Toto je jejich nejvetší slabina. Zacínají pohodlnet. A co 
zpohodlní, není efektivní treba, že využívaje techniku za miliardy. Pro zajímavost. Pražská 
kriminálka má velkou mapu Prahy po které chodí práve to Vaše cervené svetélko. Vše se 
archivuje 5 let. 
 
 
4. Každý z nás se rád pochlubí vlastnictvím posledního mobilního výkriku techniky. Jeho 
nadupanými funkcemi, MMS, javou... Nekde jsem cetl, že psychologové u mužu tuto mánii 
pripodobnili k porovnávání vetší velikosti penisu. Pro mnohé muže tak duležitou. Ale zpet. 
Co takový nadupaný mobil skrývá. Lepší mikrofon, anténu pro zamerení, MMS z akcí, 
bluetooth, infra… Nebo co treba možnost odeslání soukromého telefonního seznamu 
operátorovi? Co na to rekne Váš kamarád pojmenovaný jako „SS-JirkaC18“ nebo „NO-
Honza“, když ho díky Vaší hlouposti napíchnou? Co prubežné, skryté focení a odesílání fotek 
z integrovaného fotoaparátu s špickovým rozlišením? Vše co je v telefonu a kolem neho, berte 
jako vec verejnou. Nepritežujte sobe ani okolí. 
 
 
5. Jedním ze zpusobu jak proverit, zda jste odposloucháváni, je prichystat falešnou akci po 
telefonu a pak se jít podívat, kolik se tam sjede fízlu v autech! Další zpusob jak si užít legraci 
je zavolat príteli a na predem domluvený signál zacnete oba mluvit šeptem. Jestliže nekdo 
odposlouchává, tak nejspíš zesílí signál do sluchátek, aby lépe slyšel. Váš prítel zavesí a vy 
zapískáte do telefonu na píštalku jak nejsilneji dovedete. To by melo rozmlátit ušní bubínky 
toho bastarda, ackoliv pak nebudete moc populární! Bohužel tento vtip obvykle nezabere, 
protože vetšina hovoru se nahrává automaticky. I tak to ale stojí za to jen pro hodnotu takové 
„neprístojnosti“. 
 
 
6. Cas od casu je dobré SIM kartu zmenit. Mnoho to nepomuže, ale proc jim nepridelat práci. 
Nejsou zas tak efektivní. 
 
 
7. Štenice v mobilu. Pokud se nejakou špatnou shodou okolností ocitnete na CPZ (cela 
predbežného zadržení), budou Vám odebrány všechny osobní veci, tedy i mobil. casto se 
stane, že do nej fízli umístí miniaturní zesilovac (to se samozrejme muže prihodit i jinde treba 
v opravne). A práve ten dokáže zajistit pasivní odposlech. 
 
 



8. Pasivní odposlech. Telefon není jen prijímac, ale i vysílac. Takže položený v hospode na 
stole, jde na dálku zapnout a vysílat váš rozhovor na kilometry daleko. Vše do správných 
rukou. cím modernejší tím lepší. Inu jaký pán, takový telefon. Nebo obrácene? Z toho duvodu 
je nejlepší mít telefon treba vedle hrajícího rádia. 
 
 
9. Probíráte neco duležitého s kamarádem v parku. Mobil je bezpecne schován pod koženou 
bundou v kapse. Nic se nemuže stát. Omyl. Namontovaný zesilovac dokáže zesílit zvuk 
natolik, že opet vysíláte rozhovor na kilometry. 
 
 
10. Dalším druhem pasivního odposlechu je telefon štenice. Používaný zejména 
investigativními novinári, bussinesmany na duležitých schuzkách. Zde jde o speciální 
telefony, které fungují pouze na principu vysíla?ky. Prenos je vetšinou krátký a pro pozdejší 
detailní rozebrání – nahrává se. Takže pozor na hodné policisty s kterými se jako zástupce 
hnutí bavíte v restauraci. Mobil na stole VŽDY znamená nebezpecí. Pres telefon nikomu 
neradím, nekritizuji, nechlubím se. To vše Vás dostane do basy. Viz. prátelský pokec mezi 
Brožem a Vávrou. Takže, mluvím (píšu) v náznacích nebo lépe držím pusu. 
 
 
11. Na záver. Je jen jedna dobrá rada, pokud už neco „ožehavého“ musíte narychlo rešit 
telefonem: telefonujte odnekud z místa, kde je slyšet velmi blízko tekoucí voda (u fontánky ve 
meste, u vodotrysku nebo si v koupelne pustte silný proud vody). I když se to zdá divné má to 
svej úcel. Tekoucí voda je totiž fyzikální prvek, který se nedá technicky „odrušit“ a odposlech 
je bud zcela znemožnen nebo alespon ztížen. 
 
 
Smeji se proc se bombový vyderac u soudu diví jak ho policie mohla dopadnout když volá z 
neevidované TWIST karty. Po prectení tohoto manuálu by jste se meli smát také. Vždyt co 
bylo na tom tak težkého, nahrát si svou trapnou výhružku na diktafon, zmenit hlas a s 
kapesníkem v dlani zatelefonovat z budky. Ale co. Zkrátka. Nekterí lidé jsou nepoucitelní. 
Patríte k nim také? 
 
 
Dalej: 
FBI vie odpočúvať vypnutý mobil. Naša polícia ano ci nie 
 
Aj vaši známi občas pri dôverných rozhovoroch demonštratívne vyberajú z mobilného 
telefónu batériu, aby „nemohli byť na diaľku odpočúvaní“? Odteraz bude oveľa zložitejšie 
vysmiať sa im.  
 
Sudca v Spojených štátoch minulý týždeň rozhodol, že ak FBI na diaľku odpočúva človeka 
cez mikrofón jeho mobilného telefónu, ide o legálnu techniku a možno ju nasadiť 
kedykoľvek, ak majú vyšetrovatelia od súdu povolenie na tradičné odpočúvanie. Rozhodnutie 
je prvým oficiálnym potvrdením, že takéto odpočúvanie je vôbec technicky možné, a to 
dokonca aj vtedy, ak je telefón vypnutý. Doteraz sa takáto možnosť považovala zväčša za 
výmysel fanúšikov konšpiračných teórií a mobilní operátori i polícia možnosť takéhoto 
odpočúvania popierali.  
 
Slovenská polícia mlčí 



Slovenská polícia nechce povedať, či odpočúvať na diaľku vie aj ona. "Dôležití" ľudia si však 
na zásadných stretnutiach a rozhovoroch vyberajú batériu z mobilu. Doteraz si mnohí mysleli, 
že ide len o paranoju.  
 
Predseda Špeciálneho súdu Igor Králik povedal, že s legálnym odpočúvaním, ktoré by vzniklo 
na základe odpočutia vypnutého telefónu, sa súd ešte nestretol.  
 
Ak by polícia takto chcela odpočúvať, musela by podľa neho požiadať o "priestorové" 
odpočúvanie. V prípade priestorového odpočúvania treba vymedziť miestnosti, respektíve 
budovy.  
 
Odborník na rádiovú komunikáciu zo Slovenskej technickej univerzity Jozef Petrek si 
odpočúvanie na diaľku vie predstaviť.  
 
"Teoreticky by bolo možné cez sieť oživiť mobil a prikázať mu, aby vysielal zvuk z 
mikrofónu." V praxi by to však podľa neho bolo u nás veľmi drahé a ľahko odhaliteľné. Tajná 
služba či polícia by museli mať pripravený špeciálny softvér pre každý typ mobilu, ktorý sa u 
nás používa.  
 
"Softvér by sa do mobilu dostal podobne, ako sa do počítačov dostáva vírus - majiteľ by 
netušil, že sa niečo deje," povedal šéf katedry rádioelektroniky na univerzite Vladimír 
Kudjak.  
 
Problémom by bola výdrž batérií - nepoužívaný mobil by mal spotrebu, ako keby sa z neho 
telefonovalo. Odpočúvanie by bolo rýchlo prezradené aj vtedy, ak by signál rušil 
audiozariadenia, napríklad reproduktory nachádzajúce sa v blízkosti mobilu.  
 
Na rozdiel od slovenských GSM sietí americké mobilné siete CDMA žiaden z týchto 
problémov nemajú - výdrž mobilov je dlhšia a signál neruší iné zariadenia.  
 
Pasca na mafiánov 
Americká FBI odpočúvanie cez mobil využívala už najmenej tri roky. Súd o novej technike 
odpočúvania rozhodoval na základe sťažnosti právnika obhajujúceho desiatich členov 
americkej mafiánskej rodiny. Sudca vydal v roku 2003 povolenie na nasadenie „putujúcej 
ploštice“ do ich mobilov po tom, čo mafiáni odhalili nastražené konvenčné ploštice v troch 
reštauráciách a FBI musela rýchlo zlikvidovať aj ostatné na ďalších miestach.  
 
Sudca Lewis Kaplan ich sťažnosť minulý týždeň zamietol s tým, že odpočúvanie je v 
zákonoch definované dostatočne voľne a možno pod tento pojem zahrnúť odpočúvanie 
mikrofónu mobilu aj v čase, keď objekt záujmu polície práve netelefonuje. „Vďaka mobilu je 
odpočúvanie jednoduchšie, to však neznamená, že predstavuje nové ohrozenie súkromia,“ 
napísal sudca v zdôvodnení rozsudku. „Takéto odpočúvanie jednoducho odstraňuje nutnosť 
opakovane inštalovať ploštice a vstupovať do rôznych budov.“  
 
Aj vypnutý telefón 
V rozhodnutí súdu sa neuvádza, ako presne odpočúvanie na diaľku prebiehalo, podľa 
expertov však existujú dve možnosti. Prvou by teoreticky mohlo byť pripevnenie špeciálnej 
ploštice na mobilný telefón obetí. To však väčšina expertov považuje za málo pravdepodobné: 
dostať sa priamo k telefónom mafiánov by nebolo jednoduché, batérie ploštice by nevydržali 
tak dlho, ako podľa súdu prebiehalo odpočúvanie, navyše podľa dokumentov mohli agenti 



odpočúvať ľudí v blízkosti mobilov „kdekoľvek na území Spojených štátov“, čo by 
nezodpovedalo krátkemu dosahu vysielačov bežných ploštíc.  
 
Pravdepodobnejšou možnosťou je, že agenti cez sieť mobilného operátora do telefónov 
nainštalovali miniatúrny program, ktorý by dokázal spustiť prenos signálu z mikrofónu 
mobilu tak, aby to jeho majiteľ nespozoroval.  
 
Expert na kontrašpionáž James Atkinson pre server Cnet.com uviedol, že na takýto prienik do 
telefónu sú náchylné najmä prístroje od Samsungu a tiež napríklad Motorola Razr. „Možno sa 
k nim pripojiť na diaľku a možno z nich prenášať audio nepretržite,“ uviedol Atkinson.  
 
Vypnúť mobilný telefón nie je proti takémuto monitorovaniu dostatočná ochrana, keďže ani 
vypnuté telefóny nie sú zväčša úplne odpojené od dodávky energie, napríklad preto, aby sa 
dokázali automaticky zapnúť v stanovený čas, na ktorý si ich majiteľ nastavil budík. Sudca 
Kaplan výslovne potvrdil, že možno odpočúvať aj vypnuté telefóny, jedinou obranou je preto 
mobil úplne odpojiť od zdroja energie vybratím batérie. 
 
 
Šifrování hlasu a zpráv pevných telefonních linek i mobilních telefonů 
pro úplné zabezpečení Vaší komunikace ... 
 
O co jde??? 
 
Vy hovoříte, přenos hovoru je dokonale zašifrovaný unikátním šifrovým klíčem  
a tudíž jakýkoliv odposlech je pro kohokoliv, opravdu kohokoliv (!) nepoužitelný ...  
Platí jak pro pevné linky, tak pro mobilní telefony.  
 
Telefon druhého uživatele pak zašifrovaný přenos opět rozkóduje ... 
 
Šifru si tvoří komunikující páry telefonů navzájem samy, není pevná ... 
 
Lze zašifrovat jak hovor, tak zprávy, samozřejmě i ostatní přenosy, ať už z pevných linek,  
PC, faxů, komunikátorů ... datové přenosy, vlastně cokoliv.  
 
Pro zabezpečení telefonického hovoru mobilního telefonu proti odposlechu lze využít více 
možností a to speciální  
bezpečnostní programy, které kryptují (šifrují) hovory a také zprávy SMS. 
 
U telefonů s operačním systémem Symbian, který je používán zejména u dražších telefonů 
např. výrobce NOKIA  
lze zašifrovat hovory i SMS. 
 
Ceny speciálních programů, včetně instalace do telefonů s operačním systémem Symbian, 
jsou pouze na dotaz.  
 
Ceny kryptovaného telefonu Sagem, který umožňuje šifrování hovorů, jsou uvedeny níže ... 
 
Cena tohoto unikátního telefonu Sagem je bez DPH: 99.000,- Kč. 
 
Ceny techniky pro kryptovanou komunikaci (uvedeny bez DPH): 



 
SAGEM myX-8S 
GSM telefon s šifrovanou komunikací (1 kus) 
99 000,- 
 
SAGEM MW-MR 
GSM telefon se šifrovanou komunikací, modem na propojení s pevnou telefonní linkou nebo 
satelitním telefonem 
121 000,- 
 
SAGEM C500 
Šifrovací jednotka pro pevnou telefonní linku (PSTN, ISDN nebo digitální), 1. a 2. kus 
121 000,- 
 
SAGEM C500 
Šifrovací jednotka pro pevnou telefonní linku (PSTN, ISDN nebo digitální), každý další kus 
113 000,- 
 
 
Kde jej muzete koupit 
 
GOLDSILVER s. r. o. 
MAP Detekce - odhalování odposlechu 
kancelář: Praha 
Vinohradská 2613/165 
 
Tel: (+420) 777 112 130, (+420) 776 222 666 
 
Nechceme vědět kdo jste a proč to potřebujete! 
 
Schůzku v naší kanceláři je nutno domluvit telefonicky 
předem, abychom se Vám mohli plně a nerušeně věnovat. 
 
UPOZORNĚNÍ 
 
Subjekt, který si zakoupí a používá techniku umožňující akustické a optické monitorování 
jakéhokoliv prostoru a osob, by se měl ve vlastním zájmu důkladně seznámit s veškerými 
zákony, zejména o ochraně osobních údajů. 
 
Neneseme žádnou odpovědnost za případné zneužití této techniky! 

 
 


