
Vyšetřovatelské schopnosti

Akademické

Analýza textu: Zkoumáním obsahu textu dokážete vyvodit spolehlivé závěry o jeho původu. 
Dovedete:
- určit, zda je anonymní text dílem známého autora porovnáním se úryvky jeho prací
- rozpoznat období, v němž byl text napsán

Antropologie: Jste odborníkem v oboru studia lidských kultur od doby kamenné až po současnost.
Dovedete:
- rozpoznat artefakty a rituály soudobých kultur
- popsat zvyklosti cizích skupin nebo místních subkultur
- na základě podobných příkladů odhadnout zvyklosti neznámých kultur

Archeologie: Zabýváte se hledáním a zkoumáním artefaktů starodávných kultur a civilizací. 
Dovedete:
- určit jak dlouho bylo něco pohřbeno pod zemí
- rozpoznat artefakty podle kultur a využití
- rozlišit pravé artefakty od napodobenin
- orientovat se uvnitř ruin a katakomb
- popsat zvyklosti starobylých a zaniklých kultur
- odhalit dobře zakryté hroby a podzemní úkryty

Architektura: Víte jak se navrhují a konstruují stavby. Dovedete:
- odhadnout, co se nalézá za rohem, když zkoumáte neznámou stavbu
- posoudit relativní sílu stavebních materiálů
- rozpoznat dobu vzniku, architektonický styl, původní využití a historii úprav
- postavit stabilní provizorní konstrukce
- rozeznat prvky klíčové pro stabilitu budov

Dějiny umění: Jste znalcem  uměleckých děl jak z estetického tak i z technického hlediska. 
Dovedete:
- rozeznat originály od napodobenin
- určit, když bylo něco retušováno nebo pozměněno
- podle stylu a materiálu určit období, z něhož dílo pochází
- vybavit si historické podrobnosti o umělcích a jejich okolí

Forenzní účetnictví: Probíráte se finančními daty a pátráte po nesrovnalostech. Slovy které 
zvěčnilo vyšetřování pověstné aféry Watergate: víte jak „sledovat peníze“. Dovedete:
- odlišit legální obchody od těch nekalých
- rozpoznat znaky zpronevěry
- vysledovat platby až k jejich zdroji

Forenzní psychologie: Psychologický vhled vám usnadňuje řešit kriminální případy. Na základě 
studia dřívějších případů s podobnými rysy dokážete podle podrobností místa činu sestavit 
pravděpodobný profil pachatele: jeho osobní minulost, věk, zvyklosti a postoje.
Také dovedete pozorováním jednotlivce rozpoznat užitečné informace o jeho osobnosti, zvláště 
chová-li se pod tlakem.



Historie: Jste znalcem lidských dějin zejména v oblasti politického, vojenského, hospodářského a 
technologického vývoje. Dovedete:
- rozeznat obskurní historické detaily
- vybavit si stručné životopisy význačných historických osobností
- říct kdy a kde byl vyroben určitý předmět pocházející z minulosti
- rozpoznat z jakého období pochází daný oděv nebo kostým

Jazyky: Za každý bod v této schopnosti dokážete plynule ovládat jeden cizí jazyk. Lze si jej zvolit 
hned při tvorbě postavy, nebo si klidně počkat až na průběh hry a pak bezostyšně vyrukovat s 
odhalením, že zrovna teď, když je to potřeba, shodou náhod hovoříte jávštinou. Neznamená to, že 
jste se jí právě teď z ničeho nic naučili, pouze jste svojí znalost do této chvíle zamlčovali. Můžete 
také ovládat jazyk, který se již v současnosti nepoužívá.

Kvízové znalosti: Jste chodící encyklopedií zdánlivě neužitečných informací, které by vám 
posloužily leda v nějaké televizní znalostní soutěži. Obzvlášť vynikáte v následujících oblastech:
- celebrity a zábava
- sportovní rekordy a statistiky
- zeměpis
- společenské vědy a literatura
- jména zmíněná v novinách a zpravodajství
 Tato všeobecně pojatá vlastnost vám umožňuje znát jakékoliv obskurní informace, které nespadají 
pod jinou ze schopností systému GUMSHOE. (Ve chvílích zoufalé improvizace vám může GM 
povolit, abyste tuto schopnost použili na místo jiné schopnosti, kterou nikdo z přítomných hráčů 
nedisponuje.)  

Lingvistika: Ovládáte principy a skladbu významných cizích jazyků. Pravděpodobně také dokážete 
hovořit některou cizí řečí, avšak to již spadá pod schopnost Jazyky, kterou si musíte pořídit zvlášť. 
S Lingvistikou dovedete:
- při dostatečně velkém vzorku textu pochopit základní smysl neznámého jazyka
- rozpoznat jazyky, které se nejvíce podobají neznámému jazyku
- rozpoznat umělý, mimozemský a smyšlený jazyk

Okultní znalosti: Jste znalcem dějin magie, pověr a hermetických nauk od doby kamenné po 
současnost. Znáte všechna data, místa, sporné otázky a historky, ať už se jedná o satanisty nebo 
Zlatý úsvit. Dovedete:
- prozkoumáním fyzických pozůstatků rituálu rozpoznat kulturní tradice, které jej inspirovaly
- popsat minulost rozličných okultních tradicí
- podle dochovaných stop a pozůstatků odhadnout zamýšlený účinek provedeného rituálu 
- rozeznat, zda jsou okultní aktivity dílem zasvěcenců, pózou nezletilců nebo neúmyslným činem 
„nevědomých esoteroristů“
Vaše znalosti okultna vycházejí z nesouhlasné pozice laika, neumožňují vám ovládat magii nebo 
vyvolávat nadpřirozené bytosti. Obojí je nežádoucím dílem esoteroristů, neboť oslabuje základy 
reality a deformuje mysl těch, kteří takové činy provádějí. Přinejlepším dokážete rituály předstírat, 
když se snažíte vydávat za jednoho z okultistů. I tak ovšem vaše počínání nevyvolá žádné 
nadpřirozené efekty. Ve skutečnosti tím ale můžete zmařit zdárné vykonání esoteroristického 
rituálu, podaří-li se vám jej účastnit v roli domnělého esoteroristy.
Všechny postavy získávají na začátku zdarma jeden bod do Okultních znalostí.



Právo: Jste zběhlí v trestním a občanském právu vaší domovské zemi a jste také všeobecně 
obeznámeni se zásadami zahraničních právních systémů. Máte-li dva či více bodů v Právu, jste 
právníky s vlastní licencí. Dovedete:
- odhadnout právní riziko spojené s jakoukoliv činností
- porozumět právnickému žargonu
- polemizovat s policií a žalobci

Přírodopis: Studujete vývoj, chování a život rostlin a zvířat. Dovedete:
- rozpoznat, když se zvíře chová podivně
- určit, zda je zvíře nebo rostlina přirozenou součástí tamního prostředí
- identifikovat zvíře na základě vzorku jeho srsti, krve, kostí nebo tkání
- podle malého vzorku rozeznat za jaké rosliny pochází

Rešerše: Víte, jak nalézt v knihách, záznamech a oficiálních zdrojích hledaná fakta. Dokážete se 
zorientovat stejně dobře v lístkovém katalogu a mikrofiších jako v internetových vyhledávačích. 
Seznam v adresáři vašeho PDA přetéká telefonním čísly a styky na neobvyklé a užitečné kontakty.

Sociální schopnosti

Byrokracie: Víte, jak se pohybovat v prostředí byrokratické organizace, ať už se jedná o vládní 
úřad nebo velkou nadnárodní společnost. Víte, jak rychle a s co nejmenšími komplikacemi získat to, 
co potřebujete. Dovedete:
- přesvědčit úřady, aby vám prozradily citlivé informace
- předstíráním získat potřebné doklady či pověření
- najít člověka, který skutečně ví, co se děje
- hledat příslušné kanceláře a záznamy
- vypůjčit si vybavení nebo zásoby

Detekce lži: Poznáte, když lidé lžou. Obvykle je k tomu zapotřebí, abyste s nimi jednali nebo je z 
blízka sledovali, ale občas dokážete rozpoznat lháře i na televizní obrazovce. Naneštěstí pro vás 
však téměř každý lže, obzvlášť když čelí potenciálním opletačkám s úřady. Někdy tušíte proč lidé 
lžou, ale je obtížné spolehlivě odhalit jejich motivy nebo skutečnosti, které se snaží zakrýt.

Ne vždy se lže pouze slovy. Dovedete rozpoznat, když se někdo snaží vytvořit klamný dojem svým 
nonverbálním chováním.

Určití jedinci mohou být natolik protřelými lháři, že je nikdy neodhalíte. Někteří lidé svým lžím 
věří. Psychopatické osobnosti zase lžou přesvědčivě a bez stopy studu, čímž vás připravují o 
vodítka v podobě gest či tiků, podle nichž byste vycítili, že jste klamáni.

Flirtování: Umíte si získat přízeň protějšků druhého pohlaví, které vás shledá  tělesně přitažlivými 
a dovedete je přesvědčit aby:
- vám prozradily nějakou informaci 
- vám poskytly drobnou laskavost 
- s vámi chodily
Je pouze na vás, zda vysoká hodnota ve Flirtování znamená, že jste svůdní už jen svým atraktivním 
zevnějškem, nebo v sobě zkrátka máte cosi sexuálně přitažlivého, co nijak nesouvisí se vzhledem.



Lichocení: Za pomoci lichotek, ať už nenápadných či nepokrytých, si dovedete získat náklonnost 
druhých, aby:
- vám prozradili nějakou informaci
- vám prokázali drobnou službu 
- vás považovali za důvěryhodného

Policajtština: Máte v malíku žargon policejních důstojníků, a tak víte, jak vystupovat, aby se ve 
vaší přítomnosti cítili uvolněně. Možná je to tím, že jste sami policistou, nebo jste jím bývali. 
Anebo zkrátka dokážete na policisty zapůsobit, že jste správný a důvěryhodný občan. Dovedete:
- vytáhnout z policisty mezi řečí citlivé informace 
- vyvléknout se z drobných přestupků
- předstírat, že jste kolega pověřený spoluprací na jejich případech

Útěcha: Přimějete druhé, aby udělali to, co chcete, tím že je uklidníte. Dovedete:
- získat informace nebo drobné laskavosti
- utišit u druhých strach nebo paniku
- navodit pocit klidu během krizové situace

Vyjednávání: Jste odborníkem v uzavírání dohod a dokážete druhé přesvědčit, že co je nejlepší pro 
vás, je také nejlepší i pro ně. Dovedete:
- smlouvat nad cenami zboží a služeb 
- vyjednávat při zadržování rukojmí
- vyměňovat si s druhými laskavosti a informace

Vyslýchání: Jste školeni v získávání informací od zadržených a svědků metodou klasického 
policejního výslechu. K tomu je zapotřebí, aby výslech probíhal v oficiálním prostředí, kde je 
vyslýchaný buď přímo zadržen, nebo se obává hrozby zadržení. Dále ve vás musí spatřovat 
autoritu, ať už jí skutečně jste, nebo se za ní pouze vydáváte.

Zastrašování: Získáváte si spolupráci podezřelých zdůrazňováním své fyzické nadřazenosti, 
narušováním jejich osobní zóny a uplatňováním psychologického nátlaku. Zastrašování může 
zahrnovat skryté i zjevné vyhrožování fyzickým násilím, ale zrovna tak je často spojeno s duševní 
nadvládou. Dovedete:
- získat informace
- přimět druhé, aby odešli pryč
- potlačit u druhých chuť použít násilí proti vám nebo ostatním

Znalost poměrů: Víte, jak se pohybovat mezi podvodníky, gangstery, feťáky, šlapkami a dalšími 
obyvateli kriminálního podsvětí. Dovedete:
- používat zločinecký žargon, aby jste se vyhnuli boji či konfliktům
- rozpoznat riziková místa a nebezpečné jedince
- shromažďovat zvěsti z podsvětí

Ztělesnění jiného: Umíte dobře ztělesnit jinou osobu, ať už se za ní vydáváte během telefonního 
hovoru, nebo dlouhodobě vystupujete pod smyšlenou identitou. Úspěšné vydávání se za někoho, 
koho znají ti, s nimiž právě jednáte, je mimořádně obtížné. Krátké napodobení cizího hlasu stojí 
přinejmenším jeden bod. Osobní jednání tváří v tvář vyžaduje utratit alespoň dva až tři body za 
každých pět minut přímého kontaktu mezi vámi a tím, na koho se pokoušíte zapůsobit. Oklamání 
zvlášť ostražitých nebo inteligentních jedinců stojí více bodů než ošálení nedůvtipných a vedlejších 
postav.



Technické schopnosti

Analýza dokumentu: Jste odborníkem na zkoumání technických aspektů dokumentu. Dovedete:
- určit přibližné stáří dokumentu
- poznat výrobce použitého druhu papíru
- rozlišit zfalšované dokumenty od pravých
- rozpoznat výrazný rukopis
- přiřadit na stroji psané dokumenty k psacím strojům, na nichž byly napsány
- odhalit otisky prstů na papíře

Astronomie: Studujete nebeská tělesa včetně hvězd a planet. Dovedete:
- rozluštit astrologické texty
- předpovědět pohyb konstelací
- prověřit pravdivost zpráv o UFO

Balistika: Zabýváte zkoumáním důkazů spojených s použitím střelných zbraní. Dovedete:
- rozpoznat ráži a typ projektilu nebo nábojnice nalezených na místě činu
- určit zda konkrétní zbraň vystřelila danou kulku

Elektronické sledování: Jste expertem na využívání záznamových zařízení při shromažďování 
důkazů. Dovedete:
- vysledovat telefonní hovory
- umístit skrytá odposlouchávací zařízení
- odhalit skrytá odposlouchávací zařízení instalovaná někým jiným
- pořídit vysoce kvalitní zvukové záznamy
- zlepšit kvalitu zvukových záznamů, vyjmout konkrétní zvuk

Forenzní antropologie: Provádíte soudní pitvu mající určit příčinu smrti zesnulého. V případě 
nepřirozeného úmrtí dovedete určit:
- druh použité zbraně nebo zbraní
- přítomnost jedů nebo cizích látek v krvi
- složení nebožtíkova posledního jídla
V mnoha případech dokážete podle rozmístění ran na těle zrekonstruovat sled událostí, které 
bezprostředně předcházely úmrtí oběti.
Provádíte také analýzy vzorků DNA nalezených na místě činu a porovnáváte je se vzorky 
podezřelých.

Forenzní entomologie: Specializujete se na zkoumání spojitostí mezi mrtvými těly a hmyzem, 
který se jimi živí. Studiem vajíček a larev nalezených na rozkládajícím se těle dovedete:
- určit přibližnou dobu úmrtí
- u odhozených těl rozpoznat původní místo činu 

Fotografie: Jste obratným fotografem a kameramanem. Dovedete:
- pořizovat užitečné obrazové záznamy místa činu
- odhalit ručně nebo digitálně prováděné úpravy na fotografiích a videozáznamech
- věrohodně retušovat a falšovat snímky

Chemie: Jste školeni v analýze chemických látek. Dovedete:
- rozpoznat mezi ostatními látkami drogy, léčiva, jedy a viry 
- porovnat vzorky půdy nebo rostlin se vzorky nalezenými na místě činu



Kryptografie: Jste expertem na vytváření a prolamování kódů od jednoduchých šifer z raných časů 
špionáže až po algoritmy nejmodernějších počítačů.

Otisky prstů: Jste odborníkem v hledání, snímání a porovnání otisků prstů. Řadí se sem i expertiza 
za pomoci počítačového programu používaného k porovnávání sejmutých otisků  s rozsáhlou 
databází otisků prstů státních zaměstnanců a prošetřovaných osob.

Sbírání důkazů: Jste odborníkem v hledání, zajišťování a označování důležitých stop. Dovedete:
- všimnout si zvláštností na místě činu nebo na jiných prošetřovaných místech
- všimnout si spojitosti mezi předměty na místě činu a zrekonstruovat tak sled událostí
- zajistit důkazy pro forenzní analýzu, aniž by došlo k jejich poškození 

Výbušniny: Jste odborníkem na výbušniny a nástražné bomby. Dovedete:
- zneškodnit bomby a pasti
- zrekonstruovat vybuchlé bomby, určit jejich složení, výrobu a odbornost jejich konstruktéra
- bezpečně sestavit a odpálit vlastní výbušniny

Záchrana dat: Za pomoci počítače a elektronických technologií dokážete zachránit a obnovit data 
z pevných disků a dalších médií. Dovedete:
- vydolovat skrytá, vymazaná nebo poškozená počítačová data
- zvýšit kvalitu zvukových nahrávek a zvýraznit vybrané pasáže
- v rozmazaném videozáznamu nebo snímku jako zázrakem nalézt detailní záběr ve vysokém 
rozlišení 

Obecné schopnosti

Atletika: Atletika vám umožňuje pouštět se do různých tělesných výkonů, od běhu po skákání k 
uhýbání před padajícími či valícími se předměty. Jakákoliv tělesná činnost nespadající pod jinou 
schopnost bude patrně náležet do Atletiky.
Pokud je máte hodnotu Atletiky 8 nebo víc, váš Práh zásahu (cílové číslo, které používají vaši 
nepřátelé, když se vás pokouší zasáhnout v boji) je 4. Jinak máte Práh zásahu 3.

Cvokař: Dokážete poskytnout útěchu a uklidnit duševně rozrušené. Můžete být terapeutem nebo 
poradcem, knězem či farářem, nebo zkrátka citlivým a vnímavým člověkem. Umíte uklidnit 
vyděšené postavy a vypořádat se s dlouhodobými duševními poruchami, které pramení z průběhu 
vyšetřování.

Infiltrace: Víte, jak se dostat do míst, kam nemáte povolený přístup. Dovedete:
- odemykat zámky paklíčem
- vyřadit bezpečnostní systémy z činnosti nebo se jim vyhnout
- tiše se pohybovat
- nalézt a použít příhodná místa pro násilné vniknutí 
Navzdory svému názvu je Infiltrace užitečná nejen pro nepozorované vniknutí do objektů, ale také i 
pro jejich nenápadné opuštění.

Lékařství: Dovedete poskytnout první pomoc nemocným nebo poraněným. Pro konkrétní uplatnění 
Lékařství viz str. 37 „Vyčerpání, zranění a strašlivá smrt.“



Mechanika: Vynikáte v opravování, sestavování a rozebírání všemožných zařízení, od klasických 
pastí typu jáma a kyvadlo po DVD přehrávače. Máte-li po ruce vhodné součástky, dovedete z 
různých zbytků sestavit provizorní zařízení.  Hodnota mechaniky se zdvojnásobuje jako 
vyšetřovatelská , pokud je použita k:
- posouzení zručnosti, s jakou byl předmět vyroben
- určit totožnost výrobce ručně vyráběného předmětu porovnáním s jinými exempláři, které dotyčný 
vyrobil

Připravenost 
Zkušeně předvídáte obtíže, s nimiž se můžete setkat v průběhu mise, a tak máte připraveno malé 
nouzové zavazadlo (kufřík, brašnu či podobně) se vším potřebným vybavením. Za předpokladu, že 
máte k zavazadlu okamžitý přístup, můžete z něj vyndat jakoukoliv věc, kterou potřebujete k 
překonání překážky. Provedete jednoduchý test (s. 32) a když uspějete, máte přesně tu věc, kterou 
jste chtěli. Nemusíte tak učinit ještě před začátkem hry, stačí v kufříku zalovit teprve až ve chvíli, 
kdy je to potřeba. (Samozřejmě za předpokladu, že máte zavazadlo po ruce).

Předměty všeobecně spjaté s vyšetřování nadpřirozených jevů nevyžadují test. Sem spadají 
například: papír, psací potřeby, notebook, PDA s wi-fi přístupem na Internet, USB přenosná paměť 
(flash disk), mobilní telefon, různé druhy pásek, běžné nářadí a nástroje, lehké zbraně, svítilny 
různých velikostí, chemická světla, baterie, lupy, teploměr a neznačková zvuková nahrávací 
zařízení.

Prospěšnost tradičních rekvizit v boji proti nadpřirozenu jako např. krucifixu, svěcené vody nebo 
stříbrných kulek je v Ordo Veritatis předmětem intenzivní diskuze. Zařazení i takových pomůcek do 
svého pohotovostního zavazadla vypovídá mnohé o vašem postoji k nadpřirozenu. Jedná se pouze o 
činnost esoteroristů, nebo skutečně existují nějaké další nadpřirozené síly? Rozhodněte se sami a 
zabalte si s rozvahou.

Také ostatní schopnosti naznačují, jaké další vybavení budete mít při sobě. Postavy s Lékařstvím 
mívají své vlastní lékárničky, Fotografové s sebou nosí fotoaparát s příslušenstvím, máte-li 
schopnost Střelba, budete u sebe jistě mít i zbraň, a tak dál. Připravenost nepřekrývá tyto schopnosti 
– zahrnuje všeobecné vyšetřovatelské pomůcky a všelijaké podivnůstky, které vám během hry 
přijdou vhod.

Typy věcí, které můžete okamžitě získat pomocí Připravenosti nezávisí na výši vašeho banku, ale na 
herní uvěřitelnosti. Jestliže GM rozhodne, že by vlastnictví takového předmětu bylo absurdní anebo 
mimo mísu, je zbytečná házet kostkou. Prostě takovou věc nemáte. Jakýkoliv předmět, který vyvolá 
ve skupině výbuch smíchu, je pravděpodobně už za hranou.
Nepřiměřené využití Připravenosti je jako pornografie. Váš GM pozná, až to uvidí.

Rváčství: Když dojde na pěsti, dokážete se o sebe postarat, ať už chcete protivníka zabít, omráčit, 
zadržet nebo mu uniknout.

Řízení: Jste zručným řidičem schopným vymáčknout maximum i z toho nejneposlušnějšího 
automobilu, pick-upu či dodávky. Dovedete:
- uniknout pronásledovatelům nebo sami někoho pronásledovat
- vyhnout se srážkám nebo minimalizovat jejich dopady
- všimnout si, že někdo manipuloval s vaším vozidlem 
- provádět nouzové opravy
Za každý dodatečný bod v Řízení si můžete přidat ovládání dalšího druhu dopravního prostředku. 
Do výběru spadají motocykly, kamiony, vrtulníky a letadla. Lze si vybrat i exotičtější druhy jako 
vznášedla nebo tanky, i když není právě pravděpodobné, že se s nimi běžně setkáte.



Sledování: Jste dobří ve sledování podezřelých, aniž by si vás přitom všimli. Dovedete:
- koordinovat činnost sledovacího týmu tak, aby si podezřelý nevšiml, že je sledován 
- pomocí dalekohledu sledovat cíl z odstupu
- objevit výhodná nezpozorovatelná místa
- skrýt se přímo před zraky ostatních
S osmi nebo více body v Sledování získáte zdarma jeden bod do vyšetřovací schopnosti 
Elektronické sledování.

Stabilita: Nepříjemné nebo stresující situace si mohou vybrat svojí daň a vyvolat dlouhodobé 
duševní následky. Setkání s nadpřirozenými zjeveními esoteroru může skončit přímo vaším 
zešílením. Hodnota vaší Stability představuje vaši odolnost vůči duševním traumatům. 

Střelba: Dovedete zacházet s palnými zbraněmi.

Zdraví: Zdraví odráží vaši schopnost přemoci zranění, odolat nákaze a přežít otravu jedy. Jste-li v 
průběhu boje zasaženi, váš bank Zdraví se sníží. Větší bank Zdraví vám umožní bojovat déle, než 
podlehnete svým zraněním. 
Když je váš bank Zdraví vyčerpán, můžete být omráčeni, zraněni nebo také už mrtvi. Pro více 
informací viz  „Vyčerpání, zranění a strašlivá smrt“ na str. 37.

Zlodějna: Vaše hbité prsty vám umožňují nenápadně zacházet s drobnými předměty. Dovedete:
- odnést důkazy z místa činu přímo pod nosem nic netušících autorit 
- vybírat kapsy
- podstrčit nic netušícím osobám různé předměty


