Kryptoměny daly lidem pocit, že jsou geniálními investory a dokážou snadno přijít k velkému
jmění. Často ale končí s prázdnou kapsou. Spálil se s nimi i spoluzakladatel Applu Steve
Wozniak. Pokud jste někdy chtěli být jako Woz, zde je návod.

BITCOIN JE PRO AMATÉRY
Bláznivý rok 2017 udělal z mnoha investorů do kryptoměn milionáře a v jednu chvíli to
vypadalo, že tahle party nikdy neskončí. Kdo by odolal pokušení znásobit své peníze v
jackpotu. Vždyť třeba otec všech kryptoměn bitcoin byl na Silvestra 2017 svými zisky až
na 14. místě – za rok posílil o „slabých“ 1318 procent. Dnes je ale rok 2018, některým
investorům svítí na obrazovkách červeně „minus 80 procent“ a může se zdát, že
spektakulárněji už prodělat nelze. Kupodivu, jde to – opět investicemi do kryptoměn.
Můžete přijít úplně o všechno.

Top 10 nejvíce rostoucích kryptoměn v roce 2017:

Zdroj: Quartz & CoinMarketCap

LEHKOMYSLNOST JE ZÁKLAD
Prvním krokem je investovat do kryptoměn s nezabezpečeným hardwarem a softwarem a
bez toho, že bychom se zdržovali základními pravidly osobní digitální bezpečnosti.
Kvalitní antivirový program, silná hesla a dvoufaktorové ověřování jsou pro děcka. My
jsme frajeři, kteří se zásadně připojují na veřejné nekryptované wi- sítě laptopem s
neaktualizovanými Windows 8 nebo rovnou z mámina PC, kde ještě běží Windows XP, a se
všemi hesly typu „qwertz111“ uloženými přímo v prohlížeči. Password managery
ignorujeme, majitelům of ine trezorů na hesla, jako je PasswordsFAST, se smějeme.
Podobně zacházíme i se svým mobilním telefonem. Při prohlížení klikáme na kdejakou
blbost, pokud obsahuje předponu crypto-. Rozhodně se nikdy nezdržujeme kontrolou
toho, jaký web si vlastně právě prohlížíme. A samozřejmě – své těžce vydělané
kryptoměny držíme v softwarové peněžence pochybného původu v nezajištěném počítači.

DEJTE NA SLAVNÁ JMÉNA
Ideální je, když jste jedním z lidí, kterým se tak trochu zatmí před očima, kdykoli vidí
někoho slavného. Potom když třeba Elon Musk rozdává na svém pro lu fanouškům „pro
radost“ ethereum, není vám to divné. Není vám divné ani to, že chce nejdříve poslat
„manipulační poplatek“. Dokonce slavnému vizionáři věříte tolik, že si nevšimnete, že se
ve skutečnosti bavíte s falešným twitterovým účtem. Takže pošlete poplatek a čekáte na
Muskovu manu padající z virtuálních nebes. Mnoho štěstí a dejte vědět, až peníze dorazí!
Nemusíte ale dát jen na rady falešných pro lů, i skutečné IT celebrity pro vás mohou mít
výborné rady. Třeba takový Steve Wozniak. Tomu připadlo jako dobrý nápad prodat své
bitcoiny (které kupoval za 700 dolarů) ne na některé renomované burze, ale napřímo
zájemci, který jej kontaktoval. Když mu ten dobrý člověk zaplatil kreditní kartou
(pochopitelně kradenou), dobrák Steve poslal své bitcoiny a hodně se divil, když jeho
obchodní partner platbu vystornoval. Z pěkného zisku bylo nakonec přes 70 tisíc dolarů
ztráty. S trochou dobré vůle by se něco podobného mohlo povést i vám.

Kvíz: Kdy se začaly těžit bitcoiny?
2009
Správná odpověď

2010
Špatná odpověď

2011
Špatná odpověď

PA R T N E R F O R B E S N E X T

STARÉ DOBRÉ LETADLO
Kde jsou peníze a nezkušení investoři hladoví po rychlých ziscích, tam se zákonitě musí
objevit letadlo, tedy Ponziho schéma nebo pyramidová hra. Kryptoměny jsou pro systémy,

kdy noví klienti svými penězi platí zisky svých předchůdců (ale hlavně podvodníků v
pozadí), dokonalým požehnáním. Umožňují nabírat další a další „kavky“ po celém světě,
vypadají velmi so stikovaně a na bláznivě rostoucím trhu se velmi lehce zamaskují. Takže
pokud chcete nastoupit do letadla, které vám pomůže od všech vložených peněz, hledejte
rmy, jako byl třeba bulharský OneCoin. V těch nakupujete „balíčky“ a postupujete do
dalších a dalších „úrovní“. Provozovatelé vám budou také před nosem mávat luxusem a
štěstím investorů, kteří nastoupili před vámi. Abyste byli v pohodě, dostanete za své
peníze bezcenné brožurky nebo třeba možnost těžit vlastní kryptoměnu (že ji nikde
nemůžete směnit, a je tedy bezcenná, zjistíte až později). Vzhůru do toho, služebnímu
postupu zdar a nezapomeňte do toho namočit také celou rodinu a všechny své známé!

VSAĎTE NA JEDNU KARTU
Pokud jste přes veškerou snahu pořád ještě při virtuálních penězích, pojďte si konečně
pořádně zaobchodovat! Jak na to? Moc nepřemýšlejte a své peníze bez rozmýšlení pošlete
na první kryptoměnovou burzu, o které se doslechnete. Nejlépe ale, když o ní slyšíte
úplně poprvé v životě. Co špatného se může stát? Burza přece určitě nemůže jen tak
zmizet i s vašimi penězi. Rozhodně nekontrolujte, zda na burzu přistupujete
zabezpečeným způsobem (v adrese vidíte „https“, nikoli „http“). A nezapomeňte také
zkusit nakoupit tady kryptoměnu přes PayPal. Dejte vědět, pokud vám peníze dorazí –
budete asi první v historii.
Pokud jste o peníze nepřišli na pochybné burze, vyberte si ICO (úpis prvních mincí nové
měny), o kterém netušíte vůbec nic. Nejlepší bude, pokud se o zázemí transakce nedá nic
moc dohledat a pokud nová kryptoměna nebude s pomocí blockchainu řešit nějaký reálný

problém, ale bude to jen… no prostě další ze stovek navzájem podobných kryptoměn. Ale
to je vlastně jedno, vy jste si stejně žádnou rešerši nedělali.
Kdo nemá ICO, dá tam nějakou malou už existující měnu s tržní kapitalizací pár desítek
milionů dolarů. Je samozřejmě fajn zúčastnit se jako nic netušící hejl „pump and dump“
mejdanu, kdy někdo v pozadí uměle „nakopne“ kurz nevelké měny, aby pak bez rizika
prodal levně nakoupené mince a zmizel s penězi dříve, než se cena propadne zase někam
k nule.
A samozřejmě, rizika nikdy nerozkládejte! Kdo by se trápil s více burzami nebo širším
portfoliem zahrnujícím jak časem ověřené, tak rizikovější nové měny. Pěkně všechny
peníze najednou a vsadit na jednu kartu! Přejeme vám mnoho štěstí a co nejrychlejší
cestu k prázdnému kontu!

Autor tématu: Karol Suchánek, bezpečnostní expert a konzultant

„Bitcoin je obrovský podvod. Možná 85 procent lidí v tomto
systému nemá zlé úmysly, ale k velkému problému stačí pouhých 5
nebo 10 procent těch, kteří se vás pokoušejí okrást.“
— Jordan Belfort, skutečný Vlk z Wall Street
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