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Abstrakt 

V tomto dokumentu naleznete mnohé- aktuálně tj. následující:  

 základní popis hry a herních principů 

 popis aktuálních předmětů ve hře 

 tipy do hry- zejména pro začínající hráče. 

Zmíněné hodnoty (např. přesné hodnoty vylepšení efektu portálu při použití módu) je naprosto zbytečné učit 

se nazpaměť- většina se jich dá zjistit přímo v aplikaci, na druhou stranu je dobré znát základní telemetrii hry- 

například základní nastavení herních časovačů (počet hacknutí, cooldown, burnout, limity pro použití virů, atp.) 

Obsažený text by Vám měl především pomoci se základním zapojením do hry a třeba i vyzařovat přátelský 

dojem pro vaší frakci. 
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1. HRA 

POŽADAVKY NA HW  

Hra je dostupná pro zařízení s op. systémem Android, i pro iOS, a dokonce navíc i pro Wearables. 

ZAŘÍZENÍ ANDROID  

- Minimální rozlišení 480 × 800 pixelů 

- Minimálně 512 MB RAM 

- Procesor ARMv6 nebo vyšší 

- GPU s podporou OpenGL ES 2.0 

- Stabilní připojení Wi-Fi nebo síťové připojení 

- GPS 

- Android 2.3 nebo vyšší 

IOS 

- iOS 7 a 8 a 9 

- Stabilní připojení Wi-Fi nebo síťové připojení 

- GPS 

- Zařízení se softwarovými úpravami (jailbreak) nejsou podporována 

HISTORIE- POZVÁNKY  

Když byla hra ještě v Beta verzii, bylo nutné získat pozvánku, tu bylo možné získat různými cestami, konkrétně 

dvěma způsoby:  

- buďto na Google+ použitím hashtagů ii  #INGRESS a nebo #INGRESSINVITE, ke kterým se připojil 

obrázek, jež by měl vystihovat podstatu Ingressu, NianticLabs iiičas od času některé příspěvky sdíleli dále, 

a autorům rozesílali invite kódy do hry 

- nebo se dalo zavítat přímo na oficiální web Ingressu1, a tam se zadala emailová adresa- poté již muselo 

jen čekat, klíče chodili víceméně náhodně, ale obvykle platilo, že pokud nepřišel do měsíce, nepřišel 

vůbec 

PRINCIP HRY 

Hra patří do skupiny tzv. augmented reality game, augmentovaná realita- tudíž je založená na propojení reálného 

světa s tím virtuáním- v tomto případě pomocí mobilního telefonu a jeho GPS (k fungování je potřeba mít ještě 

přístup na internet, např. mobilní data)- hráč se pohybuje v reálném světe a mobil mu slouží jako „kukátko“ do 

virtuálního světa a interakce s ním. 

Ve hře proti sobě stojí  dvě frakceiv- Osvícení a Odpor- zelení a modří, slangově „žabičky a šmoulové“- kteří pro 

svojí stranu obsazují tzv. portály2 (významná místa, navrhnuté hráči, schválená vydavatelem hry) a vzájemně je 

propojují do polí, plocha vytvořených polí vytváří výslednou hodnotu skóre pro danou stranu (frakci)- hodnoty 

jsou počítány v hodnotách MU (mind units). 

LORE, PŘÍBĚH  
                                                                 
1 Ingress official web- http://www.ingress.com 
2 Portál- např. monumenty, graffiti, sochy, atp. 
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Co se týká příběhu v Ingress, z principu to bylo nějak takto:  

- ve světě se začala zjevovat záhadná nová hmota, která lidstvo rozdělila na dvě frakce- zatímco první byli 

pro inovaci, a chtěli naplno využít potenciál nové hmoty, druzí byli introverti, kteří se drží starých tradic 

a hodnot. 

Pokud to namapujeme na Ingress, pak platí: 

- hmota, která se začala náhle objevovat byla XM – exotic matters 

- ti, kteří chtějí plně využít její potenciál- zelená frakce, tzv. Sharpers, Enlightened 

- ti, kteří vidí v nové hmotě riziko- modří, Resistance 

 

 

JAK HRÁT  

Pro začátek by možná bylo dobré zabrouzdat do oficiální nápovědy- ta je nyní dokonce i v češtině- dostupná na 

odkazu  https://support.ingress.com/hc/cs 

Případně jsou zde nováčkovské příručky, přímo od Nianticu, resp. komunity 

- pro Resistance  

https://p5.zdassets.com/hc/theme_assets/764160/200122727/RES_QuickGuideKit_CS.pdf  

- pro Enlightened 

https://p5.zdassets.com/hc/theme_assets/764160/200122727/ENL_QuickGuideKit_CS.pdf 

Ke všem akcím ve hře je potřeba tzv. XM- exotic matters, tajemná hmota, v základní obrazovce hry (tzv. scanneru) 

je zobrazena jako bílé tečky, které hráč sbírá pouhým chozením přes ně, resp. v jejich dosahu (soustředná 

kružnice kolem šipky hráče), na ty má hráč limitovaný zásobník- tzv. XM tank. 

XM se ve scanneru na určených místech generuje automaticky (každých 25 minut) kolem portálů a pak např, na 

místech, kde se pohybují agenti. XM na jednom místě je společné pro všechny hráče- tudíž, když jej někdo 

posbírá, jiný hráč už jej sebrat nemůže, díky „vyžraným flekům“ je zde jedna ze dvou oficiálních cest, jak zjistit 

přítomnost jiného hráče (agenta)- druhou možností je tzv. COMM- celosvětově společný chat (obsahující 

„secured“ části pro každou frakci), který zároveň funguje jako žurnál pro většinu herních akcí. 

Za většinu akcí ve hře agent dostává tzv. AP- Action points, což je obdoba experience points- bodů zkušeností, 

XP- z jiných her, díky dostatku AP se hráč může dostat na vyšší level (tam je pak obdařený větším XM tankem, a 

může využívat herní předměty na daném levelu). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs
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Obrázek 1- základní popis UI 

HODNOCENÍ  

Jak je psáno výše, celkové hodnocení se sestavuje z celkového aktuálního počtu držené plochy danou frakcí- tedy 

celkovou rozlohou (a členitostí) polí. Výsledné skóre se počítá v MU. 

Existují dvě metriky hodnocení 

- Celosvětově 

- Regionálně 

Skóre lze vidět jak v Intelu, tak v aplikaci jako takové (OPS-Intel) 
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Obrázek 2- Intel skóre 

V aplikaci se pomocí OPS- Intel dostaneme na základní přehled skóre, tj. globální pohled (celosvětově, suma skóre 

frakcí), zde máme možnost se přepnout na regionální skóre anebo historii. V tabulkách se zobrazují 3 nejlepší 

hráči, a je možné se rozkliknout na 50 nejlepších z obou frakcí. 

 

Obrázek 3- grafické znázornění skóre 

Historie souvisí s počítacími cykly skóre: 

- základní cyklus získávání skóre je 175 hodin, po této době se skóre resetuje 

- checkpointy jsou po 5 hodinách, v ten okamžik se počítají všechna aktuálně aktivní pole 

Z odstavce výše už vám pravděpodobně došlo, že skóre se tedy počítá v MU3 jednotkách. 

Dále je možnost doklikat se na ostatní buňky regionálního skóre, tam opět na historie, atp. 

                                                                 
3 Mind-unit- plošná jednotky pole 
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Obrázek 4- Ingress skóre, globalně 

 

Obrázek 5- Ingress skóre regionální 

 

Obrázek 6- historie regionálního skóre 

 

Obrázek 7- regionální skóre, ostatní buňky 

HERNÍ PRVKY  
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COMM 

- slouží jako chat mezi agenty 

- obsahuje „secured“ část, která je vidět jen agentům dané frakce 

- zároveň slouží jako audit historie akcí agentů- zobrazuje většinu herních akcí- jako např. propojení, 

vytvoření pole,… 

Pozn. Pokud chcete napsat zprávu konkrétnímu agentovi, a notifikovat jej- napište před jeho jméno znak „@“, 

anebo klikněte prstem na jeho jméno, případně prst podržte a zvolte „odeslat zprávu“ 

PŘI POSÍLÁNÍ DŮVĚRNÝCH ZPRÁV SI DEJTE POZOR NA VYBRÁNÍ / NEVYBRÁNÍ FACTION COMMU  

 

Obrázek 8- ukázka COMMu 

FRAKCE 

OSVÍCENÍ  

Frakce, které je souzena zelená barva, dle příběhu od Nianticu věří, že exotická hmota (XM4), která k nám přichází 

skrz portály, může být užitečná, a proto se ji snažíme studovat, pochopit a využít k dobrým věcem. 

Na druhou stranu Resistance (odpor) se účinků XM bojí. 

ODPOR 

                                                                 
4 Exotic matters- v aplikaci znázorněné jako bílé tečky, energie potřebná k většině akcí ve hře 
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Frakce modré barvy, věří v sílu svobodného myšlení, bojuje za to, aby kontrolu nad vlastním rozvojem mělo 

především samo lidstvo, a odmítá proto vliv Shapers v(bytosti, které k nám mohou prostupovat skrze XM a 

portály, spřízněnci frakce Enlightened) a jejich nejasné cíle. 

ZMĚNA FRAKCE A NEBO NICKU 

Pokud již máte Ingress rozehraný, chcete si zanechat svůj herní nick, ALE CHCETE ZMĚNIT  FRAKCI- je to možné, 

pokud splňujete a akceptujete následující podmínky 

- Hráči je umožněna jen jedna změna frakce.  

- Pokud bude žádost o změnu frakce přijata, hráč bude připraven o vlastnictví veškerých portálů, aktivních 

rezonátorů a vybavení (střel XMP, rezonátorů, klíčů atd.) a jeho úroveň bude snížena na 1 s 0 

přístupovými body. 

Na tomto odkazu- https://support.ingress.com/hc/cs/requests/new?ticket_form_id=88027 

Pokud chcete zůstat u stejné frakce, ale chcete SI ZMĚNIT HERNÍ NICK, i to je možné- na následujícím odkazu- 

https://support.ingress.com/hc/requests/new?ticket_form_id=88017 

Ještě snad důležitá poznámka od Nianticu: 

Když se jeden ze členů vašeho týmu rozhodne změnit strany, možná si všimnete krycího jména 

NIAOPSDAEMONX, které likviduje konstrukty ve hře. Nemějte obavy – po činnosti zrádců nesmí zůstat ani 

stopa. V rámci procesu sice může dojít i k likvidaci jiných souvisejících konstruktů, ale konečným cílem je vaše 

dobro a bezpečnost vaší frakce. 

„Neměňte barvy. Zůstaňte ve svém přesvědčení pevní. Nic není dílem náhody, ke svému úkolu jste byli předurčeni.“ 

Pozn. Vytaženo z oficiálního Ingress support centra, na adrese  

https://support.ingress.com/hc/cs/articles/206617398-How-do-I-change-my-faction-or-my-codename- 

PORTÁLY  

Jde o významná, nebo zajímavá místa- do verze aplikace 1.81 (release červenec 2015) bylo možné portály 

navrhovat. 

Možnost navrhování portálů bude bude pravděpodobně navrácena zpět do aplikace v budoucnu- více info zde 

https://plus.google.com/u/0/+NIAOps/posts/HfrZxjvjjdU (jde o věci spojené s oddělení Niantic Labs od Google)- 

buďto přímo z aplikace („Scanneru“)- podržením prstu na ploše displeje a přejetím do pravé nabídky „new 

portal“, a nebo vyfocením fotky se zapnutou GPS lokací, a následně pomocí sdílení- pod nabídkou „NIA ops“. 

Následně se čekalo na schválení nebo zamítnutí (Niantic labs), tento proces trval obvykle měsíc až půl roku. 

Po schválení se portal objevil ve hře, kolem portálů se hromadí energie, která je potřeba ke každé akci ve hře- 

tzv. „XM“ – „exotic matter“.  

Na portály  hráči osazují „rezonátory“ – „resonators“, ty portálu dodávají energii- lze dosadit až 8 takovýchto 

předmětů, následně když je portál plně obsazen, je možné ho využít k propojení do pole s jiným portálem. 

Rezonátory se zobrazují v soustředné kružnici v dané vzdálenosti od středu portálu- při osazování platí pravidlo, 

že rezonátory budou od středu tak daleko, jak daleko stojí hráč od středu portálu. 

Základní odkaz pro hráče Ingressu je tzv. Intel- https://www.ingress.com/intel , představuje mapu portálu 

v podkladu skutečné mapy, jsou zde vidět i zabraná pole obou frakcí, a další informace, jako hodnota nabití 

rezonátorů, a mody nainstalované na portálu.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs
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Pro navrhovaní portálů jsou, resp. byly jasně daná pravidla. 

Ve scanneru se mohou zobrazit tří základní barvy portálů: 

- Modré- tj. zabráno frakcí Resistance 

- Zelené- tj. zabráno frakcí Enlightened 

- Šedé- tj. neutrální, neobsazený portál 

Všechny druhy portálů jsou vidět na následujícím obrázku (červený portál lze vidět při neutralizaci, posléze se 

změní na šedý- ten lze následovně obsadit). 

 

Obrázek 9- typy portálů dle obsazení 

XM- EXOTIC MATTER 

XM čili eXotic Matter se zobrazuje na scanneru jako bílé tečky rozsypané kolem portálů i jinde. Jedná se o energii 

potřebnou ke všem akcím. Pravidelně vyvěrá z portálů, scanner ji sbírá automaticky, pokud nemá plnou kapacitu 

(stav zobrazuje vodorovný ukazatel v horní části displeje, který taktéž při kliknutí zobrazí hodnotu, při kliku se 

zobrazí taktéž aktuální počet AP, získaných agentem, a počet AP potřebných pro další level). 
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Pokud vyčerpáte svou zásobu XM, scanner se zablokuje a znemožní vám další manipulaci s portály, dokud si 

zásobu XM opět nedoplníte. To lze buďto nasbíráním z okolí, nebo použitím kostky (Power Cube). 

PRAVIDLA PRO PORTÁLY  

- musí být na veřejně dostupném místě 

- místo musí být bezpečné 

IDEÁLNÍ KANDIDÁTI NA  PORTÁL  

- Umění (např.: sochy, venkovní nástěnné malby, unikátní stavební prvky, fontány, umělecké graffiti atd.) 

- Unikátní architektura a speciální venkovní stavby  

- Unikátní místní podniky (tj. one-of-kind, místní obchod) 

- Historické budovy a památky 

- Tranzitní stanice 

- Veřejné knihovny 

- Veřejné kostely, apod. 

- Vodní věže, vodárny 

- Vstupní brány pro kempink, národních parků, městských parků, národních parků a rekreačních parků 

NÁVRHY, KTERÉ BY MĚLY BÝT AUTOMATICKY ZAMÍTNUTÉ  

- Mosty, tunely, přehrady 

- Hasičské stanice, nemocnice, policejní stanice 

PROPOJENÍ ,  LINKY 

Pokud je portál plně osazen, je možné ho využít k propojení s jiným, k tomu je potřeba další herní předmět- klíč 

od portálu. Klíče se získávají stejně, jako všechny ostatní předměty- tzv. „hackováním“ portálů- jedna z akcí 

v nabídce aplikace, tím se získávají veškeré předměty ve hře. 

Propojením tří portálů vzniká pole, jeho velikost je udávaná v jednotkách „MU“ – „mind units“, celkové body 

frakcí se také započítávají v těchto hodnotách- v podstatě suma velikosti polí obsazené plochy. 

Pravidla pro propojování jsou následující: 

- Portálům, které chcete spojit, nesmí chybět rezonátory 

- Portál nesmí být v existujícím poli (pole lze externě překrýt, ale nelze dělat pole v již hotovém poli) 

- Linky se nesmí křížit 

Z každého portálu může vycházet maximálně osm odchozích propojení (v případě bez modů jako např. SoftBank 

UltraLink, které toto číslo navyšují) 

Portály nelze propojovat na nekonečně dlouhou vzdálenost, maximální délka propojení závisí na levelu portálu- 

resp. na osazených rezonátorech, tu lze ovšem navýšit pomocí modu- LinkAmp, základní délky propojení jsou dle 

následující tabulky (pro individuální případy jsou nástroje na internetu- např. https://www.sven.de/ingress/) 

Tabulka 1- maximální délky propojení v závislosti na portálech 

Rezonátory Max. délka linku 

8x L1 160 m 

8x L2 2,6 km 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs
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8x L3 12 km 

8x L4 40 km 

8x L5 100 km 

8x L6 207 km 

8x L7 384 km 

8x L8 655 km 

Propojení- linky- navíc portálu dodávají obranyschopnost (platí pro prvních osm linků), resp. „mitigation“- forma 

zaštítování, ta se počítá dle následujícího vzorce: MATH.ROUND(400/9*MATH.ATAN(LINKS/MATH.E)), 

vysvětlení: 

- Math.round – matematické zaokrouhlení 

- Math.atan – inverzní funkce ke goniometrické funkci tangent (tan-1) 

- Math.E- tzv. Eulerovo číslo, matematická konstanta- její hodnota je přibližně 2.71828 

Pro představu se dají hodnoty vysvětlit přes následující tabulku 

Tabulka 2- vliv počtu linků na obranyschopnost portálu 

Počet linků portálu Mitigation bonus 

1 16 

2 28 

3 37 

4 43 

5 48 

6 51 

7 53 

8 55 
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POŘÁDANÉ AKCE  

ANOMÁLIE  

OFICIÁLNĚ  

Tzv. anomálie jsou akce pořádané „pod záštitou Nianticu“, a jedná se velké bitvy mezi frakcemi. 

Princip: 

- bojová oblast je rozdělena na menší, ty se nazývají clustery (ty jsou zpravidla 2 (+ jeden ke každému 

jako rozšiřující, pro případ účasti velkého počtu hráčů) 

- postupně se bojuje o zabrání clusteru, resp. nasbírání co nejvíce bodů pro danou frakci (nejdříve se 

hraje v clusteru 1, následně clusteru 2) 

- vyhodnocení probíhá monitoringem Intelu 

- Na konci každé anomálie je oficiální vyhlášení vítěze (každá akce má svého organizátora) 

Výhody: 

- Speciální badge 

- Spousta lidí, nových lidí 

- Prodej předmětů s Ingress tématikou 

- Zábava 

- Lov unikátních portálů, misí, atp. 

Nevýhody: 

- Obvykle zahraničí 

- Nutnost řešit dopravu 

- Nutnost řešit mobilní data 

V minulosti proběhlo již několik takových akcí- Recursion, Interitus, Initio, Helios, Darsana, Shōnin, Persepolis, 

Abaddon, Obsidian. 

Přehled plánovaných oficiálních akcí je vidět na https://www.ingress.com/events 

NEOFICIÁLNĚ  

Pokud si netroufnete na oficiální anomálii, anebo chcete zkusit nějakou menší akci, doporučuji „The Original 

Czech Ingress Battle Series“- skupina hráčů Ingressu z okolí Nymburka, snažící se pravidelně pořádat- byť 

neoficiální- bitvy mezi frakcemi- pro více info vizte skupina na Google Plus (kde můžete nalézt i historické 

příspěvky z uplynulých akcí)- https://plus.google.com/communities/110745144846247684480  

Za těmito bitvami stojí následující agenti, kterým patří velké díky. 

Enlightened 

- @vml 

- @MrSkuff 

- @DEX 

Resistance 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs
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- @MadMax001 

- @xventil 

- @FrancoiseD 

 

Tabulka 3- Historický přehled anomálií 

Od Do Název Primární místa (počet a výčet)  Poznámky 

13. července 2013 

Voynichhttp
s://en.wikip
edia.org/wik
i/Ingress_%2
8video_gam
e%29 - 
cite_note-48 

8: Hamburg, Germany; Oslo, Norway; 
Copenhagen, Denmark; Helsinki, Finland; 
Stockholm, Sweden; Moscow, Russia; St. 
Petersburg, Russia 

Bez medaile 

3. srpna 2013 Minotau 

8: Minneapolis, MN; Salt Lake City, UT; St. 
Louis, MO; Kansas City, MO; Montreal, 
Quebec, Canada; Denver, CO; Atlanta, GA; 
Toronto, Ontario, Canada 

Bez medaile 

11. sprna 
2013 

24. 
srpna 
2013 

Cassandra 

13: Sydney, Australia; Milan, Italy; Tokyo, 
Japan; Düsseldorf, Germany; Boston, 
Massachusetts; Washington, DC; Manila, 
Philippines; Paris, France; São Paulo, Brazil; 
Hong Kong, PRC; Cologne, Germany; 
Chicago, IL; New York, NY 

Bez medaile 

12 říjen 
2013 

14. října 
2013 

13MAGNUS 
 

Bez medaile 

15. února 
2014 

29. 
března 
2014 

Recursion 
8: Miami, FL; Bangalore, India; Nashville, 
TN; Austin, TX; Zagreb, Croatia; Boulder, 
CO; Berlin, Germany; Los Angeles, CA 

 

12. dubna 
2014 

21. 
června 
2014 

Interitus 

11: Amsterdam, Netherlands; Flagstaff, AZ; 
London, U.K.; Santa Fe, NM; Beijing, China; 
Melbourne, Australia; Kansas City, MO; 
Santiago, Chile; Birmingham, AL; Kraków, 
Poland; Gettysburg, PA 

 

12. 
července 
2014 

27. 
srpna 
2014 

Helios 

11: Montreal, Canada; San Diego, CA; 
Dublin, Ireland; Chicago, IL; Taipei, Taiwan; 
Detroit, MI; Prague, Czech Republic; 
Minneapolis, MN; Bogotá, Colombia; 
Tacoma, WA; Munich, Germany 

Také Londýn, speciální 
edice 

18. října 
2014 

13. 
prosince 
2014 

Darsana 
6: Salt Lake City, UT; Brussels, Belgium; New 
Orleans, LA ; Tokyo, Japan ; Charleston, SC; 
Barcelona, Spain 

Also Darsana Global 

21. února 
2015 

28. 
března 
2015 

Shōnin 
5: Austin, TX; Florence, Italy; Pasadena, CA; 
Hanover, Germany; Kyoto, Japan 

 

30. 
května 
2015 

20. 
června 
2015 

Persepolis 
5: Bratislava, Slovakia; Washington, DC; 
Utrecht, The Netherlands; Tohoku, Japan; 
Portland, OR 
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10. 
listopadu 
2015 

12. 
prosince 
2015 

Abaddon 
6: Hamburg, Germany; New Orleans, LA; 
New Taipei City, Taiwan; Oakland, CA; 
Okinawa, Japan; Milan, Ital 

Special Events: Boston, 
MA; Toronto, Canada; 
Houston, TX; Zurich, 
Switzerland; London, 
U.K. 
Mission Days: 19 září 
2015, 17 listopad 
2015: Multiple cities to 
be announced 

INGRESS FS, FIRST SATURDAY  

 

Jedná se o neoficiální akce k poznání nováčků, jejich 
zaškolení, ale i například utužování vztahu mezi 
jednotlivými frakcemi. 

Tyto akce se obvykle pořádají první sobotu v měsící- 
odtud vyplývá název- zkráceně označováno jako 
Ingress FS 

 

 

SHARDS, ARTIFACTS  

Shardy, artefakty jsou speciální eventy, kdy se na daných portálech objevují tváře různých osobností ze světa 

Ingressu, jedná se o pohyblivé elementy, které mají své místo určení.  

Tyto akce se zpravidla konají souběžně při anomálii, mají předem daná pravidla- např.: 

- Bude vyspawnováno XY shardů 

- Jsou definovány místa určení pro obě frakce 

- Shard putuje přes linky 

- Pokud nejsou dostupné žádné linky pro přesun, může se stát, že shard náhodně sám přeskočí 

Shardy obvykle putují přes velkou vzdálenost a několik států, tudíž je vždy potřeba kooperace všech možnách 

hráčů z celého světa, aby daný shard dorazil tam, kam má. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs
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Obrázek 10- lightman shard 
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Obrázek 11- další indikace shardu na portálu 

 

Obrázek 12- indikace shardu přímo na portálu 
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Obrázek 13- indikace shardu v Intelu 

 

MEDAILE- BADGE 

Každý agent na svém profilu může vidět několik ikonek- medaile, každá náleží nějaké akci- např. zneškodňování 

rezonátorů, nebo jedna je dokonce i za nachozené kilometry- to jsou základní medaile. 

Dále jsou ve hře medaile speciální- ty nelze získat běžným hraním, ale jsou jakousi větší vzácností- sem můžeme 

zařadit medaile z anomálií (o těch je řeč výše), další jsou např. za výročí, atp. 

Kromě toho každý agent dostává navíc jistý badge za splněnou misi- z badgů a větších sérií misí se pak mohou 

skládat mozaiky. 

Základní medaile mají 5 typů: 

- Bronzová (nejnižší) 

- Stříbrná 

- Zlatá 

- Platinová 

- Onyxová/černá (nejvyšší možná) 

TYPY ZÁKLADNÍCH MEDAILÍ  

Medaile, které lze získat běžným hraním Ingressu 
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ILLUMINATOR 

Získána za celkový počet zabraných MU (z vytváření polí) 

     

Obrázek 14- druhy medaile Iluminator 

TRANSLATOR 

Získána za úspěšné dokončení glyphu, při neúspěšném dokončení celé sekvence se počítají body za jednotlivé 

glyphy, pokud se dokončí celá sekvence, úspěšně body se počítají následovně 

Level portálu Počet glyphů Body 

L0 1 1 

L1 1 1 

L2 2 2 

L3 3 4 

L4 3 4 

L5 3 4 

L6 4 8 

L7 4 8 

L8 5 15 

 

     

Obrázek 15- druhy medaile translator 
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RECRUITER 

Medaile je udělena za počet rekrutovaných agentů do Ingressu, ti navíc musejí: 

- Dosáhnout levelu 3 

- Mít badge „verified“ 

 

Obrázek 16- druhy medaile Recruiter 

TREKKER 

Badge je udělen za počet nachozených kilometrů s aplikací Ingress (tuším, že díky vynucení wakelock, může být 

telefon i zamčený, pokud je Ingress spuštěný), ALE POZOR- POČÍTANÁ RYCHLOST JE LIMITOVÁNA CCA 5MPH- 

TJ. CCA 8 KM/H 

    
 

Obrázek 17- Typy medaile Trekker 

ENGINEER 

Tento badge je udělen za instalaci modů na portály  

     

Obrázek 18- druhy medaile Engineer 

SPECOPS 

Tento badge je udělen za splněné mise v rámci Ingressu 
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Obrázek 19- druhy medaile SpecOps 

CONNECTOR 

Udělen za propojování portálů 

    
 

Obrázek 20- druhy medaile Connector 

BUILDER 

Udělen za osazování rezonátorů na portál 

   
  

Obrázek 21- druhy medaile Builder 

EXPLORER 

Za hackování unikátních portálů 

     

Obrázek 22- druhy medaile Explorer 

GUARDIAN 

Udělen za úspěšné držení portálu X dní po sobě 

     

Obrázek 23- druhy medaile Guardian 
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HACKER 

Za počet hacknutí portálu (celkově) 

     

Obrázek 24- druhy medaile Hacker 

MIND CONTROLLER 

Za vytváření polí 

     

Obrázek 25- druhy medaile Mind Controller 

PURIFIER 

Za zneškodňování rezonátorů 

     

Obrázek 26- druhy medaile Purified 

SEER 

Objevení a úspěšné schválení nových portálů 

     

Obrázek 27- druhy medaile Seer 
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LIBERATOR 

Za capture- zabrání portálů (ne unikátních, libovolně i opakovaně) 

     

Obrázek 28- druhy medaile Liberator 

PIONEER 

Za capture- zabrání unikátních portálů 

    
 

Obrázek 29- druhy medaile Pioneer 

SOJOURNER  

Za „streak“ hackování v intervalu X dní (resp. hackování v návaznosti intervalu 24 hodin)- nezávislé 

na hackovaném portálu 

     

Obrázek 30- druhy medaile sojourner 
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SOUHRN 

Tabulka 4- přehled medailí a požadovaných hodnot 

Odznak Obrázek Popis 
Úroveň 

Bronzová Stříbrná Zlatá Platinová Onyx 

Illuminator 

 
Zabraná MU 5 000 MU 

50 000 

MU 

250 000 

MU 

1 000 000 

MU 

4 000 000 

MU 

Translator 

 

Dokončené 

Glyphy 
200 2 000 6 000 20 000 50 000 

Recruiter 

 

Rekrutování 

agentů 
2 10 25 50 100 

Trekker 

 
Nachozené km 10 km 100 km 300 km 1000 km 2500 km 

Engineer 
 

Instalace modů 150 1500 5000 20 000 50 000 

SpecOps 

 
Splnění misí 5 25 100 200 500 

Connector 

 

Propojování 

portálů 
50 1 000 5 000 25 000 100 000 

Builder 

 

Osazování 

rezonátorů 
2 000 10 000 30 000 100 000 200 000 

Explorer 

 

Hack unik. 

portálů 
100 1 000 2 000 10 000 30 000 

Guardian 

 
Držení portálu 3 dny 10 dní 20 dní 90 dní 150 dní 

Hacker 

 

Hacknutí 

portálů 
2 000 10 000 30 000 100 000 200 000 

Mind 
Controller 

 
Vytváření polí 100 500 2 000 10 000 40 000 

Purifier 

 

Zneškodňování 

rezonátorů 
2 000 10 000 30 000 100 000 300 000 

Seer 

 

Objevení 

nových portálů 
10 50 200 500 5 000 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs


Ingress guide: redacted 
  Vodnikovo.cz 

27 / 84    

Liberator 

 
Capture portálů 200 2 000 8 000 15 000 40 000 

Pioneer 

 

Capture unik. 

Portálů 
20 200 1 000 5 000 20 000 

Sojourner 

 
Hack streak 15 30 60 180 360 

SPECIÁLNÍ MEDAILE  

Medaile, které se nevztahují k běžnému hraní, a obvykle mají jednotnou podobu 

VÝROČÍ  

INNOVATOR 

Tato medaile byla udělována za výročí dvou let oficiálního spuštění Ingressu- byla udělována 15. října 2014m typ 

medaile je určen levelem agenta následovně 

Tabulka 5- rozdělení medaile Innovator dle levelu agenta 

Tier Level 

Bronze 3 

Silver 9 

Gold 11 

Platinum 13 

Onyx 15 

 

Obrázek 31- druhy medaile Innovator 
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VANGUARD 

Tato medaile byla udělována za výročí tří let oficiálního spuštění Ingressu- byla udělována 1. prosince 2015, typ 

medaile je určen levelem agenta následovně 

Tabulka 6- rozdělení medaile Vanguard dle levelu agenta 

Tier Level 

Bronze 3 

Silver 9 

Gold 13 

Platinum 15 

Onyx 16 

 

 

Obrázek 32- typy medaile Vanguard 

LUMINARY 

Tato medaile byla udělována za výročí čtyřech let oficiálního spuštění Ingressu- byla udělována 1. prosince 2016, 

typ medaile je určen levelem agenta následovně 

Tier Level 

Bronze 3 

Silver 9 

Gold 13 

Platinum 15 

Onyx 16 

 

SAGE 

Tato medaile byla udělována za výročí pěti let oficiálního spuštění Ingressu- byla udělována 29. listopadu 2017, 

typ medaile je určen levelem agenta následovně 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs


Ingress guide: redacted 
  Vodnikovo.cz 

29 / 84    

Tier Level 

Bronze 3 

Silver 9 

Gold 13 

Platinum 15 

Onyx 16 

 

OUROBOROS 

Tato medaile byla udělována za výročí pěti let oficiálního spuštění Ingressu- byla udělována 26. listopadu 2018, 

typ medaile je určen levelem agenta následovně 

Tier Level 

Bronze 3 

Silver 9 

Gold 13 

Platinum 15 

Onyx 16 

 

OSTATNÍ  

VERIFIED 

Badge, který získá každý, kdo úspěšně projde procesem verifikace (pozn. Ten zřejmě nefunguje, od doby 

odloučení Nianticu od spol. Google) 

 

Obrázek 33- medaile Verified 

FOUNDER 
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Tento badge byl udělen agentům, kteří hráli Ingress již v raných fázích vývoje, byl udělován 14. prosince 2013, a 

to těm agentům, kteří dosáhli alespoň levelu 5 

 

Obrázek 34- medaile Founder 

 

Obrázek 35- popis medaile v app 

EVE 

Tato medaile byla udělována v brzkých časech vypuštění aplikace Ingress pro iOS 

 

Obrázek 36- EVE medaile 

ANOMALY BADGES  

Medaile získané během probíhajících anomálií, má většina účastníků- obvykle se rozdávají pomocí bonusového 

kódu, který se rozdává u stánků organizátorů 

Historický přehled můžete nalézt na wikipedii 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ingress_%28video_game%29#Anomalies  
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Tabulka 7- medaile z anomálií 

Anomálie Badge 

Recursion 

 

Interitus 

 

 

Initio 

 

Helios 
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Darsana 

 

 

Shōnin 

 

 

Persepolis 

 

 

Abaddon 
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Obsidian 

 

CHARACTER MEDALS  

Tyto medaile se vztahují k někomu, kdo hrál významnou roli ve vývoji Ingressu, obvykle vývoji příběhu- 

nalezneme tedy medaile např. s SUSANNOU MOYER (patronka a „reportérka“ Ingressu), DR. HENRY “HANK” 

JOHNSON (jeden z údajných vědců, kteří zkoumají XM), KATY TOWNSEND- AKA KLUE (agentka, která 

pravidelně vysílá inter-galaktické zprávy). 

Více informací si můžete přečíst na Fevgames- https://fevgames.net/ingress/ingress-guide/concepts/medal/  

 

Obrázek 37- Ingress character medaile 
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EVENT- BASED MEDAILE 

Zde můžeme zařadit např. GORuck eventy- http://www.goruck.com/goruck-x-ingress/c/81  

 

Obrázek 38- GORuck medaile 

MISE 

Mise jsou speciální sekvence portálů a daných akcí- vytvářejí je sami hráči, za splnění mise je malý odznáček. 

Mise jsou vidět v základní aplikaci- Intelu (mapa portálů na webu)- https://www.ingress.com/intel (nutný platný 

Ingress Google Account), a po rozkliknutí je vidět i to, co je v misi potřeba udělat. 

Pozn. Aktuálně mají právo mise vytvářet všichni agenti, kteří dosáhli levelu 7, mise se vytvářejí na odkazu 

https://mission-author-dot-betaspike.appspot.com/  

 

Obrázek 39- Intel, mise 
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Obrázek 40- Intel, rozklik mise 

 

 

Obrázek 41- mozaika ze splněných misí 

 

Každá mise musí mít alespoň 4 portály nutné k navštívení. 

Jsou tři základní možné principy procházení misí: 

- Nezáleží na pořadí bodů 

- Záleží na pořadí bodů 

- Záleží na pořadí bodů, a některé body jsou skryté a agent je musí najít 

Akce požadované po agentovi u daného portálu (waypointu dané mise) mohou být následující: 

 Hacknout portál 

 Nainstalovat mod na portál 

 Portál zabrat anebo upgradovat (upgradovat se rozumí deploy rezonátoru, upgrade rezonátoru, anebo 
nainstalování modu) 

 Vytvoření linku z  

 Vytvoření pole z portálu 

 Zadání „passphrase“, v momentě, kdy je portál v range 

 Navštívit waypoint 
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TIPY 

- Dobře si nastudujte proces, resp. akce v dané misi, případně se vybavte heatsinky, multihacky, atp. 

(pro případ burnoutu portálu) 

- Pokud je potřeba portál zabrat, ale nemáte na to střelivo, nasbírejte si ADA/ Jarvis, .. 

Pro mozaiky- série misí doporučuji hledat po internetu- nebo např. skupinu na Google Plus „Czech Misison Series“ 

- https://plus.google.com/communities/109779305618959088729 .  

LEVELING 

Hra má odstupňované levely hráčů- začíná se na levelu 1, maximální level, kterého lze dosáhnout je od verze hry 

1.51 level 16. 

Level se určuje v úrovních 1-8 podle „AP“ – „action points“ (z jiných her známé jako „XP“ – „experience points“, 

následně již samotné AP nestačí a je potřeba mít dané úrovně medailí. Potřebné perkvizice pro další level jsou 

vidět na následující tabulce- prvních osm levelů lze dosáhnout pouze pomocí AP, pro levely další jsou již potřeba 

i medaile (z principu platí, že zlatá medaile se automaticky počítá i jako stříbrná a bronzová) 

Levely 1 – 8 pouze zpřístupňují předměty na vyšších levelech, od dalších levelů výše se zvětšuje XM tank, a 

zároveň range- agentův dosah. 

Tabulka 8- perkvizice pro vyšší level a zvýhodnění 

Level  AP  diference  medaile 

L 1 0  N/A  
 

L 2  2,500  2,500    

L 3  20,000  17,500  
 

L 4  70,000  50,000  
 

L 5  150,000  80,000  
 

L 6  300,000  150,000  
 

L 7  600,000  300,000  
 

L 8  1,200,000  600,000  
 

L 9  2,400,000  1,200,000  1 Gold + 4 Silver  

L 10  4,000,000  1,600,000  2 Gold + 5 Silver  

L 11  6,000,000  2,000,000  4 Gold + 6 Silver  

L 12  8,400,000  2,400,000  6 Gold + 7 Silver  

L 13  12,000,000  3,600,000  1 Platinum + 7 Gold  

L 14  17,000,000  5,000,000  2 Platinum + 7 Gold  

L 15  24,000,000  7,000,000  3 Platinum + 7 Gold  

L 16  40,000,000  16,000,000  2 Black + 4 Platinum + 7 Gold  
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Obrázek 42- mapa levelingu pro všechny levely 

AP hráč dostává za dané akce ve hře- jako je například obsazení portálu apod. 

Tabulka 9- přehled získaných AP za dané akce 

Akce Zisk AP 

Hacknutí nepřátelského portálu 100 

Glyph hackování Různé 

Zničení rezonátoru 75 

Zničení linku (propojení portálu) 187 

Zničení pole 750 

Zabrání portálu 500 

Osazení rezonátoru 125 

Osazení posledního rezonátoru 250 

Osazení modu 125 

Vylepšení rezonátoru za vyšší level 65 

Dobití rezonátoru 10 

Dobití energie portálu na max 250 

Vytvoření linku 313 

Vytvoření pole 1250 

Schválení editace portálu 200 

Schválení portálu 1000 

Schválení fotografie portálu 500 

Rekrutování agenta 3000 

Vybrání bonus kódu Různé, 50 - 1500 
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Pro každou akci ve hře je potřeba již dříve zmíněné XM- exotic matter, každý agent má svůj XM zásobník- tank, 

do kterého XM sbírá, jeho velikost se liší dle levelu hráče (agenta), vyšší levely- konkrétně 8+ taktéž navyšují 

maximální vzdálenost pro remote recharge- dobíjení portálů pomocí klíče. 

Tabulka 10- závislost velikost XM tanku a max recharge vzdálenosti na levelu agenta 

Access Level  XM Kapacita  Max. remote recharge (v km) 

L 1 3,000  2 000 

L 2  4,000  2 000 

L 3  5,000  2 000 

L 4  6,000  2 000 

L 5  7,000  2 000 

L 6  8,000  2 000 

L 7  9,000  2 000 

L 8  10,000  2 000 

L 9  11,500  2 250 

L 10  13,000  2 500 

L 11  14,500  2 750 

L 12  16,000  3 000 

L 13  17,500  3 250 

L 14  19,000  3 500 

L 15  20,500  3 750 

L 16  22,000  4 000 
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Obrázek 43- infografika, porovnání vyšších levelů 

INGRESS IN-APP STORE 

Od verze Ingressu 1.83.1 je v aplikaci vlastní store, který obsahuje speciální předměty. Seznam změn můžete 

nalézt zde https://fevgames.net/ingress-apk-teardown-1-83-1/ 

In-app měna je tzv. CMU- Chaotic Matter Units, která se samozřejmě kupuje za reálné peníze. 

 

Obrázek 44- Ingress in-app Store 
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Nalezneme zde např.: 

- Beacons 

- Key lockery 

- Frakkery 

- CMU packy 

Pro premiové položky platí jednoduché pravidlo: 

„UPOZORŇUJEME, ŽE PRÉMIOVÉ POLOŽKY ZÍSKANÉ V ZÁLOŽCE OBCHOD NEJSOU 

PŘENOSITELNÉ; TO ZNAMENÁ, ŽE NEMOHOU BÝT UVOLNĚNY A PŘENECHÁNY JINÝM 

HRÁČŮM“ 

Více info zde - https://support.ingress.com/hc/cs/sections/202753368 
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2. HERNÍ PŘEDMĚTY  

Předměty ve hře jsou rozděleny na levely 1-8, a ještě se dělí dle vzácnosti na „common“ – „běžné“, „rare“ - 

„vzácné“ a „very rare“ – „velmi vzácné“, rozděleny jsou též i barevně- každý level má specifickou barvu. 

Většinu herních předmětů lze tzv. recyklovat- zničit a převést na XM energii, anebo „dropnout“- upustit na zem, 

kde je možnost, aby jej jiný agent opět sebral. 

KAPSLE 

Kapsle je kontejner pro uchovávání předmětů, hodí se např. kvůli dropnutí pro jiného hráče, nebo skrytí klíče od 

portálu. Dříve se skrývání klíčů hodilo kvůli hacku- pokud měl hráč již jeden klíč od portálu v inventáři, nový mu 

nebyl dropnut, jak hra procházela updaty, změnilo se i toto pravidlo a již neplatí. 

Aktuálně jsou ve hře následující typy kapslí 

Tabulka 11- Typy kapslí 

Kapsle Kapacita (ks) Typ obsahu Pozn. 

Standardní 100 Libovolný  

MUFG (červené) 100 Libovolný Pravděpodobnost duplikace předmětu  

Quantum capsule 100 Libovolný 
Pravděpodobnost duplikace předmětu, nahradili 
MUFG  

Key Locker 100 Pouze klíče 
Dostupné pouze přes in-app store, limit 5 na 
hráče, schované klíče se nepočítají do zabraného 
místa inventáře 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs


Ingress guide: redacted 
  Vodnikovo.cz 

42 / 84    

 

 

Obrázek 45- standardní kapsle 

 

Obrázek 46- MUFG kapsle 

 

Obrázek 47- key locker 

 

Obrázek 48- Quantum kapsle 

Pro duplikaci předmětů v červené „MUFG“ kapsli (resp. Quantum kapsli) platí jednoduchá pravidla: 

- Agent musí mít medaili „verified“ (pozn. zřejmě neplatí od doby Odloučení Nianticu „z pod křídel 

Google“ 

- Duplikace probíhá náhodně 

- Předměty se neduplikují, pokud je překročena kapacita inventáře – 2000 předmětů anebo by byla 

překročena kapacita kapsle 

Pozn.  

Pokud chcete maximálně využít možnosti MUFG kapsle, doporučuji ji mít naplněnou na 75-85 % (tj. 75 až 85 

předmětů), vzácnost předmětů, ani objem předmětů konkrétního typů zřejmě na pravděpodobnost množení 

nehraje roli. 

MÉDIA  

Pravidelné „Ingress reports“ od Nianticu- dají se dohledat i na internetu, např. youtube. 

Oficiální kanál Ingressu na youtube je https://www.youtube.com/user/ingress, všechny Ingress reporty pak 

naleznete v tomto playlistu https://www.youtube.com/playlist?list=PLDEUWItbkQ58tbLEFP6lA1PtnPk48jDBr. 
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Obrázek 49- Ingress media 

MODY 

Mody jsou doplňková zařízení, který dává portálu další různé schopnost- ve hře je limit max. 2 mody na jednoho 

hráče a portál. 

FORCE AMP 

Zvyšuje poškození způsobeného portálem, pokud na něj útočí nepřátelský agent. 

 
 

Obrázek 50- ForceAmp 

 

Tabulka 12- násobič poškození ForeAmp 

Mód 1 Mód 2 Mód 3 Mód 4 Násobič poškození 

    1 

Rare    2 

Rare Rare   2,25 

Rare Rare Rare  2,375 
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Rare Rare Rare Rare 2,5 

HEAT SINK 

Zkracuje dobu mezi jednotlivými hacky portálu- jak cooldown, tak burnout interval. 

RESETUJE I JIŽ VYHOŘELÝ PORTÁL, JE TUDÍŽ  DOBRÉ JEJ POUŽÍVAT AŽ PO VYHOŘENÍ NA „RESET“ 

- Common: -20% 
- Rare: -50% 
- Very Rare: -70% 

 

Obrázek 51- Heat sink 

Pokud je na portálu umístěn více než 1, pak původní schopnost má jen ten s největší raritou, schopnost dalších 

je zredukována o polovinu. 

 

Obrázek 52- Heat Sinky 

Tabulka 13- efektivita kombinací Heat sinků 

Mód 1 Mód 2 Mód 3 Mód 4 Cooldown (vteřin) 

    300 

Common    240 

Common Common   216 

Common Common Common  194 

Common Common Common Common 175 

Rare    150 
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Rare Common   135 

Rare Common Common  122 

Rare Common Common Common 109 

Rare Rare   113 

Rare Rare Common  101 

Rare Rare Common Common 91 

Rare Rare Rare  84 

Rare Rare Rare Common 76 

Rare Rare Rare Rare 63 

Very rare    90 

Very rare Common   81 

Very rare Common Common  73 

Very rare Common Common Common 66 

Very rare Rare   68 

Very rare Rare Common  61 

Very rare Rare Common Common 55 

Very rare Rare Rare  51 

Very rare Rare Rare Common 46 

Very rare Very rare   38 

Very rare Very rare Common  59 

Very rare Very rare Common Common 53 

Very rare Very rare Rare  47 

Very rare Very rare Rare Rare 33 

Very rare Very rare Very rare  38 

Very rare Very rare Very rare Common 34 

Very rare Very rare Very rare Rare 29 

Very rare Very rare Very rare Very rare 25 

 

LINK AMP, SOFTBANK ULTRA LIN K 

Ve hře jsou dva typy „Link-ampů“- jeden klasický, a druhý „SoftBank Ultra link“. Klasický zvyšuje maximální 

velikost linku vedeného z portálu, SBUL 5  navíc odstraňuje omezení na počet odchozích linků z portálu 

(standardně 8) 

                                                                 
5 Soft Bank Ultra Link 
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Násobič dosahu: 

- Rare: ×2 
- SoftBank Ultra Link: ×5 
- Very Rare: ×7 

 

Obrázek 53- softbank Ultra Link 

 

Opět zde platí pravidlo, že pokud jich je na portálu více, původní schopnost má pouze ten s největší vzácností, 

ostatních je účinnost zredukována na 1/8.  

SOFTBANK ULTRA LINK NAVÍC PŘIDÁVÁ MOŽNOST DALŠÍCH 8 VÝCHOZÍCH LINKŮ Z PORTÁLU 

- pravidlo platí za každý instalovaný, pokud bude tedy na portálu 4xSBUL, pak může z portálu vést až 40 linků 

celkově. 

 

Obrázek 54- vliv SBUL na maximální vzdálenost linku 
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Obrázek 55- Link Amp 

 

Obrázek 56- Softbank Ultra Link 

Tabulka 14- link range násobič pro použití linkamp / SB ultralink 

Mód 1 Mód 2 Mód 3 Mód 4 

Link 

Range 

Multiplier 
    

×1.000 

Rare 
   

×2.000 

Rare Rare 
  

×2.500 

Rare Rare Rare 
 

×2.750 

Rare Rare Rare Rare ×3.000 

SBUL 
   

×5.000 

SBUL Rare 
  

×5.500 

SBUL Rare Rare 
 

×5.750 

SBUL Rare Rare Rare ×6.000 

SBUL SBUL 
  

×6.250 

SBUL SBUL Rare 
 

×6.500 

SBUL SBUL Rare Rare ×6.750 

SBUL SBUL SBUL 
 

×6.825 

SBUL SBUL SBUL Rare ×7.125 

SBUL SBUL SBUL SBUL ×7.500 

Very Rare 
   

×7.000 

Very Rare Rare 
  

×7.500 

Very Rare Rare Rare 
 

×7.750 

Very Rare Rare Rare Rare ×8.000 

Very Rare SBUL 
  

×8.250 
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Very Rare SBUL Rare 
 

×8.500 

Very Rare SBUL Rare Rare ×8.750 

Very Rare SBUL SBUL 
 

×8.875 

Very Rare SBUL SBUL Rare ×9.125 

Very Rare SBUL SBUL SBUL ×9.500 

Very Rare Very Rare 
  

×8.750 

Very Rare Very Rare Rare 
 

×9.000 

Very Rare Very Rare Rare Rare ×9.250 

Very Rare Very Rare SBUL 
 

×9.375 

Very Rare Very Rare SBUL Rare ×9.625 

Very Rare Very Rare SBUL SBUL ×10.000 

Very Rare Very Rare Very Rare 
 

×9.625 

Very Rare Very Rare Very Rare Rare ×9.875 

Very Rare Very Rare Very Rare SBUL ×10.250 

Very Rare Very Rare Very Rare Very Rare ×10.500 

Soft-Bank ultra link by měl také zvyšovat poškození portálu. 

Tabulka 15- kombinace SB ultralink pro mitigation portálu 

Mód 1 Mód 2 Mód 3 Mód 4 

Link 

Mitigation 

Multiplier 
    

×1.000 

SBUL 
   

×1.500 

SBUL SBUL 
  

×1.625 

SBUL SBUL SBUL 
 

×1.688 

SBUL SBUL SBUL SBUL ×1.750 

 

MULTIHACK 

Multihacky slouží k navýšení maximální počtu hacků portálu, než dojde k jeho vyhoření – burnout. 

Základní vlastnosti: 

- Common: +4 hacks 

- Rare: +8 hacks 

- Very Rare: +12 hacks 

Opět zde platí pravidlo, že pokud je na jednom portálu instalováno více multihacků, svojí původní schopnost si 

zachovává ten nejvzácnější, ostatní mají svou schopnost sníženou o 50% původní hodnoty. 
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Obrázek 57- Multihack common 

 

Obrázek 58- Multi hack rare 

 

Obrázek 59- Multi hack very rare 

 

Obrázek 60- multi hack 

 

Tabulka 16- kombinace multihacku na portál 

Mód 1 Mód 2 Mód 3 Mód 4 Hacks 
    

4 

Common 
   

8 

Common Common 
  

10 

Common Common Common 
 

12 

Common Common Common Common 14 

Rare 
   

12 

Rare Common 
  

14 

Rare Common Common 
 

16 

Rare Common Common Common 18 

Rare Rare 
  

16 

Rare Rare Common 
 

18 

Rare Rare Common Common 20 
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Rare Rare Rare 
 

20 

Rare Rare Rare Common 22 

Rare Rare Rare Rare 23 

Very Rare 
   

16 

Very Rare Common 
  

18 

Very Rare Common Common 
 

20 

Very Rare Common Common Common 22 

Very Rare Rare 
  

20 

Very Rare Rare Common 
 

22 

Very Rare Rare Common Common 24 

Very Rare Rare Rare 
 

24 

Very Rare Rare Rare Common 26 

Very Rare Rare Rare Rare 28 

Very Rare Very Rare 
  

22 

Very Rare Very Rare Common 
 

24 

Very Rare Very Rare Common Common 26 

Very Rare Very Rare Rare 
 

26 

Very Rare Very Rare Rare Common 28 

Very Rare Very Rare Rare Rare 30 

Very Rare Very Rare Very Rare 
 

28 

Very Rare Very Rare Very Rare Common 30 

Very Rare Very Rare Very Rare Rare 32 

Very Rare Very Rare Very Rare Very Rare 34 

 

ITO EN TRANSMUTER  

Další portálový mod, umožňuje ovlivnit drop z hacku, zda budou padat více předměty obraného charakteru 

(rezonátory) , nebo útočného (XMP burstery) 

Má dvě varianty: 

 ITO EN Transmuter (+) 

 ITO EN Transmuter (-) 

ITO EN Transmuter (+) 

Ovlivňuje drop z hacku portálu více k obraným předmětům- zvyšuje tedy šanci na drop Rezonátorů a štítů 

ITO EN Transmuter (-) 

Ovlivňuje drop z hacku portálu více k útočným předmětům- zvyšuje tedy šanci na drop např.  XMP Bursterů a 

Ultra strike 
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Obrázek 61- Obrázek 61- ITO EN Transmuter (+) 

  

 

Obrázek 62- IOT Transuter (-) 

ŠTÍTY  

Štíty zajistí větší výdrž rezonátorů na osazeném portálu. Maximální hodnota štítů, která je účinná, je 95. Veškeré 

větší kombinace mohou sloužit jako rezerva, pokud bude jeden ze štítů zničen, aby vydržel jiný. 

Štíty mají také další individuální vlastnost „stickiness“ – jakousi výdrž, hodnota, jak dlouho se udrží pod útokem- 

tato hodnota není nikde propisována, ale ve zkratce – RARE štíty vydrží déle než COMMON- je těžší je zneškodnit. 

Kromě klasických COMMON, RARE a VERY RARE štítů jsou ve hře ještě AXA ŠTÍTY- obdobně jako SOFTBANK 

ULTRA LINK je toto sponzorovaný předmět – byl uveden 15 prosince 2014, a měl by z portálů padat více u 

poboček firmy AXA. 
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Obrázek 63- štíty, zleva doprava dle kvality 

 

Obrázek 64- grafické znázornění účinnosti štítů 

 

Tabulka 17- přehled účinnosti štítů 

Type Mitigation Stickiness 

Common +30 0 

Rare +40 150,000 

Very Rare +60 450,000 

Very Rare (AXA) 
(Aegis) 

+70 800,000 
 

Tabulka 18- tabulka kombinací štítů 

Mód 1 Mód 2 Mód 3 Mitigation 
   

0 

Common 
  

30 

Common Common 
 

60 

Common Common Common 90 

Rare 
  

40 

Rare Common 
 

70 

Rare Rare 
 

80 

Very Rare 
  

60 

Very Rare Common 
 

90 

AXA Aegis 
  

70 
 

TURRET 

Turet je mód, který zvyšuje obranyschopnost portálu- konkrétně četnost útoků na nepřátelského agenta, a taktéž 

i hodnotu poškození, kterou tyto útoky způsobují. 

Opět zde platí, že každý další TURRET instalovaný na portál je slabší, než samotný. 
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Obrázek 65- Turret 

 

Tabulka 19- použití kombinace turretů 

Mód 1 Mód 2 Mód 3 Mód 4 
Attack 

Multiplier 

Hit 

Bonus 
    

×1.000 +0.00% 

Rare 
   

×2.000 +30.00% 

Rare Rare 
  

×2.250 +37.50% 

Rare Rare Rare 
 

×2.375 +41.25% 

Rare Rare Rare Rare ×2.500 +45.00% 

KLÍČE K  PORTÁLŮM  

Klíče slouží pro: 

- Vzdálené dobíjení 

- Propojování portálů 

Získávají se standardním háčkováním z portálu- ale pozor, pokud již máte v inventáři jeden či více klíčů od daného 

portálu, v daném hacku vám portál další nedá- je nutné klíč buďto odložit na zem (drop item) anebo jej schovat 

do kapsle. 
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POWER CUBE 

Slouží jako kontejner XM energie, pokud chceme tuto XM použít, je nutno POWER CUBE použít, ne recyklovat- 

recyklace dává 20 XM za každý level itemu, použití 1000x level POWERCUBE. 

  

Obrázek 66- powerCube 

Poměrně nově je ve hře také Lawson Cube 

Tabulka 20- power cubes 

Level Use XM Recycle XM 

1 1,000 XM 20 XM 1,000 XM 

2 2,000 XM 40 XM 2,000 XM 

3 3,000 XM 60 XM 3,000 XM 

4 4,000 XM 80 XM 4,000 XM 

5 5,000 XM 100 XM 5,000 XM 

6 6,000 XM 120 XM 6,000 XM 

7 7,000 XM 140 XM 7,000 XM 

8 8,000 XM 160 XM 8,000 XM 

LAWSON CUBE 

Jedná o další ze sponzorovaných předmětů- tentokrát je sponzorem Jap. Společnost LAWSON – 

http://www.lawson.co.jp/index.html, v podstatě dočasně zvyšuje kapacitu XM tanku (zásobníku), v závislosti na 

levelu agenta dle následující tabulky 

Hráč má k dispozici základní XM tank, a k němu další menší, v případě, že dojde k vyčerpání hlavního XM tanku, 

je XM energie automaticky doplněna z těch přídavných. 
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Obrázek 67- použití Lawson powercube 

 

Obrázek 68- Lawson Power Cube 

 

Tabulka 21- tabulka zvýšení XM tanku pomocí Lawson  

 

Level Cube Capacity 

 1 18,000 XM 

2 20,250 XM 

3 22,500 XM 

4 24,740 XM 

5 27,000 XM 

6 29, 200 XM 

7 31,500 XM 

8 33,750 XM 

 9 36,000 XM 

10 38,400 XM 

11 40,800 XM 

12 43,200 XM 

13 45,600 XM 

14 48,000 XM 

15 50,400 XM 

16 52,800 XM 
 

CIRCLE-K CUBE 

Jedná se o další alternativu Lawson Powercube. Dle všeho má stejnou kapacitu, tedy i XM bonus.  

Do hry přišla s aktualizací 1.119.0- cca 17.5.2017. 
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Obrázek 69- Lawson power cube vs Circle-K 

 

REZONÁTORY  

Rezonátory zásobují portál XM energií, a agentům slouží k obsazení portálu. Již osazené portály se jednou za 24 

hodin vybíjejí- cca o 15%. 

Pokud je portál plně osazen, je možné rezonátory vylepšovat za vyšší level, ale jsou zde limity na hráče a level 

rezonátorů. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs


Ingress guide: redacted 
  Vodnikovo.cz 

57 / 84    

 

Obrázek 70- rezonátor 

 

Tabulka 22- přehled rezonátorů a limitu 

Level Energie 
Recycle 

Value 

Limit na portál a 

agenta 

1 1,000 XM 20 XM 8 

 2 1,500 XM 40 XM 4 

3 2,000 XM 60 XM 4 

4 2,500 XM 80 XM 4 

5 3,000 XM 100 XM 2 

6 4,000 XM 120 XM 2 

7 5,000 XM 140 XM 1 

8 6,000 XM 160 XM 1 
 

 

Obrázek 71- limity rezonátorů graficky 

 

ZBRANĚ  

ULTRA STRIKE 

Ultra strike je zbraň, která má větší účinnost co do síly, ale menší dosah. Díky těmto vlastnostem se používá 

například ke zneškodnění modů (na středu portálu), nebo k silnému oslabení konkrétního rezonátoru (použitím 

přesně na jeho místě). 
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Obrázek 72- Ultra Strike 

 

 

Obrázek 73- ukázka použití ultra strike na rezonátor / mody 

Tabulka 23- přehled ultra strike 

Level 
Fire 

Cost 

Max 

Damage 
Range 

Recycle 

Value 

Efficiency 

(dmg/cost) 

1 50 XM 300 XM 10 m 20 XM 3,000% 

2 100 XM 600 XM 13 m 40 XM 3,000% 

3 150 XM 1,000 XM 16 m 60 XM 1,429% 

4 200 XM 1,800 XM 18 m 80 XM 1,286% 

5 250 XM 2,400 XM 21 m 100 XM 960% 

6 300 XM 3,000 XM 24 m 120 XM 833% 

7 350 XM 3,600 XM 27 m 140 XM 735% 

8 400 XM 5,400 XM 30 m 160 XM 844% 

XMP BURSTERY 

„XMP burster“ je standardní zbraň ve hře (Exotic matter pulse bursters), a slouží ke zneškodňování nepřítelova 

rezonátorů a módů, potažmo zneutralizovaní portálu. 
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Obrázek 74- XMP Burster 

 

Tabulka 24- přehled XMP bursterů 

 

Lvl 
Fire 

Cost 

*Max 

Damage 
Range 

Recycle 

Value 

Efficiency 

(dmg/cost) 

1 50 XM 150 XM 42 m 20 XM 1,500% 

2 100 XM 300 XM 48 m 40 XM 1,500% 

3 150 XM 500 XM 58 m 60 XM 714% 

4 200 XM 900 XM 72 m 80 XM 643% 

5 250 XM 1,200 XM 90 m 100 XM 480% 

6 300 XM 1,500 XM 112 m 120 XM 417% 

7 350 XM 1,800 XM 138 m 140 XM 367% 

8 400 XM 2,700 XM 168 m 160 XM 422% 
 

VIRY 

Viry slouží k okamžité změně frakce portálu (instant switch /swap)- zachovány jsou i mody na portálu- bez 

nutnosti portál zneškodnit a opět zabrat- využívá se např.: 

- pokud máme portál na nejvyšším levelu, např. „farmící“- ten, u kterého jsme často, máme na něm 

nainstalovány mody jako very-rare heat-sink a very-rare multihack a nechceme, aby nám ho nepřítel 

zničil 

- pokud zničíme nepřátelský portál a víme, že slouží jako nepřítelova farma anebo je pro něj jiným 

způsobem klíčový, zabereme jej, osadíme link-ampy a otočíme frakci portálu na frakci nepřítele 

MEZI JEDNOTLIVÝMI POUŽITÍ PRO VIRY JE COOLDOWN 1 HODINA 

 (POKUD VIRUS POUŽIJETE V DOBĚ COOLDOWNU, NENÁVRATNĚ O NĚJ PŘIJDE- TZV. HO „SPÁLÍTE“)  

Ve hře jsou dva typy virů: 

- Jarvis virus- ten slouží k otočení frakci portálu z modré na zelenou  
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ADA refactor- analogicky slouží k otočení frakce 
portálu ze zelené na modrou

 

Obrázek 75- Jarvis virus 

 

Obrázek 76- ADA refactor 

 

EFEKT 

Použití těchto virů stojí hráče energii dle vzorce: 1000*LEVEL PORTÁLU- pro portál 4 např. 4000 XM, ostatně dle 

tabulky níže 

Tabulka 25- cena otočení portálu pomcí viru 

Level portálu 
XM cena 

1 1 000 

2 2 000 

3 3 000 

4 4 000 

5 5 000 

6 6 000 

7 7 000 

8 8 000 

Dále fungují následovně:  

- Pokud modrý hráč použije ADA refactor na zelený portál, stane se novým ownerem portálu 

- Pokud modrý hráč použije JARVIS virus na modrý portál, je novým ownerem portálu „_JARVIS_“ 

- Pokud zelený hráč použije ADA ref na modrý portál., novým ownerem portálu je „_ADA_“ 

- Pokud zelený hráč použije JARVIS virus na modrý portál, stane se novým ownerem portálu 
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BEACONS 

Beacon slouží pouze pro zviditelnění portálu ve scanneru6 a na Intelu7- nelze ho recyklovat, ani dropnout, ani 

umístit do kapsle, či získat z hacku- jediná varianta, jak jej získat je koupě v in-app storu8 

- Ve scanneru je nad portálem otáčející se hologram 

- V intelu je kolem portálu bílý kruh 

- VÝDRŽ BEACONU JE 4 HODINY, A NEMÁ NA NĚJ VLIV FLIP PORTÁLU (POUŽITÍ JARVIS / ADA), 

ANI STAV JEHO REZONÁTORŮ ANEBO VYBITÍ 

- Při použití beacon na portál dostáváte 500 AP9 a vyšle se public notifikace do COMMu10 

 

Obrázek 77- portál osazený Beacon ve scanneru 

 

Obrázek 78- portál osazený Beacon na Intelu 

Ve hře je několik typů Beacons 

 

Obrázek 79- typy Beacon hologramů 

  

                                                                 
6 Základní okno aplikace Ingress 
7 Mapa portálů, dostupná všem agentům na url http:///www.ingress.com/intel 
8 Obchod ve hře, ve kterém se obchoduje za skutečné peníze, resp. CMU (a ty se kupují za reálné peníze) 
9 AP = action points, obdoba XP, experience point  z jiných her 
10 COMM = chat ve hře, fungující zároveň jako log událostí 
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FRAKKER 

Frakker je power-up, který zajišťuje větší výstup z hackování portálu a plátí pro něj to samé, jako pro beacon- 

nelze ho recyklovat, ani dropnout, ani umístit do kapsle, či získat z hacku- jediná varianta, jak jej získat je koupě 

v in-app storu 

- Při použití frakkeru na portál dostáváte 500 AP11 a vyšle se public notifikace do COMMu12 

- Frakker není typický mod, nezabírá slot na mody na portálu 

- Výdrž je 150 hacků, avšak max. 10 minut, flip13 ani neutralizace portálu na něj nemá vliv 

- Po expiraci portál ztrácí polovinu své XM energie 

 

Obrázek 80- Frakker 

 

Obrázek 81- portál s Frakkerem, Intel 

 

Obrázek 82- portál s Frakkerem, scanner 

 

 

                                                                 
11 AP = action points, obdoba XP, experience point  z jiných her 
12 COMM = chat ve hře, fungující zároveň jako log událostí 
13 „instant otočení portálu- využití Jarvis virusu anebo ADA refactoru 
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3. TIPY DO HRY 

HACK 

Hackování je primární postup k získání herních předmětů (alternativním je využití množící MUFG kapsle) 

ZÁKLADNÍ OBJEM A INTERVALY HACKOVÁNÍ JSOU 

  4X PO 5 MINUTÁCH, NÁSLEDUJE TZV. BURNOUT A COOLDOWN PORTÁLU, KTERÝ TRVÁ 4 HODINY  

- PRO ZKRÁCENÍ DOBY COOLDOWNU SLOUŽÍ HEATSINK, PRO NAVÝŠENÍ POČTU JEDNOTLIVÝCH 

HACKŮ MULTIHACK  

- Když hackujete portál, tak z nabídky portálu tlačítko hack podržte- vyskočí popup, a pokud správně 

překreslíte obrazce- glyphy, dostáváte ke dropu (hack output) bonus předměty, AP navíc, a ještě 

body k medaili 

Pozn. Před samotnými glyphy je zde ještě tzv. glyph konzole, „glyph controll panel“, zde se dá (pomocí glyphů) 

zadat kombinace, zda: 

- Chceme nebo nechceme pokusit vynutit se drop klíče 

- Chceme rychlé nebo pomalé glyphy 

Pozn.  

- Pokud klíč nechcete/chcete je možné zvolit i ze základního okna aplikace (tzv. scanner)

 

Obrázek 83- scanner 

- Za hack enemy portálu dostáváte AP navíc 
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GLYPH KONZOLE 

Aktuálně (tj. k 28. 3. 2016) lze zadat celkem čtyři příkazy: 

- LESS- vynucení, že klíč nechcete (neměl by padnout) 

- MORE- vynucení, že klíč chcete (to neznamená, že vám padne) 

a 

- COMPLEX- zrychlení glyphů (na výsledné AP snad nemá vliv, jde jen o menší časovou prodlevu) 

- SIMPLE- zpomalení glyphů (na výsledné AP snad nemá vliv, jde jen o větší časovou prodlevu) 

Jak to funguje je vidět např. zde- https://fevgames.net/new-glyph-hack-control-channel/ 

GLYPHY 

 

Obrázek 84- glyph "more" 
 

Obrázek 85- glyph "less" 

 

Obrázek 86- glyph "complex" 
 

Obrázek 87- glyph "simple" 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs
https://fevgames.net/new-glyph-hack-control-channel/


Ingress guide: redacted 
  Vodnikovo.cz 

65 / 84    

GLYPHY 

Glyphy mají formát obrazců ve glyph mřížce- vždy, když si agent vyžádá glyphy, inicializuje se mu sekvence glyphů. 

Pokud ji anebo její část úspěšně splní, dostane za to bonusové AP a ještě předměty, než z normálního glyphu. 

Celé sekvence mají logický význam- je tedy asi dobré naučit se významy daných glyphů, a když si zrovna 

nevybavíte daný glyph, budete znát zbytek sekvence, a tím zvýšíte pravděpodobnost úspěchu. 

Dále je spousta glyphů, co mají logický význam a mají k sobě analogický pár- napč. Glyphy „human“ a „inhuman“, 

pokud budete znát alespoň jeden z nich, a k tomu háčkovací sekvenci, je taktéž pravdděpodobné, že si daný glyph 

doplníte z paměti. 

Pozn. Přehled všech glyphů naleznete v příloze, celé sekvence můžete nalézt např. na 

http://www.ingress.tv/glyphs.html . 

 

Obrázek 88- logické páry glyphů 

Pozn. Glyph IMPERFECT vyžaduje přesný postup, aby byl uznán 

- Všechny glyphy lze namalovat jedním tahem, bez zpětných cest, zde je jediná výjímka 

 

Obrázek 89- glyph imperfekt 

Co se týká bonusu z glyph hacku, měl by se řídit tablkou níže 

Tabulka 26- bonusy glyph hackingu 

TIME LIMIT POINTS 
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PORTAL 
LEVEL 

GLYPH 
COUNT 

PERFECT 
HACK BONUS 

TOTAL /GLYPH TOTAL /GLYPH 

1 1  +28% 20 SEC 20 SEC 1 1  

2 2 +40% 20 SEC 10 SEC 1 ½  

3 3 +55% 20 SEC 6⅔  SEC 2 ⅔  

4 3 +55% 19 SEC 6⅓  SEC 4 1⅓  

5 3 +55% 18 SEC 6 SEC 4 1⅓  

6 4 +80% 17 SEC 4¼ SEC  8 2 

7 4 +80% 16 SEC 4 SEC 8 2 

8 5 +112% 15 SEC 3 SEC 15 3 

 

FARMING 

Farmingem se rozumí nabírání itemů, resp. akce, kdy se sejde větší množství agentů, postaví portály na levelech 

7 – 8 a nasbírají si nové předměty, obvykle se portály osazují „farmícími“ mody- heatsinky a multihacky. 

 

Obrázek 90- typická farma 

ÚTOK  
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Útočení na portál slouží ke zneškodnění protivníkových rezonátorů na portálů, zneškodnění nainstalovaných 

módů, a neutralizaci portálu, případně pro budoucí zabrání. Pro útoky slouží zbraně jako XMP burstery a Ultra 

strike 

 

Obrázek 91- ukázka polí, středový portál je typický kotevní bod 

- Před útokem vyberte správné portály- pokud potřebujete AP, pak je dobré ničit např. kotvící body 

nepřátelských polí, zejména v případě, že nejsou zaštítované vůbec anebo jsou málo (v opačném 

případě někdy bývá někdy výhodnější čistit prostor od portálů krajních) 

- Při útoku si vybírejte nejvhodnější pozici, zvolte správnou taktiku- zda bezmyšlenkovitě střílet, nebo 

zda nejprve zneškodnit mody, apod. 

- Při střelbě tlačítko „fire“ držte- následnou kružnici se pokuste strefit na co nejmenším průměru- 

zvyšuje to účinnost dané zbraně 

- Pokud jste se rozhodli nejprve zněkodnit módy na portálu, stůjte na středu portálu a využijte ultra-

strike 

- Pokud jste se nejprve rozhodli zničit konkrétní rezonátory, stůjte co nejblíže u nich a využijte 

kombinace XMP burster a Ultra strike 

- Pokud jste se rozhodli portál „swapnout14“, využijte virů- pro otočení ze zelené na modrou barvu 

ADA refactor, pro otočení z modré na modrou Jarvis virus 

OSAZOVÁNÍ PORTÁLU  

Osazování portálu rezonátory slouží buďto k zabrání portálu, vylepšení jednotlivých rezonátorů slouží k vylepšení 

portálu a případně jeho povýšení na vyšší level. 

 

- Rezonátory jsou na portál osazeny právě v té vzdálenosti, ve které stojíte, při 

osazování tudíž stůjte co nejdále od středu portálu- tzv. na range, největší 

možnou vzdálenost. 

- Dále si dobře promyslete systém osazení, např. aby vedle sebe nebylo více L1 

rezonátorů apod. 

- Pokud chcete zvýšit obranyschopnost portálu, nainstalujte na něj mody- např. 

štíty, nebo turret, či forceAmp 

                                                                 
14 Okamžité otočení barvy portálu, bez použití jakýchkoliv zbraní kromě viru 

Obrázek 92- schéma range agenta 
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Obrázek 93- schema osazení portálu 

OPTIMÁLNÍ DEPLOY  

Pro optimální zabrání portálu se doporučuje: 

- 6 rezonátorů umístit do co největší vzdálenosti od středu (kvůli dosahu XMP bursterů) 

- 2 rezonátory umístit cca na poloviční vzdálenost- tzv. „zap“, „budík“, „alarm“- kvůli Ultra Strike, 

notifikace je oznámena pouze, když zbraň zasáhne rezonátor, útok na mody poznat není- pokud by 

tedy útočník útočil Ultra Strike s menším dosahem (Ultra Strike má dosah 10 – 30 m, dle levelu 

zbraně), než je range rezonátorů, pak byste se o útoku mohli dozvědět již pozdě a nemuseli byste 

být schopni portál např. dobít, nebo byste o něj přišli úplně 

- Nainstalovat obranné módy 

Na následujícím obrázku lze vidět schematické optimální osazení portálu s vyznačením dosahu zbraní Ultra strike. 
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Obrázek 94- schematické optimální osazení portálu 

GUARDIAN DEPLOY  

Pokud chcete mít z portálu tzv. „guard“- tedy portál, na kterém se snažíte udělat badge „guardian“ – ten, za 

nejdelší držení portálu, je doporučeno následující: 

- Provést deploy pouze rezonátorů L8 a L7 – jeden na střed, druhý co nejdále (portál bude na levelu 

1, tudíž nebude hned vidět na Intelu, ale teprve až po velkém zoomu) 

- Využít AXA Shield (pro případné pohlcení útoků z okolí) 

- Portál pravidelně dobíjet 
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CAMPFIRE PORTÁLY  

Campfire portál- slangově přeloženo jako „gaučák“ je ten portál, který se nachází v dosahu bydliště agenta 

(hráče), nebo například v dosahu jeho pracovní lokace, školy, apod.- tyto portály se ideálně staví na maximální 

možný level, a využívají se na nich mody jako heatsink a multihack. 

FRIENDLY 

Pokud víte o nějakém gaučáku agenta vaší frakce, je dobré 

- Provést deploy rezonátorů na maximálním levelu 

- Domluvit se, zda nechce dosadit nějaký mód 

ENEMY 

Pokud víte o nějakém gaučáku nepřátelského agenta, je dobré následující: 

- Provést deploy rezonátory na co nejnižším levelu (ideálně L1) a co nejblíže středu (pro případné 

budoucí bourání) 

- Provést instalaci „módů k ničemu“- ideálně 4x LinkAmp, nebo podobně 

- Pomocí viru provést otočení portálu (nepřítel- pokud nemá účet druhé frakce- pak nemá účet druhé 

frakce, což je proti pravidlům- mimochodem- pak nemá šanci jej zbourat, jedině opět otočit pomocí 

viru, což udělá ale nejdříve po hodině od vašeho zásahu) 

PROPOJOVÁNÍ  

Propojování portálů slouží k vytváření polí, ty se následně počítají do výsledného skóre frakce. 

- U portálu je limit max. 8 odchozích propojení (bez módů) 

- Při bourání portálů je pravděpodobnost dropnutí klíče od cílového portálu v místě odkud bylo 

linkováno 

 

Obrázek 95- ukázka možných propojení 

- Předem diskutujte s ostatními, zda nemají nějaké plány, abyste jim nedělali blokační linky – „cross 

linky“  

- Dobře vše promýšlejte- například kvůli limitu na odchozí linky, kvůli křížení apod. 

- Bez modů je limit na max. 8 odchozích linků 

- Lze vytvářet překrývaná pole, ale nelze vytvořit pole v již existujícím poli 
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Obrázek 96- ukázka jednoduchého pole 
 

Obrázek 97- ukázka vrstvených polí 

 

BONUS KÓDY  

Do hry lze využívat bonus kódy- ty lze najít například ve skupinách na Google plus- většinou nedávají žádné super 

předměty, ale i za použití kódu dostanete AP, a někdy nějaký štít, nebo turret. 

Další možností, kde je získat jsou dokumentu publikované na stránkách Nianticu- http://nianticproject.com/, zde 

jsou zakódované v různých dokumentech- využívá se např. metody posunu prahu kontrastu, nebo šifra „ROT 13“ 

UPLATŇOVÁNÍ KÓDŮ  

VE SKENERU: 

 Spusťte v zařízení Ingress. 

 Klepněte na OPS. 

 Posuňte zobrazení podél možností horní nabídky a vyhledejte sekci KÓD. Zde klepněte na UPLATNIT 
KÓD. 

 Zadejte kód ve spodní části obrazovky a poté jej uplatněte klepnutím na Odeslat. V kódech se 
NEROZLIŠUJÍ velká a malá písmena. 

NA MAPĚ INTEL: 

 http://www.ingress.com/intel  

 V pravém horním rohu klikněte na Kód. 

 Zadejte kód a klikněte na ODESLAT. 

VYBÍJENÍ- DOBÍJENÍ  

Rezonátory portálu se každý den o x % kapacity vybíjejí- o hodnotu 15 % ZA DEN, portály je tedy nutné dobíjet, 

k tomu jsou dvě cesty: 

- Dobití pokud fyzicky stojíte u portálu, přes scanner (náklik na portál- recharge) 

- Pomocí vlastněného klíče, možnost dobití na dálku- efektivita dobití je dána dle následujícího 

vzorce:  (%) = 100 – (DISTANCE IN KM)/(5 * PLAYER LEVEL) 

Pozn. Pokud tlačítko pro dobití chvilku podržíte, provedete „turbo recharge“ – dobití na max. hodnotu, pokud na 

ni máte XM energii. 
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4. DOPLŇKY K  INGRESSU 

OFICIÁLNÍ  

Co se týká oficiálních podpůrných aplikací, tak je výběr malý, ale je alespoň nějaký, výhodou je přímá integrace 

na Google účet 

INTEL 

Intel je Mapa portálů přímo od Google, resp. Nianticu, najdete ji na URL http://www.ingress.com/intel 

Dobrým doplňkem ještě může být přehled akcí (těch oficiálních) https://www.ingress.com/events 

HANGOUT 

Chatovací nástroj od Google, je svým způsobem náhrada COMMu, kde je problém, že spousta hráčů má účty 

obou frakcí, a tím pádem je schopna číst COMM druhé frakce, Hangouts podporují také např. skupinovýHangout, 

kdy se pak chová v podstatě jako chat, když se vytvoří skupinová konverzace. 

Naleznete na https://hangouts.google.com/ případně oficiální mobilní aplikace, kterou má většina telefonů již 

před-instalovanou naleznete zde - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.talk  

COMM 

Je vidět v Intelu, ve spodní části obrazovky, a taktéž v mobilní aplikaci Ingress, již byl popisovaný výše- obsahuje 

public část, potom secured část pro danou frakci, a poslední tab je notifikační, zde se také zobrazují zprávy, kde 

máte mention (označení @ před jménem) 

 

Obrázek 98- Comm v Intelu 

GOOGLE PLUS 

Oficiální sociální síť od Google, mimochodem- v Ingressu si můžete propojit agentský profil s tím z Google Plus 

http://plus.google.com/  
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NEOFICIÁLNÍ  

Alternativní a neoficiální nástroje Google, resp. Niantic vážně nemá rád alternativní nástroje, byť teoretická 

zjistitelnost tohoto a podobných je v podstatě nulová.  

BERTE, PROSÍM, NA VĚDOMÍ, ŽE POKUD SE ROZHODNETE NĚJAKÝ ZE ZMÍNĚNÝCH NÁSTROJŮ 

POUŽÍVAT, NESETE RIZ IKA S TÍM SPOJENÁ POUZE VY. 

TIMER 

Existuje spousta časovačů, které vám mají usnadnit práci s odpočtem např. mezi jednotlivými hacky, osobně jsem 

si oblíbil „Integrated Timer For Ingress“, ten se dá poměrně slušně konfigurovat- jak jeho pozice, tak velikost, ale 

i počet timerů, a chování, celá aplikace funguje jako překryvná vrstva- overaly- ale dá se shodit do notifikační 

lišty. 

Více informací se dozvíte v popisu a screenshotech na Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trigonesoft.iti 

 

IITC 

Říkáte si, co je to za zkratku? Jedná se „Ingress Total Conversion (kit)“- jak z názvu vyplývá, jde o alternativní Intel, 

přes jeho poměrně jednoduchý design je lépe optimalizovaný, co se rychlosti týká, a nabízí taky spoustu 

nepřeberných funkcí (zejména potom desktop verze), IITC samo o sobě moc funkcí nemá, ale vše se do něj dává 

přes pluginy, což jsou další, samostatně stáhnutelné moduly. 

 

Obrázek 99- screenshot z IITC 
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IITC MOBILE 

Tuto aplikaci v Play Store nehledejte, pro její stažení budete muset mít povolenou instalaci aplikací z neověřench 

zdrojů, stáhnout apk balíček do telefonu a z něj následně aplikaci nainstalovat- balíček je dostupný na webu 

http://iitc.jonatkins.com/?page=mobile 

IITC DESKTOP 

Tuto verzi naleznete na webu http://iitc.jonatkins.com/?page=desktop 

Jedinou nevýhodou je poměrně složitá instalace- na stránce je popsán postup pro Chrome a Mozilla Firefox (je 

zde prostředník pro zpracování uživatelských skriptů- pro Chrome se jedná o „Temper Monkey“, pro Firefox 

„GreaseMonkey“, to jsou standardní doplňky pro tyto prohlížeče). 

Následně na stránce naleznete ostatní komponenty ITTC- ať už samotný základní skript IITC, tak i ostatní, výše 

zmiňované pluginy (opět ve formě skriptu- ty se instalují do TemperMonkey / GreaseMonkey). 

IITC s pluginy toho může umět vskutku hodně, jen malý výčet: 

- Alternativní mapy (Bing,Nokia Ovi, OpenCycleMap, MapQuest) 

- Zobrazit orientaci linků (poznáte tedy, z jaké strany bylo linkováno) 

- Zobrazení názvu portálů anebo levelu portálu přímo na mapě 

Atp. 

AGENT STATS 

Aplikace sloužící k trackování vašeho progressu- postupu ve hře, dále umí předpovídat, kdy dosáhnete dalšího 

levelu, kdy získate příslušné odznaky, apod., dále vaše statistiky umí sdílet s jinými hráči (funguje to i cross-

faction). 

Aplikace v Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.agentstats 

Celá aplikace je založená na sdílení screenshotů vašeho přehledu z aplikace, ty se uploadují na server služby a 

následně zpracovávají. Dokonce umí zpracovat i starší screenshoty zpětně. 

Jedinou nevýhodou je nutnost ručního sdílení a uploadování statistik- na druhou stranu si můžete sami řídit 

milníky, které budou následně dostupné na webu (https://www.agent-stats.com). 

 

Obrázek 100- AgentStats web, progress základní pohled 
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Obrázek 101- AgentStats extrapolováno 

 

Obrázek 102- AgentStats přehled AP a levelů 

 

Obrázek 103- AgentStats a přehled medailí 
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SDÍLENÍ STATISTIK  

Sdílení se provádí přes tlačítko „zobrazit můj seznam sdílení“, které je cca v polovině stránky 

 

Obrázek 104- AgentStats, sdílení 

Následně zde do pole můžete napsat jméno agenta (herní přezdívku), kterému chcete statistiky nasdílet-  ten 

samozřejmě musí aplikaci agent stats používat taktéž, jinak jej nebude možné vyhledat. Pokud zde máte již nějaké 

agenty, je možné vaše statistiky porovnávat s těmi jejich. 

U jmen v seznamu se můžou zobrazit následující ikony: 

 Značí obousměrné propojení- vy tedy sdílíte vaše statistiky agentovi, a on sdílí jeho i s vámi, jeho nick 
je v seznamu následně klikací (a tím se provede zobrazení porovnání statistik) 

 Sdílení je pouze jednosměrné, v tomto případě sdílíte pouze vaše statistiky s agentem, ale on nesdílí 
jeho s vámi (na jeho nick nelze kliknout a tudíž nelze statistiky porovnat) 
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5. PŘÍLOHY  

PŘEHLED GLYPHŮ  

 

Obrázek 105- přehled aktuálních glyphů 
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PŘEHLED VYBRANÝCH PŘEDMĚTŮ  

 

Obrázek 106- přehled předmětů 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs


Ingress guide: redacted 
  Vodnikovo.cz 

79 / 84    

6. SEZNAMY 

SEZNAM OBRÁZKŮ  

Obrázek 1- základní popis UI ................................................................................................................................... 7 

Obrázek 2- Intel skóre ............................................................................................................................................. 8 

Obrázek 3- grafické znázornění skóre ..................................................................................................................... 8 

Obrázek 4- Ingress skóre, globalně ......................................................................................................................... 9 

Obrázek 5- Ingress skóre regionální ........................................................................................................................ 9 

Obrázek 6- historie regionálního skóre ................................................................................................................... 9 

Obrázek 7- regionální skóre, ostatní buňky ............................................................................................................ 9 

Obrázek 8- ukázka COMMu .................................................................................................................................. 10 

Obrázek 9- typy portálů dle obsazení ................................................................................................................... 12 

Obrázek 10- lightman shard .................................................................................................................................. 18 

Obrázek 11- další indikace shardu na portálu ....................................................................................................... 19 

Obrázek 12- indikace shardu přímo na portálu ..................................................................................................... 19 

Obrázek 13- indikace shardu v Intelu .................................................................................................................... 20 

Obrázek 14- druhy medaile Iluminator ................................................................................................................. 21 

Obrázek 15- druhy medaile translator .................................................................................................................. 21 

Obrázek 16- druhy medaile Recruiter ................................................................................................................... 22 

Obrázek 17- Typy medaile Trekker ....................................................................................................................... 22 

Obrázek 18- druhy medaile Engineer .................................................................................................................... 22 

Obrázek 19- druhy medaile SpecOps .................................................................................................................... 23 

Obrázek 20- druhy medaile Connector ................................................................................................................. 23 

Obrázek 21- druhy medaile Builder ...................................................................................................................... 23 

Obrázek 22- druhy medaile Explorer .................................................................................................................... 23 

Obrázek 23- druhy medaile Guardian ................................................................................................................... 23 

Obrázek 24- druhy medaile Hacker ....................................................................................................................... 24 

Obrázek 25- druhy medaile Mind Controller ........................................................................................................ 24 

Obrázek 26- druhy medaile Purified ..................................................................................................................... 24 

Obrázek 27- druhy medaile Seer ........................................................................................................................... 24 

Obrázek 28- druhy medaile Liberator ................................................................................................................... 25 

Obrázek 29- druhy medaile Pioneer ..................................................................................................................... 25 

Obrázek 30- druhy medaile sojourner .................................................................................................................. 25 

Obrázek 31- druhy medaile Innovator .................................................................................................................. 27 

Obrázek 32- typy medaile Vanguard ..................................................................................................................... 28 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs


Ingress guide: redacted 
  Vodnikovo.cz 

80 / 84    

Obrázek 33- medaile Verified................................................................................................................................ 29 

Obrázek 34- medaile Founder ............................................................................................................................... 30 

Obrázek 35- popis medaile v app .......................................................................................................................... 30 

Obrázek 36- EVE medaile ...................................................................................................................................... 30 

Obrázek 37- Ingress character medaile ................................................................................................................. 33 

Obrázek 38- GORuck medaile ............................................................................................................................... 34 

Obrázek 39- Intel, mise ......................................................................................................................................... 34 

Obrázek 40- Intel, rozklik mise .............................................................................................................................. 35 

Obrázek 41- mozaika ze splněných misí ................................................................................................................ 35 

Obrázek 42- mapa levelingu pro všechny levely ................................................................................................... 37 

Obrázek 43- infografika, porovnání vyšších levelů ................................................................................................ 39 

Obrázek 44- Ingress in-app Store .......................................................................................................................... 39 

Obrázek 45- standardní kapsle .............................................................................................................................. 42 

Obrázek 46- MUFG kapsle ..................................................................................................................................... 42 

Obrázek 47- key locker .......................................................................................................................................... 42 

Obrázek 48- Quantum kapsle ................................................................................................................................ 42 

Obrázek 49- Ingress media .................................................................................................................................... 43 

Obrázek 50- ForceAmp .......................................................................................................................................... 43 

Obrázek 51- Heat sink ........................................................................................................................................... 44 

Obrázek 52- Heat Sinky ......................................................................................................................................... 44 

Obrázek 53- softbank Ultra Link ............................................................................................................................ 46 

Obrázek 54- vliv SBUL na maximální vzdálenost linku .......................................................................................... 46 

Obrázek 55- Link Amp ........................................................................................................................................... 47 

Obrázek 56- Softbank Ultra Link ........................................................................................................................... 47 

Obrázek 57- Multihack common ........................................................................................................................... 49 

Obrázek 58- Multi hack rare.................................................................................................................................. 49 

Obrázek 59- Multi hack very rare .......................................................................................................................... 49 

Obrázek 60- multi hack ......................................................................................................................................... 49 

Obrázek 61- Obrázek 61- ITO EN Transmuter (+) .................................................................................................. 51 

Obrázek 62- IOT Transuter (-) ............................................................................................................................... 51 

Obrázek 63- štíty, zleva doprava dle kvality .......................................................................................................... 52 

Obrázek 64- grafické znázornění účinnosti štítů ................................................................................................... 52 

Obrázek 65- Turret ................................................................................................................................................ 53 

Obrázek 66- powerCube ....................................................................................................................................... 54 

Obrázek 67- použití Lawson powercube ............................................................................................................... 55 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs


Ingress guide: redacted 
  Vodnikovo.cz 

81 / 84    

Obrázek 68- Lawson Power Cube.......................................................................................................................... 55 

Obrázek 69- Lawson power cube vs Circle-K ......................................................................................................... 56 

Obrázek 70- rezonátor .......................................................................................................................................... 57 

Obrázek 71- limity rezonátorů graficky ................................................................................................................. 57 

Obrázek 72- Ultra Strike ........................................................................................................................................ 58 

Obrázek 73- ukázka použití ultra strike na rezonátor / mody ............................................................................... 58 

Obrázek 74- XMP Burster ...................................................................................................................................... 59 

Obrázek 75- Jarvis virus ......................................................................................................................................... 60 

Obrázek 76- ADA refactor ..................................................................................................................................... 60 

Obrázek 77- portál osazený Beacon ve scanneru ................................................................................................. 61 

Obrázek 78- portál osazený Beacon na Intelu....................................................................................................... 61 

Obrázek 79- typy Beacon hologramů .................................................................................................................... 61 

Obrázek 80- Frakker .............................................................................................................................................. 62 

Obrázek 81- portál s Frakkerem, Intel ................................................................................................................... 62 

Obrázek 82- portál s Frakkerem, scanner ............................................................................................................. 62 

Obrázek 83- scanner ............................................................................................................................................. 63 

Obrázek 84- glyph "more" ..................................................................................................................................... 64 

Obrázek 85- glyph "less" ....................................................................................................................................... 64 

Obrázek 86- glyph "complex" ................................................................................................................................ 64 

Obrázek 87- glyph "simple" ................................................................................................................................... 64 

Obrázek 88- logické páry glyphů ........................................................................................................................... 65 

Obrázek 89- glyph imperfekt ................................................................................................................................. 65 

Obrázek 90- typická farma .................................................................................................................................... 66 

Obrázek 91- ukázka polí, středový portál je typický kotevní bod ......................................................................... 67 

Obrázek 92- schéma range agenta ........................................................................................................................ 67 

Obrázek 93- schema osazení portálu .................................................................................................................... 68 

Obrázek 94- schematické optimální osazení portálu ............................................................................................ 69 

Obrázek 95- ukázka možných propojení ............................................................................................................... 70 

Obrázek 96- ukázka jednoduchého pole ............................................................................................................... 71 

Obrázek 97- ukázka vrstvených polí ...................................................................................................................... 71 

Obrázek 98- Comm v Intelu................................................................................................................................... 72 

Obrázek 99- screenshot z IITC ............................................................................................................................... 73 

Obrázek 100- AgentStats web, progress základní pohled ..................................................................................... 74 

Obrázek 101- AgentStats extrapolováno .............................................................................................................. 75 

Obrázek 102- AgentStats přehled AP a levelů ....................................................................................................... 75 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs
file:///C:/Users/xxxvodnikxxx/Záloha/Sec/tvorba/web/Ingress%20guide%20v2.4.docx%23_Toc12451488


Ingress guide: redacted 
  Vodnikovo.cz 

82 / 84    

Obrázek 103- AgentStats a přehled medailí .......................................................................................................... 75 

Obrázek 104- AgentStats, sdílení .......................................................................................................................... 76 

Obrázek 105- přehled aktuálních glyphů .............................................................................................................. 77 

Obrázek 106- přehled předmětů........................................................................................................................... 78 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs


Ingress guide: redacted 
  Vodnikovo.cz 

83 / 84    

SEZNAM TABULEK  

Tabulka 1- maximální délky propojení v závislosti na portálech ........................................................................... 13 

Tabulka 2- vliv počtu linků na obranyschopnost portálu ...................................................................................... 14 

Tabulka 3- Historický přehled anomálií ................................................................................................................. 16 

Tabulka 4- přehled medailí a požadovaných hodnot ............................................................................................ 26 

Tabulka 5- rozdělení medaile Innovator dle levelu agenta ................................................................................... 27 

Tabulka 6- rozdělení medaile Vanguard dle levelu agenta ................................................................................... 28 

Tabulka 7- medaile z anomálií ............................................................................................................................... 31 

Tabulka 8- perkvizice pro vyšší level a zvýhodnění ............................................................................................... 36 

Tabulka 9- přehled získaných AP za dané akce ..................................................................................................... 37 

Tabulka 10- závislost velikost XM tanku a max recharge vzdálenosti na levelu agenta ....................................... 38 

Tabulka 11- Typy kapslí ......................................................................................................................................... 41 

Tabulka 12- násobič poškození ForeAmp .............................................................................................................. 43 

Tabulka 13- efektivita kombinací Heat sinků ........................................................................................................ 44 

Tabulka 14- link range násobič pro použití linkamp / SB ultralink ........................................................................ 47 

Tabulka 15- kombinace SB ultralink pro mitigation portálu ................................................................................. 48 

Tabulka 16- kombinace multihacku na portál ....................................................................................................... 49 

Tabulka 17- přehled účinnosti štítů ....................................................................................................................... 52 

Tabulka 18- tabulka kombinací štítů ..................................................................................................................... 52 

Tabulka 19- použití kombinace turretů ................................................................................................................. 53 

Tabulka 20- power cubes ...................................................................................................................................... 54 

Tabulka 21- tabulka zvýšení XM tanku pomocí Lawson ........................................................................................ 55 

Tabulka 22- přehled rezonátorů a limitu .............................................................................................................. 57 

Tabulka 23- přehled ultra strike ............................................................................................................................ 58 

Tabulka 24- přehled XMP bursterů ....................................................................................................................... 59 

Tabulka 25- cena otočení portálu pomcí viru ....................................................................................................... 60 

Tabulka 26- bonusy glyph hackingu ...................................................................................................................... 65 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs


Ingress guide: redacted 
  Vodnikovo.cz 

84 / 84    

7. ZDROJE 

- Wikipedie- https://cs.wikipedia.org, https://en.wikipedia.org 

- Czech-Englightened- http://www.czech-enlightened.cz 

- Czech-Resistance- http://www.czech-resistance.cz 

- DecodeIngress- http://decodeingress.me/ 

- FevGames- https://fevgames.net/ 

- Ingress Wikia- http://ingress.wikia.com/ 

- Ingress TV- http://www.ingress.tv/ 

- Official Ingress support page- https://support.ingress.com/hc/cs 

- Niantic project- http://nianticproject.com/  
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i softwarový produkt, na kterém je již opravena většina chyb, nicméně je pořád nestabilní a na jeho chování se 
nedá spolehnout 
ii slovo nebo fráze označená znakem „#“ (tzv. mřížka či hash). Význam slova označeného tímto symbolem je dnes 
chápán jako forma klíčového slova. Nejčastěji je využíván v informačních systémech k „jednoznačnému“ označení 
článků, dokumentů nebo jejich částí, popřípadě klíčových, či podstatných slov. Krátké příspěvky na mikroblozích 
nebo na sociálních sítích mohou být označeny umístěním „#“ před významná slova 
 
iii Niantic Inc. – společnost, která byla zformována zakladatelem Keyhole Inc. Jako interní start-up společnost 
Google 
iv Kolektiv hráčů, kteří mezi sebou bojují 
v Bytosti, které k nám mohou prostupovat z jiných světů skrz portály 

                                                                 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.cs
https://cs.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
http://www.czech-enlightened.cz/
http://www.czech-resistance.cz/
http://decodeingress.me/
https://fevgames.net/
http://ingress.wikia.com/
http://www.ingress.tv/
https://support.ingress.com/hc/cs
http://nianticproject.com/
https://plus.google.com/u/0/photos/+AlexaMayer/albums/6069486745282199137
http://agent-stats.com/

