
Agentova rukověť 

Tento dokument pokrývá doporučení, která by měl znát každý tajný agent, špion nebo kdokoliv jiný 

pohybující se konspirativně a utajeně. Protože některé věci zde poněkud jdou proti tomu, jak hrát 

dobře roli na LARPu (Ideální agent se nikdy neprozradí. Není vidět, slyšet a vlastně se ani nedovíte, že 

existuje), doporučuji vše zde uvedené brát s jistou rezervou jako rady jak se neprozradit předčasně.   

Jste tajný agent 
 Uvědomte si, pro koho pracujete a proč (Jste vlastenec, Někdo vás za čuchání dobře platí, Z 

povinnosti, Vydírají vás…). Podle svých motivací se rozhodujete, zda se vám vyplatí bojovat až 

do konce anebo udržet krytí a s grácií se vytratit. 

 Zjistěte cíle protistrany. Když to pomůže vaší věci, nebojte se jim pomoci sehnat či zajistit 

jakékoliv zdroje (Informace, technologie, magické předměty, odborného poradce) jež mohou 

chtít. Kontrolujte čas a podmínky, za jakých informaci předáte. Konspirujte. 

 Setkat se na veřejném místě se spoustou lidí je dobrý nápad, pokud se chcete vyhnout 

přímému boji. Pokud chcete schůzku utajit, volte naopak něco soukromého nebo odlehlého. 

 Nedávejte víc informací, než je nezbytné. Vyměňujte je. Od nejméně podstatných informací k 

nejdůležitějším.  

 Krytí: každý potřebuje krytí. Nejlépe vám poslouží snadno ověřitelné a velmi špatně 

zpochybnitelné krytí. Ať už se tváříte jako svobodná matka, obchodní zástupce nebo loajální 

zpravodajec, vaše krytí je alfa a omega všeho. Pokud je prolomeno, jste v moci těch, jež ho 

prolomili. Hlídejte si, co říkáte a hlídejte si slabá místa. Tj. na co se ptáte a co prozrazujete. 

Ne vždy je vaše odhalení katastrofa, ale přinejmenším vás to postaví do nevýhodné pozice. 

Pokud to zvládnete, můžete si krytí posílit. Vizitky, falešné weby, profily na FB, etc.  To vše je 

povoleno (jen informujte orgy a dejte jim adresu, ať se mohou také pokochat). 

 Vždy počítejte s tím, že se situace se může prudce změnit a připravte si únikový plán. Šero, 

ochromující prostředky nebo prostředky pro neutralizaci kouzel mohou pomoci, nicméně 

nejlepší ochranou je nenechat se zahnat do slepé uličky. Pokud vás protivník obklíčí, udělali 

jste nejspíš osudovou (a dost pravděpodobně i svou poslední) chybu. 

 Ověřujte si informace. Zvlášť pokud zdroj není původní ( svitek, jenž jste tak pracně získávali 

je jen laciná kopie, které se může psát kdoví co).  

 Mrtvý zpravodajec vám toho moc neřekne. Živý jde použít na mnoho způsobů. Můžete ho 

zaměstnat jako dvojitého agenta, takzvaného dabléra, či ho vyměnit za něco s mateřskou 

organizací nebo ho v nejhorším spálit do rituálu. Zkrátka neplýtvejte zdroji, nemáte jich 

neomezené množství. 

 

Krycí názvy 
CODE WORD neboli krycí název je časem prověřená tradice tajných služeb. Umožňuje v celkem 

normální řeči mluvit o tajných věcech, aniž by si nezasvěcený dokázal dát dohromady, o co jde. Proto 

jsou například tanky „TANK“ (anglicky - nádrž na vodu), což budí dojem, že se řeší cisterna a ne 

bojové monstrum valící se zákopy dštící kulky a plameny. Krycí názvy najdete v dokumentaci 

Kapitálkou/Caps Lockem. V LARPu slouží paradoxně ke snadnější identifikaci, označení projektů, 

témat a lidí nebo pohodlnějšímu vyhledání informací, jež má vaše agentura k dispozici. 



 

Prověření 
Obvyklý způsob, jak tajné služby řeší přístup k informacím. Prověření je obvykle skryto pod nějakou 

frází nebo kódovým slovem. Třeba PALE LADY, CHESNUT PIE,… krycí slova obvykle nemají nic 

společného s tématem, jež zakrývají (je to konec konců jejich účel, i když pro hru budou trochu 

návodná a psaná kapitálkami). PALE LADY se tedy muže týkat třeba nějakého případu spojeného se 

zásvětím, smrtí apod. CHESNUT PIE zase může označovat předání nějaké horké novinky. Pro 

zjednodušení sytému bude prověření univerzální, tj. všechny služby budou používat stejný systém 

(konkurenční skupiny budou mít větší šanci si porozumět, přinejmenším tam, kde naoko 

spolupracují). Můžete porovnat svá kódová slova, pokud jsou fráze stejné, není problém dané téma 

bez obav řešit. Pokud ne a vaše indiskrétnost se provalí, můžete mít problém (jak velký, záleží na tom, 

jak moc vaše žvanivost ovlivní hru). 

Prověření se obvykle testuje. Pokud chcete vědět, zda má druhá osoba patřičné prověření, řekněte 

první slovo a nechte ji dokončit druhé (a všechna případná následující). Pozor na poznámky. Pokud u 

vás někdo najde hory kódových slov, (zvlášť takových, jež nemáte znát), jste po uši v trablech.   

Tajné služby víc než jakékoliv jiné organizace používají pokročilá pouta, sliby a pasti, aby svá temná 

tajemství chránily.  

Existují souhrnné prověrky. Jakési úrovně prověření, které dávají obecnější přístup k tajným 

informacím. Pro jednoduchost bude toto prověření, co se týče výraziva stejné pro všechny služby. Ty 

jsou stejné jako stupně utajení níže. Pokud prověrku máte, můžete dle libosti zasvětit kohokoliv bez 

prověrky do jednotlivých kódů. Zasvěcení vyžaduje písemný záznam do hlášení. V opačném případě, 

se jedná o vyzrazení tajemství a nechtějte vidět ten audit. 

Stupně utajení dokumentů 
Seznam utajení/penalizace za případné vyzrazení tajných informací nepovolanému. Utajovací stupně 

mohou mít přívlastek, jenž utajení mění a je přiřazován na Ad hoc bázi podle potřeby. Následující 

seznam vychází z praktik běžných v NATO. 

0) Totální utajení, po přečtení spalte a rozprašte do čtyř světových stran 

Tato kategorie oficiálně neexistuje. Neoficiálně: jsou věci, které vědí jen nejzasvěcenější zasvěcenci a 

nikdo jiný. Krytí takového dokumentu je natolik důkladné, že pokud ho nepovolaný náhodou přečte, 

nejspíš mu vyletí z hlavy mozek a k úklidu bude třeba smetáčku, lopatky, velmi účinného čističe 

mastných skvrn, ale také povolání čistící skupiny s tlakovou hadicí. Smiřte se s tím, že tento 

dokument nehacknete (a pokusíte se o to jen jednou). Pro získání fyzické kopie (a její přečtení) 

budete muset zneškodnit celou řadu nepříjemných ochranných kleteb a ani pak nedoporučujeme 

vyvěšovat tyto informace na wiki leads. Auditoři z inkvizice jsou neodbytní a mezinárodní zóna letiště 

jim nic neříká. 

1) Přísně tajné/Top Secret 

Nejvyšší stupeň utajení. Vyhrazený pro materiál s extrémně citlivými údaji. Oprávnění číst tyto 

dokumenty dostanete jen pod dohledem supervizora, jež je vydal. Neoprávněné čtení je chráněno 

opravdu dobře a hrozí, že vám vybuchne mozek, velmi často doslova. Top secret dokumenty 



podléhají přísnému režimu a přístup k nim mají jen zasvěcení.  I zde jsou šance na hacknutí 

dokumentů mizivé. 

2)Tajné/Secret 

Dokumenty, které obsahují existenčně důležité údaje. Tyto dokumenty mají zostřené sledování. 

Přístupové právo mají jen pověření zaměstnanci.  

3)Důvěrné/Confidential 

Citlivé a osobní údaje. Tyto dokumenty jsou sledovány. Neměly by se dostat do rukou nepověřených 

osob. Nechat důvěrný dokument někde povalovat je zakázané, stejně jako dělat kopie etc. Důvěrné 

dokumenty mohou být chráněny, i když většinou to bývá jen výstraha pro náhodné čtenáře. 

4)Vyhrazené/Restricted 

Tohle je nejnižší úroveň utajení. Týká se v podstatě všeho neveřejného. Interní podnikové údaje - 

určeno pro nízce prioritní dokumenty. Svodky předané ven pověřeným osobám apod. Pokud 

vyhrazené dokumenty nedarujete novinám, cizímu agentovi či manželce jste z obliga.  

Zpravodajská hra 
Denní chléb každého agenta v terénu. Zpravodajskou hrou se rozumí neoficiální výměna informací za 

účelem získání informací (či dezinformací) od protistrany a šíření vlastních dezinformací. 

Zpravodajská hra má svůj zaběhnutý průběh. Agent vždy na velitelství nahlásí, co řekl protivníkovi. A 

co mu nepřítel naprášil. Informace se vezmou a ověří z jiného zdroje. Prostředí LARPu toto umožňuje 

jen částečně, protože alternativní kanály jsou z velké části tvořeny podle toho, co za zprávy hráči 

posílají.  

Cílem je: 

1) Získat informace 

2) Zjistit jaké informace má protivník 

3) Vypustit do oběhu dezinformaci 

4) Vytvořit si důvěru 

Desinformace a informace 
Paradoxně se vám nevyplatí mlžit a dezinformovat naslepo. Pokud podáte zavádějící informace, klesá 

vaše důvěryhodnost. Zvláště v krátkém horizontu LARPu. Je jasné, že v případě, kdy vám to 

superšpionské eso naproti nadšeně přikyvuje, zatímco slibujete hory doly, nejspíš vás prohlédli. Získat 

cit pro správnou míru podsouvání informací je otázka výcviku a praxe, který má málokdo (i když 

někteří zkušení LARPeři jsou nebezpečně blízko).  

Dezinformace je dobré používat, pokud potřebujete, aby protivník počítal s jinou eventualitou, než 

jaká nastane. Dobrá dezinformace pak bývá natolik ověřitelná, že projde přinejmenším prvním 

stupněm ověřovacího procesu. Protože stavba LARPu je na dezinformace velmi citlivá, počítejte s tím, 

že opravdu dobré desinformace bude velmi těžké uchytit. Vždy je tu šance na prolomení, zvlášť 

půjde-li o něco velkého. 

Př: Agent GRU 13, Anton se setká s agentkou Tigress z Black Chamber. Anton s pomocí svého 

neodolatelného šarmu z Tigress vydoluje informace příjezdu týmu vysoce cvičených zabijáků. Taktéž 



zjistí, že mezi nimi je Grey Mist. Kromě toho se prý chystá úžasný bál, kterého se mají zúčastnit jistí 

představitelé.   

Příprava: Pokud chcete druhé straně svěřit důvěryhodnou informaci, je dobré říci to i orgům, kteří ji 

odkývou až se ji někdo bude snažit ověřit. Předem si ujasněte, proč přesně chcete informaci pustit. 

Půjde o výměnu informací? Dezinformování nepřítele? Test vědomostí a záměrů? 

Analýza: Jakoukoliv informaci od nepřítele dostanete, je dobré si zapsat, pokud chcete alespoň 

trochu spolehlivé info. Bazírujte na styčných bodech, protože bez nich jsou vám informace k ničemu. 

- krycí názvy, jména zainteresovaných osob nebo věcí.  

Př: V našem příkladu máme tři zajímavé informace: 1) Ve městě jsou zabijáci - to je docela vágní a 

dost závislé na kontextu. Pokud to není naprostá novinka, asi to Antona moc zajímat nebude. Pokud 

tedy zabijáci nejsou z GRU, protože pak to znamená, že jejich přítomnost již nadále není tajná. Takže 

taková informace muže mít cenu situační.  2) Ve městě je GreyMist. Očividně krycí název a poměrně 

cenná informace, protože s ní lze dál pracovat. Použijte své dovednosti, ověřujte etc. 3) Zmínka o 

plese je zase vágní informace, která může znamenat cokoliv. Nachází se cíl zabijáků na plese? Jistí 

představitelé mohou znamenat kohokoliv od otrhaného dítěte sedícího v koutě až po ministra stínové 

vlády… 

Ověření: Ideálních případech máte čas a zdroje na ověření informací. Buď pomocí dovedností 

(hacker, profesor, identifikace apod.), nebo můžete využít zdroje vaší agentury (= dotaz na orgy). 

Bude vytvořen kanál, který k těmto účelům budete moci využívat.  V krajních případech můžete být i 

akční, zapojit nožky a zdroje a zjistit/ověřit si informace sami. 

Hodnota informací: Výše je rozepsána klasifikace a utajovací stupně dokumentů. Je jasné, že 

informace o přísně tajných projektech budou cennější než podrobná zpráva o posledním auditu 

sponek na papír dávno zrušeného oddělení.  

Za cennou informaci můžete označit informaci s těmito znaky: 

1) Konkrétní - Vágní a obecné informace mají obvykle jen malý význam. Buď váš informátor vaří 

z vody anebo má informací málo a vy musíte vynaložit značné zdroje, abyste získali kontext.    

2) Přesné – Nic proti Věštcům, ale orákulum je relativně hrubý nástroj (v dnešní době 

kontextových nápověd). Přesné informace jsou výrazně cennější, i když jejich získání a 

ověření zabere více času.  

3) Autentické – Založené na autentických dokumentech. LARP tohle moc nedodržuje, nemáme 

na to rozpočet, přesto pokud budou dokumenty mít organizační hlavičku, případně insignii 

nějaké organizace, dá se potvrdit jejich autentický původ. A tím pádem jsou i mnohem 

zajímavější než pivní tácek s divným symbolem nebo poznámka na papírovém kapesníčku. 

4) Včasné - Je čas informace použít? – I nejpřesnější informace je k ničemu, nemáte-li čas ji 

použít. Toto je oblíbený trik jak mluvit pravdu, ale neohrozit vlastní lidi. V LARPu počítejte 

reakčním časem na odpověď  cca 10 – 60 minut. Záleží na tom, o jak akutní věc se jedná a 

kdo se jí zabývá.  Běžně se do 30 minut dopravíte pešky odkudkoliv kamkoliv v jádru města.   

 

Př: Perfektní historický příklad - Pavel Thummel, jinak také agent č. 40 dodal důvěryhodné 

informace o invazi do ČSR dva dny před jejím zahájením. To už v podstatě nešlo nic dělat. 



Česká rozvědka zvládla urychleně spálit část dokumentů a odklidit část lidí do Anglie, za cenu 

mnoha nedotažených věcí, na něž během války doplatilo mnoho lidí. 

To je vše.  Špionáži zdar. 


