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Úvodem 

Proč tajemství? V čem spočívá a proč vám o něm nikdo nic neprozradí? Největší tajemství online byznysu spočívá 
v poznání, že na burze neřešíte zisky nebo ztráty. Ze všeho nejvíc řešíte vlastní hlavu! 80 % příčin vašich zisků a úspěchů 
na burze nehledejte v technikách analýzy trhu a dovednostech online obchodování. Tam se totiž neskrývají! 80 % příčin 
a zdrojů vašich zisků a úspěchů na burze najdete ve vaší hlavě. Na burze budete vydělávat tehdy, když dokážete 
dodržovat základní pravidla „burzovního provozu“. Tyto pravidla málokdo zná. A z těch co je znají, je málokdo dodržuje.    

 Proč se všichni zabývají nejrůznějšími technikami pro vyhodnocení trhů, když je za každých okolností výchozí 
pravděpodobnost úspěchu padesát procent?  

Ceny mohou jen růst nebo klesat. Pravděpodobnost úspěchu je tedy alespoň 50 %. Za použití jednoduchých technik se 
naučíte rozeznávat situace, ve kterých se přechýlí ručička pravděpodobnosti výrazným způsobem jedním nebo druhým 
směrem.  

Je poměrně snadné naučit se identifikovat situace, ve kterých je vaše pravděpodobnost úspěchu ne 50 %, ale třeba 70, 
80 nebo 90 %! Tak proč do vás brokerské společnosti a forexoví lektoři neustále tlačí nejrůznější složité metody analýzy 
trhů? Je to proto, že to nejdůležitější vás naučit nemohou! Zisky na burze jsou projevem vyrovnané psychologie online 
obchodníka. Jeho jasného úsudku, dedukce a myšlení.  

 
Naučte se ty nejdůležitější techniky analýzy trhů. Nastudujte si trendovou analýzu. Dostaňte do krve 
cenové bariéry a nejdůležitější úrovně podpory a odporu. Naučte se vnímat synergické působení trendů 
a vzájemné korelace mezi instrumenty. A hlavně se naučte ty nejdůležitější mentální pravidla pro 
dlouhodobý úspěch na burze.   
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Kde leží příčina úspěchu dlouhodobě vydělávajících traderů? 

Přemýšleli jste někdy o tom, co skutečně odděluje komerčně vysoce úspěšné a efektivní lidi od průměrně vydělávajících 
a tzv. „střední třídy“ a to způsobem, jak o ní píše např. Robert Kiyosaki? Těch odlišností je samozřejmě celá řada. 
Některé můžete ovlivnit, jiné stojí zcela mimo kontrolu každého z nás (bohatého strýčka, po kterém zdědíte jmění, si 
prostě nenastudujete a nevymyslí ho ani nejkreativnější mozek na světě).  

Pokud se o úspěšné lidi dlouhodobě zajímáte, tak jste ale jistě přišli na zásadní informaci. Naprostá většina vysoce 
úspěšných lidí své jmění nezdědila, nemají extrémně vysoké IQ ani žádnou mimořádnou schopnost. Jsou to vesměs 
obyčejní lidé, kteří se naučili rozeznávat malé množství klíčových faktorů, které průměrní lidé zanedbávají, nebo o nich 
vůbec neví. A právě na tyto faktory dávají zásadní důraz. 

Jedním z typických znaků toho, jak přistupují k byznysu úspěšní lidí, je výrazná selekce činností a informací. Abyste se 
mohli zařadit mezi 10 % dlouhodobě vydělávajících burzovních obchodníků, tak musíte vědět, které informace má 
smysl vstřebávat, které analytické přístupy mají dlouhodobou úspěšnost a kde najdete podstatnou část svých zisků. 

 

Selektujte informace a vstupy a hledejte hlavní informace, které formují sentiment účastníků trhu. Neobchodujte s 
informacemi, protože v době kdy se o nich dovíte, jsou už dávno zahrnuty v ceně. Je ale třeba sledovat všeobecné dění 
ve světě, neboť to má vliv na dlouhodobou náladu na trzích.  

 Koncentrace na 20 % důležitých zdrojů a příčin. 

 Řízení vlastní hlavy namísto řízení peněz. 

 Následování davu – dav má vždycky pravdu (i kdyby ji neměl). (pravidlo 1: dav má vždycky pravdu. Pravidlo 2: když ji 
nemá, platí pravidlo 1)  

 Přiměřené ambice!  
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Motivace, návyky a proč pořád řešíme ty samé problémy? 

Co určuje, zdali budete úspěšnými online tradery, nebo ne? Jsou to znalosti, zkušenosti, vyrovnaná psychika, schopnost 
se učit nebo pevná vůle? Asi budete souhlasit, že tak nějak od každého trochu. Ve skutečnosti spíš více než jen trochu.  

Úspěšný trading je přibližne ze 70 % záležitostí úspěšného a ziskového myšlení a přibližně z 30 % je otázkou znalostí. 

Souhlasíte? Možná je ten poměr 60:40 nebo 50:50.Méně ve prospěch myšlení asi ne. Na tomto se shodne valná většina 
online obchodníků. Souhlasíte i vy? Když se tímto tematem začnete zabývat, tak skoro nevyhnutelně dojdete k poznání, 
že psychologické, mentální procesy hrají v úspěšném online tradingu hlavní roli. Tato skutečnost je snad nejvíce 
zajímavá tím, jak málo je na první pohled zřejmá. 

 

O obchodování na burze koluje spousta informací, dezinformací, mýtů, pravd, polopravd a 
domněnek. Jednou z nich je mj. ta, že potřebujete něco jako šestý smysl k tomu, abyste byli na 
burze úspěšní. Určitě jste o tom už od někoho slyšeli. Když řeknete 10 lidem, že hodláte 
obchodovat na burze, tak vám alespoň 2 z nich řeknou že uspějí jen ti, kteří mají „nos na akcie”. 
Pouze zasvěcení vědí, že tento šestý smysl se dá vypěstovat. Každý z nás ho v sobě má, ale jen 
někteří jej opatrují jako vzácnou rostlinku. Opečovávají jej, poznávají a rozvíjejí ho. Tento šestý 
smysl krom jiného také silně souvisí se správnými psychologickými návyky, procesy a postupy. Pro 
nezasvěcenou většinu je to něco mimo jejich chápání. Jak se říká – „španělská vesnice”. 

Psychologické procesy každého člověka jsou oblast velmi široká, zamlžená rouškou tajemna a omezeného poznání.  
Kdo z nás skutečně vlastní psychologii rozumí a má své myšlenkové procesy dobře zmapované? Jen minimum lidí. Ale 
jsou to právě rozhodovací mentální procesy v naší hlavě, které rozhodují o našem úspěchu nejen na burze, ale v 
jakémkoliv jiném byznysu a obečně v našich aktivitách.  
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Berte tento e-book jako inspiraci k tomu, kam se mohou vaše úvahy a další osobnostní rozvoj směřovat 
k něčemu, co by se dalo nazvat finálním stavem úspěchu v online tradingu. 

 

Proč tolik si tolik lidí na burzu „sáhne” a poté odpadne? Proč je tak velká ztrátovost většinových obchodníků na burze? 
Důvodů je několik a u naprosté většiny lidí se opakují pořád ty samé. Které jsou ty hlavní? 
 

 Většina začátečníků podlehne dojmu, že je možné vydělávat velké peníze z malého operačního kapitálu. Uvěří, že 
nabídka brokera nebo know-how jejich „burzovního guru”, které zrovna sledují, je právě tím zaručeným 
indikátorem a univerzálním nástrojem na úspěch, který je spasí a vytrhne z jejich finančního krysího závodu.  

 Začátečníci často podlehnou dojmu, že je možné se burzu naučit rychle a dosahovat razantního zhodnocení účtu 
během několika měsíců. Teoreticky to sice možné je, ale praxe ukazuje, že to dokáže jen naprosto mizivé procento 
pokušitelů štěstí. Existuje samozřejmě velké množství zkratek k tomu, jak se burzu naučit v relativně krátkém čase v 
řádě měsíců. Jenže tak jako autoškola nedělá řidiče, tak absolvování kurzu nedělá tradera. Mnoho začátečníků vzdá 
svou burzovní kariéru ve chvíli, kdy mají pocit, že už všechno znají, ale stejně se do trhů špatně trefují. Neuvědomí si 
totiž, že analýza trhů je hodně komplexní záležitost. Situace v technické analýze mohou být vzájemně podobné, ale 
jejich širší souvislosti způsobí, že se mohou vyvinout odlišně, než dle vaší předchozí zkušenosti.   

 Začátečníkům často zchází trpělivost, odhodlání překonávat dočasné neúspěchy a výdrž. Burza svá tajemství 
nevydává snadno, a peníze už vůbec ne. 

 

Mnoho lidí zastaví před jejich úspěchem neschopnost sebereflexe, poučení se z vlastních či cizích chyb a zejména 
schopnost tyto chyby do budoucna už nedělat. Základní schopnost uvažování nad vlastní psychikou, poznávání vlastních 
rozhodovacích procesů vás ale posune v online tradingu velmi razantně na vyšší úroveň.  
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Burza je relativně jednoduchá na analýzu a rozhodovací procesy. Je však náročná na psychiku. Proces zisku či ztráty je 
na burze velmi rychlý. Pokud máte rádi jízdu na horské dráze, pak je burza přesně to pravé pro vás. I přesto se vám však 
na ní udělá čas od času nevolno.  

Je velmi zajímavé, že v online obchodování funguje velmi silně efekt „štěstí začátečníka”. Možná jste jej zažili i vy sami 
na vlastní kůži. Důvodem je patrně začátečnický přístup, kdy máte velmi uvolněnou hlavu, do značné míry nezatíženou 
předchozími špatnými rozhodnutími, finančními karamboly a ztrátou obchodnického sebevědomí.  

Abyste byli na burze dlouhodobě, až trvale úspěšní, pak musíte mít dost silnou motivaci všechny tyto začátečnické 
chyby a mylná očekávání překonat. Snad každý člověk, který obchodování na burze někdy zkusil, si prošel procesem 
jakési deziluze toho, zda je možné být na burze dlouhodobě úspěšný.  

 

Klíč k dlouhodobé úspěšnosti na burze je o tom, osvojit si důležité know-how, jako je například Situační 
Analýza Online v kurzu Hrajeme si na Burze a v Premium Clubu HNB. Potom je třeba toto know-how 
neustále procvičovat, opakovat, aplikovat a dostávat si ho „pod kůži”. Pouze dlouhodobě prováděná SAO 
vám umožní si vypěstovat burzovní rutinu v tom pozitivním slova smyslu.  

Pouze dlouhodobou praxí a vytrvalostí si vypěstujete „šestý smysl” pro vaše burzovní příležitosti. 

 
 

 Pokud je vaše motivace pro úspěch na burze skutečně silná, pak to dokážete.  

 Slabší povahy, rychlí střelci a lidé bez skutečného odhodlání na burze neuspějí. 
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Proč je vnitřní motivace lepší, než ta vnější? 

Odhalení vlastní osobní motivace, která nás vede k budování a rozvoji kariéry online spekulanta je velmi zajímavý a 
důležitý proces. Může to být poměrně dobrodružná cesta do hlubin vlastní psychiky, která vám prozradí leccos 
zajímavého, o čem jste možná neměli ani tušení. Odkrytí roušky podvědomí z naší motivace a pohnutek k jakémukoliv 
byznysu nám pomůže porozumět tomu, jak uvažujeme. Jaké jsou naše hodnoty, jak vnímáme sami sebe a jaký vnitřní 
motor nás vlastně žene kupředu. Pokud se vám podaří rozkrýt schéma vašich motivací, důvodů, proč děláte ten který 
byznys, pak získáte skutečně silný informační nástroj pro konečný úspěch nejen na burze, ale kdekoliv jinde.  
 
Proč byste měli znát skutečnou podstatu vaší vnitřní touhy, která vás žene vpřed při rozvoji obchodnických dovedností? 
Odpověď na tuto otázku může mít více podob, ale všechny vás zavedou k poznání vašich vnitřních předpokladů pro 
úspěch v online tradingu. Pokud pochopíte vaši skutečnou vnitřní motivaci k online tradingu, tak porozumíte tomu, 
proč děláte konkrétní obchodní rozhodnutí.  

 Proč zažíváte na burze stále stejné situace, stále stejné emocionální procesy.  

 Proč děláte pořád stejné chyby, nebo naopak dokážete opakovat své úspěchy.  

Pochopíte, v čem jsou vaše silné stránky pro úspěch na burze a kde leží vaše slabiny. Poznat vaše předpoklady pro 
úspěch či neúspěch, to už docela smysl má, nemyslíte?  

 

Odpovězte sami sobě na otázku – proč to vlastně dělám? Online trading je technicky a technologicky velmi jednoduchý 
byznys. Pravděpodobnost úspěchu je zde v zásadě 50% v jakékoliv situaci, protože cena čehokoliv co obchodujete, 
může pouze růst, nebo klesat. Tuto výchozí pravděpodobnost úspěchu by vám mohli např. ve stavebnictví či klasickém 
investičním byznyse závidět!  
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Většina z vás nejspíše odpoví něco v tomto stylu: 

 Chci vydělávat peníze z pohodlí domova. Nemuset jezdit do práce a mít permanentní home-office. 

 Chci vydělávat velké peníze a dynamické prostředí burzy mi to umožňuje. 

 Chci hodně cestovat a vydělávat peníze odkudkoliv, kde je internet a elektřina.  
 

Fajn, dá se určitě říci, že tyto motivace má snad každý online trader a jsou na první pohled jasné, zřetelné a každý o nich 
u sebe velmi dobře ví. Pokud se ale podíváme trochu hlouběji do našeho nitra, pak najdeme spoustu dalších 
motivačních impulzů, které už třeba na první pohled tak zřejmé nejsou. 

Mnoho lidí začne obchodovat na burze proto, že chtějí sami sobě dokázat, že mají na to, být skvělý online trader. 
Nebo to chtějí dokázat partnerce/partnerovi/rodičům/známým. Chtějí umět ovládat ten tajemný byznys, který umí tak 
málo lidí. Chtějí se před ostatními blýsknout novým autem/domem/dovolenou. 
 

A spousta dalších vnitřních stimulů. Pokud k sobě budete upřímní, pak některé z těchto motivací u sebe najdete. 

 

Dalším motivem pro dosažení úspěchu nejen v online tradingu, ale v jakékoliv činnosti je snaha 
kompenzovat si předchozí neúspěch v byznysu, nebo v jiné oblasti života. Zahojit si pošramocené 
ego a vynahradit si ztrátu, kterou jsme utrpěli někde jinde v jiné činnosti.  

Téma kompenzace předchozího neúspěchu je často silnou motivací, kterou si málokdo je ochoten 
přiznat, pokud si ji vůbec uvědomuje. 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

10 

Největší tajemství burzy 

 
 

	

VYTŘÍSKEJTE	Z	TOHO	PRO	SEBE,	CO	SE	DÁ!	

© Vojtěch Podešva – www.hrajemesinaburze.cz – Blog o obchodování na burze 
 

Návyky – alfa a omega vašeho úspěchu nejen na burze 

Návyky vytváří naprostý základ úspěchu ve všech oblastech života. Bez dobrých návyků nemůžete mít kvalitní 
partnerský vztah, dobré vztahy v rodině. Nemůže vám šlapat práce nebo podnikání. Burzovní byznys má tu zajímavou 
vlastnost, že zvýrazní důsledky vašich návyků. Dobré návyky odmění zisky a špatné návyky ztrátami. Tak jako burza 
akceleruje vaše emoce, tak stejně tak zvýrazňuje efekt vašich návyků.  

Co je to vlastně návyk? Je to tendenci k určitému myšlení nebo jednání, které děláme na základě automatizovaného 
rozhodovacího vzorce. Návyk je činnost, kterou děláme aniž bychom o ní nějak zásadně přemýšleli a hlavně se o této 
činnosti vědomě nerozhodujeme a nepřemýšlíme o ní. Pokud se návyky dostávají do našeho obchodování, pak se s nimi 
do našeho burzovního snažení dostává spousta podvědomých uvažovacích vzorců, které často nemáme vůbec 
zmapované. Nebo o nich víme, ale stojí mimo naše vědomé rozhodnutí v daném okamžiku. Jestliže je naše burzovní 
rozhodování postaveno na mnoha podvědomých procesech, pak je jasné, že se do tradingu dostává spousta 
iracionálních faktorů, které stojí zcela mimo analýzu trhu a mimo naše aktuální vědomí. Z tradingu se tak z větší nebo 
menší části stává nevědomý proces.  
 

Jaké nejlepší návyky můžete pro ochodování na burze mít? 
 

Trpělivost: je zásadní vlastností, která by vám měla zabránit v nesystémových rozhodnutích. Trpělivost vás učí 
eliminovat emoce a zabrání vám jednat unáhleně, zbrkle a pod vlivem aktuálního rozhodovacího impulzu. 

Rozhodnost: Tato vlastnost by měla být vždy spojená s vaší schopností spolehnout se na své znalosti a zkušenosti. Bez 
nich je rozhodnost pouhou střelnicí na neznámé cíle. Když si vybudujete své znalosti a získáte v nich praxi, uvedete je v 
život a používáte je, pak právě rozhodnost bude fungovat jako přirozená protiváha proti trpělivost. Tyto vlastnosti jsou 
jako pomyslný jin a jang. 
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Poctivost k sobě: Možná by se dalo uvést také pracovitost. Ale pojmy práce a burza jdou dohromady jen částečně a v 
konkrétních souvislostech. Poctivost k sobě samému zahrnuje právě tu „správnou” burzovní pracovitost, která ale často 
znamená spíše nepracovat – umět rozeznat situace, kdy bychom obchodovat neměli.  

Nadhled: jako opak ke stavu, kdy vás burza úplně pohltí. Mezi obchodníky můžete najít „obchodníky”, kteří se nechali 
burzou a technickou analýzou úplně pohltit. Neustálé analýzy, přehodnocování stanovisek a doslova závislost na tom, 
neustále zírat do grafů. Často u takových lidí můžete vidět hektolitry vypité kávy, kilogramy snězených sladkostí a 
desítky vykouřených cigaret. Připadá vám to jako zdravý životní styl? Pamatujte na to, že všechny tyto povahové rysy 
silně souvisí s nejrůznějšími závoslostmi a sklony k nejrůznějším špatným návykům. Burza vám vaše špatné návyky 
neodpustí. Určitě ne dlouhodobě. Je velmi emocionálně náročná a psychická odolnost a stabilita je jedním ze základů 
úspěchu v tomto oboru.  

Odhodlání: musíte mít, abyste překonali dočasné neúspěchy, které zaručené potkáte. Odhodlání a jeho (ne)dostatek je 
tím, co odděluje „zrno od plev”. Spousta lidí vyzkouší burzu na své cestě ke snadnému zbohatnutí. Pokud nemají dost 
odhodlání a zarputilosti k tomu, by povstali z bahna porážky, pak v tom bahně zůstanou. Tedy ne doslova, nakonec se 
zvednou v jiném byznysu nebo práci. Odhodlání je stavem mysli, ve kterém přijímáte neúspěchy a porážky jako pouze 
dočasné komplikace na cestě k finálnímu úspěchu. Když tímto kolotočem projdete, tak navíc zjistíte, že žádný úspěch 
není finální a definitivní. Není žádná oblast v byznysu, do které když dojdete, tak už nemusíte dělat nic a jen žijete z 
minulých zkušeností a dovedností.  

Aplikace pravidla 80/20: je něčím, co se bohužel ve školách vůbec neučí. Naprostá většina lidí se s tímto pravidlem 
během celého života ani neseznámí, natož aby se naučila ho úspěšně využívat. 80 % vašeho úspěchu dosáhnete na 
základě pouze 20 % dovedností, znalostí a zkušeností, které mají převažující nadstandardní význam. Pokud na burze 
dokážete najít 20 % znalostí,  které vám dokážou zajistit váš úspěch z 80 %, pak máte dobře našlápnuto k tomu, abyste 
byli na burze nejen úspěšní, ale zároveň, aby vám burza neubírala více času, než je nezbytně nutné. Naučte se neustále 
přemýšlet nad tím, zdali vaše aktuální činnost odpovídá pravidlu 80/20. Je skutečně vaše aktuální pracovní činnost tou, 
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která vám zajistí rozhodující podíl úspěchu? Pokud není, tak ji co nejrychleji opusťte.  

Sebereflexe: pokud si nedovedete přiznat vlastní chyby, pak se z nich nedokážete poučit a burza vás přinutí je 
opakovat. Abyste nepřešlapovali na místě a posunovali se kupředu ve svých tradingových schopnostech, tak si musíte 
přiznat věci, které jste udělali špatně. Analyzovat svoje neúspěchy a vidět za nimi nejen chyby z hlediska analýzy trhů, 
ale přesah těchto chybných rozhodnutí do vašich osobnostních charakteristik. Některé chyby na burze uděláte prostě 
proto, že jste špatně provedli technickou analýzu, money management a podobně. Řada tradingových přešlapů je ale 
odrazem vašich vnitřních přesvědčení, hodnot a názorů, které se skrze trading projeví navenek. 

Máte dojem, že musíte mít vždy pravdu? Pak se to možná projeví zarputilým držením beznadějně ztrátových pozic až 
do margin-callu. Kdepak, příčinu neúspěchu hledejte ve své hlavě. Odhalení vašich negativních vlastností můžete 
zpětně skrze burzu aplikovat do běžného života. Burza se tím může stát prostředníkem pro váš sebepoznávací proces a 
zkušenosti, které uskutečníte na burze budete moci přenést do svého běžného života. Získáte tak zkušenosti, které 
byste třeba jinak vůbec nezískali. Váš život se tak stává skrze burzu bohatší nejen v oblasti peněz.  

 

Koncentrujte se na pozitivní návyky, dodáte jim sílu a naladíte se na charakterové vlastnosti, které chcete. Ne ty, které 
nechcete. Přemýšlejte o svých kritických situacích na burze v kontextu s vlastní psychikou.  

 Co s vámi dělají konkrétní situace na burze?  

 V čem se opakují tyto situace a v čem vidíte společný jmenovatel u svých mentálních pochodů.  

Budete schopni vypozorovat, jakým způsobem zrcadlí konkrétní zisky a ztráty vaše dobré i špatné návyky. Přemýšlejte o 
těchto návycích v kontextu s vaším běžným životem mimo burzu. Objevíte zajímavé souvislosti, které vám pomůžou ty 
pozitivní návyky posílit a negativní návyky odstranit. 
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Psychologie, emoce & padesátiprocentní šance na úspěch 

V oblasti Online obchodování je velmi zajímavým faktem obrovský prostor, který se věnuje nejrůznějším strategiím, 
analýzám, postupům, komplikovaným technickým indikátorům a spoustu dalším nástrojům. 
 

V rámci svého rozhodování na burze se ale rozhodujete pouze mezi dvěma možnostmi.  

 Pokud vstoupíte do obchodu, mohou ceny pouze klesat, nebo růst! Mimo časy stagnace, kdy se ceny příliš nemění, 
neexistuje více možností, než DVĚ!!! 

A přesto se vymýšlejí tisíce metod na to, jak vyzrát pouze na dvě možnosti reálného vývoje situace! 

 
Poměrně snadno lze identifikovat situace pro určení vývoje cen, dejme tomu z 60, ale i 80 %. Přesto se pro určení 
těchto dvou relativně snadných pravděpodobností vyvíjejí tisíce analytických a prognostických metod. 

Jakmile jdou spekulanti do rozhodování s pravděpodobností 50:50 % ohledně 
možného vývoje cen, stávají se bezradnými. Důvodem jsou emoce, protože se 
pohybují v aréně emočně citlivého davu. Budete-li pár měsíců sledovat cenové 
vývoje známých komodit, např. akciového indexu DJIA, ropy, zlata či měnového páru 
USD/EUR, zjistíte jednak jejich určitou provázanost. Zjistíte, že ceny jsou vláčeny 
davem, emocemi, euforií, strachem. Objektivní faktory cenového pohybu jsou 
násobeny faktorem emocí – chamtivosti, strachu, nadějí že cena dosáhne nějakých 
hodnot nebo jich naopak nedosáhne.  

Do tohoto emočního koktejlu si každý obchodník přidává své ambice, ego, momentální rozpoložení a nejrůznější 
motivace, o kterých často nemá ani tušení. S těmito faktory počítají velcí hráči na trhu, kteří spekulacemi ženou ceny 
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jednou do extrémních výšek, podruhé do nereálně nízkých úrovní. 

Pomocí jednoduchých indikátorů jako jsou různé cenové bariéry, supporty, resistence a trendy potvrzené trendovými 
čárami, se naučíte kvalitně odhadovat s 60-80% pravděpodobností, co ceny udělají. Nehledejte v tom nic složitého.  
Je-li cena v měsíčním trendu dva měsíce, není důvod pro to, aby se trend z ničeho nic otočil na pětníku. Graf Vám vždy 
dá signály. 

Zatímco obchodní nástroje, které vytvářejí trh, nemají žádné emoce, jedinci, kteří tyto nástroje používají, jsou lidské 
bytosti a od přírody jsou velmi emotivní. Lidé tak často dělají unáhlená rozhodnutí, které jsou ve finále rozhodnutími 
špatnými. 

 
 

 

W.D. Gann to napsal ve své knize How to Make Profits in Commodities: 

„Pokud budete studovat jen slabost lidské podstaty a uvidíte, jak hloupí tito 
smrtelníci jsou, bude se Vám zdát jednoduché vydělat na pochopení slabosti lidské 
podstaty a jít proti veřejnosti a dělat opozita toho, co dělají lidé. Jinými slovy, 
nakoupíte poblíž dna vědomostí a prodáte poblíž vrcholu vědomostí, zatímco 
ostatní lidé to dělají přesně naopak. Čas strávený studiem ceny, čas a minulé 
pohyby trhu, Vám dají tučnou odplatu.“ 
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Chytrý vs. Hloupý obchodník - Trend Reversal Zone 

 
Chytrý obchodník nakupuje (nebo prodává) v trendu brzy, 

zatímco hloupý obchodník nakupuje (prodává) v trendu, až když je skoro u svého konce. 

 

Většina obchodníků na trhu je vedena k tomu, že „trend je Váš přítel“, nebo že by měli „obchodovat s trendem“. To je 
pravda, dokud není trend u svého konce. Problém obchodování s trendem je, že když je možno trend identifikovat na 
grafu, aby se dalo určit, kterým směrem obchodovat, trend je téměř u konce. 

Abyste vydělali peníze z trendu, je třeba identifikovat Trend Reversal Zone – Zónu obratu trendu (TRZ) brzy, abyste 
mohli chytře umístit svou pozici. To Vám umožní vydělat na celém pohybu. Ve skutečnosti budete pravděpodobně 
uzavírat svou ziskovou pozici ve chvíli, kdy se většina hloupých obchodníků rozhodne vstoupit do pozice.  

Většina obchodních systémů následuje trend v jeho podstatě. Problém s těmito obchodními systémy je, že dávají 
obchodní signály jen ve směru trendu dost dlouho poté, co už trend probíhá. Mnohokrát se signál objeví ve chvíli, kdy 
už se trend téměř obrací, nebo je téměř zastaven. Tento faktor je pro emoce katastrofální a obchodník se pak často 
ocitne v situaci, kdy hádá postupy pro své obchodní rozhodnutí a stíhá obchody.  

 

Toto je důvod pro sledování a identifikaci oblastí obratu trendu. Je to u systému následování trendu 
to hlavní, není to Svatý grál postrádající nástrahy a ztrátové obchody. Snažíme se tzv. „nakupovat 
slabost a prodávat sílu“. Existují specifické metody, které používáme k určení takto přeprodaných a 
překoupených trhů.  



 
 

 

 

 

 
 

 

16 

Největší tajemství burzy 

 
 

	

VYTŘÍSKEJTE	Z	TOHO	PRO	SEBE,	CO	SE	DÁ!	

© Vojtěch Podešva – www.hrajemesinaburze.cz – Blog o obchodování na burze 
 

Často jsou vrchol nebo dno trhu následovány negativními zprávami o nějaké 
události. Toto pomáhá k vložení zbylých investičních peněz, pokud by zprávy 
byly pozitivní, nebo odstranit zbývající nakupující, pokud by zprávy byly 
negativní. Nyní může někdo argumentovat tím, že jít zpět a dívat se na to, co 
se objevilo na hlavních bodech obratů trhů, je jednoduché. To je pravda. Jsou 
to však pouhé příklady toho, co se objevuje u tržních den a vrcholů. Proto se 
používá technická analýza a některé indikátory k měření extrémních pocitů, 
jako strach a chamtivost. 

Zajímavé srovnání mezi klasickým podnikáním a obchodováním na komoditní burze nám ukazuje velkou podobnost 
poměrů mezi úspěšnými a neúspěšnými podnikateli a obchodníky. Rychlost obchodování, resp. podnikatelských 
burzovních akcí, je jedním z nejvýznamnějších rozdílů mezi klasickým podnikáním a online obchodováním na burze.  

Rychlost obchodování je dána jednak objektivními faktory, jako jsou vývoje cen komodit a Leverage – finanční pákový 
efekt, který má vliv na rychlost vývoje potencionálních zisků a ztrát. A za druhé je rychlost obchodování závislá na 
subjektivních faktorech obchodníka – na technikách, které používá, na komoditách, které si k obchodování vybírá a 
především psychice a zvládnuté psychologii, která je specifická pro komoditní obchodování!  

Z důvodu výše uvedených faktorů jsou procenta úspěšných a neúspěšných obchodníků velmi podobná, jako je tomu 
u podnikatelů v klasickém podnikání, ale výsledky se zde projevují podstatně rychleji! 

 

Začínající online obchodníci se honí za velkým množstvím informací a systémů. Hledají svůj „Svatý Grál“ na peníze. 
Jsou přesvědčeni, že úspěch spočívá v používání sofistikovaných, náročných a složitých systémech. 

 

Ti nejúspěšnější online obchodníci totiž vědí, že úspěch závisí z: 20 % na znalostech a vědomostech, 10 % na 
informacích a systémech, 10 % na štěstí, 60 % na zvládnuté psychologii! 
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Znalosti a vědomosti 

Pro úspěšné účinkování v komoditním obchodování jsou znalosti jasným předpokladem. Deficit znalostí se rovná žádné 
zisky, ale ztráty a rychlý konec. Profesionální Online obchodníci znají problematiku svého oboru, vědí, co dělají, jak a 
proč to dělají. Se správnými znalostmi může být komoditní obchodování lehce adrenalinová procházka růžovým sadem, 
neškodná a relativně hravá, rychlá a bezpečná, generující endorfiny a peníze .  
 

Vzdělávejte se! V oboru Online obchodování i ve všem, co děláte. Úspěch bude zaručen! 
 

 

Základ vašeho úspěchu = vaše vlastní Situační Analýza Online. Tedy kombinace fundamentální analýzy, či spíše 
znalosti fundamentálního prostředí, které aktuálně formuje sentiment investičních trhů. Technická analýza vám dá 
dostatečnou představu o tom, kam směřuje sentiment dlouhodobých, krátkodobých a aktuálních grafů. Vaše vlastní 
zkušenosti potom celý obraz „zarámují“ do kontextu s vaším vlastním individuálním přístupem k potenciálu tržních 
příležitostí.  

Vybírejte si ty nejlepší příležitosti, které zapadají do vašeho systému vnímání synergií a korelace TOP aktiv, která 
obchodujeme. Nespouštějte spirálu unáhlených a nesprávných rozhodnutí. Myslete na jedno z důležitých pravidel 
úspěchu na burze:  

Unáhlený vstup do trhů většinou skončí ztrátou a snahou o unáhlený výstup z trhů. 

Aktuální stav synergií a korelací na trzích je výsledkem průběhu burzovních cyklů a dynamiky trendů. Pomocí nástrojů 
technické analýzy jako jsou TRZ, breakouty, kombinace supportů a rezistencí a další trendové formace (viz. Obsah kurzu 
HNB) můžeme identifikovat důležité fáze, jako např. začátek trendu nebo naopak fázi, kdy je trend už vyčerpaný. 

Potenciál trendu, který sledujete, je určujícím faktorem pro poměr možného zisku vůči možné ztrátě každého obchodu, 
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který na burze zamýšlíte uskutečnit. Pouze příznivá hodnota potenciálního zisku/ztráty vám může dát zelenou pro 
vstup do obchodu. Obchodu, který bude mít příznivý vliv na vaši psychiku. Win/Loss Ratio je jedním z mála víceméně 
exaktních faktorů, které můžete na burze identifikovat. Je ale jasnou spojnicí mezi měřitelnými údaji z burzy a vaší 
psychologií. 
 

Pamatujte: fundamenty mají význam čistě pro formování SENTIMENTU. Samotné 
fundamentální zprávy při jejich zveřejnění jsou už zakomponovány v ceně a nemá smysl na 
nich stavět konkrétní spekulační obchody. Fundament je nejsilnější na konci trendu – 
zpravodajské portály motivují opozdilce do vyčerpaných trendů, aby nahnaly jejich trendové 
obchodní objednávky do náruče svých „chlebodárců“. Těmi jsou velcí hráči s cílem nastoupit 
do obchodů už v opačně se formujícím sentimentu, o kterém malí hráči a „retail obchodníci“ 
nemají vůbec ponětí, že nastane. 

  

Bohatí a úspěšní riskují málo 

Znají zásady bezpečného obchodování nejen na burze. Money Management a filosofii „přiměřené sázky“. Úspěšný 
trader ví, že nemůže očekávat vybudování silného operačního kapitálu z malého účtu v krátké době. Takový výsledek by 
totiž vyžadoval nadměrné riskování a vysokou pravděpodobnost tvrdého a bolestivého konce jeho účtu. Velikost 
obchodu totiž násobí emoční vliv zisku či ztráty, kterou aktuálně máte na svém účtu. Rozkolísané emoce, ať už 
pozitivní či negativní, nejsou vaším přítelem na burze. 

Dalším z „tajemství“ burzovních vítězů jsou přiměřené ambice a očekávání. Přiměřenou velikost svých burzovních 
obchodů spojují se svou vlastní Situační Analýzou Online, a jsou zvyklí se na své znalosti spoléhat. To znamená aplikovat 
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je v praxi, uvádět je do života. Mezi úspěšnými burzovními obchodníky nenajdete „věčné začátečníky“ a váhavé střelce, 
kteří se vymlouvají na to, že „ještě všemu dostatečně nerozumí“. Rozhodnost a schopnost jít do akce je zcela zásadní 
pro váš postup k dlouhodobě úspěšnému tradingu.   

Přiměřená sebedůvěra, chladnokrevnost, rozhodnost. Tyto vlastnosti si zvykněte pěstovat a budete schopni se na 
burze přidat mezi nepočetnou skupinu dlouhodobých vítězů. Mějte na paměti, že 80% vliv na vaši psychiku, a tedy 
v konečném důsledku i peníze, má pouze 20 % vaší Situační Analýzy Online a Money Managementu. 

 Situační Analýza Online vám poskytne informaci o trendech, aktuální Profit Distance a Risk Distance, které určují 
poměr zisku/ztráty každého obchodu. Mějte přiměřené ambice. To je oněch Vašich 20 %! 

Informace a systémy 

Komoditní obchodování Vám umožňuje obrovskou variabilitu, najdete si své vhodné komodity, taktiky, techniky, 
systémy. Staňte se specialisty pro ten svůj pravý byznys, vyberte si trhy, software, brokery, čas, techniky, 
fundamentální a technické indikátory! Nepřekombinujte si svůj burzovní byznys.  
 

Prostudujte vše dostupné a zvolte si svých 10 % vstupních zdrojů, které Vám budou vydělávat 90 % peněz. 
 

Systémů pro lepší stabilitu psychiky online tradera, které jsou založeny na víceméně exaktních a vyčíslitelných faktorech 
tradingu, je větší množství. Je až s podivem, jak málo prostoru se jim věnuje v nejrůznějších popularizačních článcích.  

Mezi nejlepší systémy a informační zdroje patří výběr likvidních instrumentů. Obchodování s těmi nejlikvidnějšími 
aktivy, která mají dobrou informační dostupnost a technickou analýzu na těchto instrumentech, můžete používat 
s velkou mírou spolehlivosti tak, aby bylo vaše obchodování co nejméně emočně náročné. Obchodování likvidních 
aktiv, jako jsou akciové indexy SP500 a DJIA, forexovém páry eura, libry a jenu vůči dolaru, z komodit ropa a zlato 
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v likvidních obdobích, kdy je na trzích maximum účastníků, výrazně zvyšuje vaše možnosti pro identifikaci čitelných 
trendů a relativně stabilně fungujících korelací.  

Management Obchodní Pozice (MOP) & obchodní plán je dobře proveditelný, když máte technicky zmapovanou 
situaci na trzích. Máte představu o money managementu svých obchodů. Práce s počtem lotů a aplikace buď fyzicky 
nastaveného příkazu Stop-Loss, nebo naopak pouze jeho mentální hodnoty, je vaším pomocníkem právě nejlépe ve 
fázích jasně fungujících sentimentů – trendů vámi obchodovaných instrumentů.  

Aplikujte Mentální Stop-Loss v kombinaci s trendovým obchodováním a přiměřeným počtem lotů. Podle finanční 
účinnosti instrumentů, které obchodujete, zmapujte, jak velký pohyb ceny musí nastat, abyste ztratili významnou část 
svého burzovního účtu (třeba 30 %). Počet lotů samozřejmě násobí potenciál nejen zisku, ale také ztráty.  

Obchodujte tolik lotů, aby ani zásadní pohyb proti vaší pozici nemohl výrazně ohrozit váš účet. Rozdělte svou 
plánovanou pozici z hlediska množství lotů na třetiny či poloviny. Tento přístup vám umožní efektivní řízení obchodní 
pozice.  Zisky zajišťujte a berte! 
  

 

Money Management (počet lotů), Management obchodní Pozice (plán A či B) + vaše Situační Analýza Online s 
úzkým výběrem instrumentů = systém pro stabilizaci vašich rozhodovacích procesů a eliminování vlivu emocí. 

 
 

To je 10 % Vašeho úspěchu! 
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Štěstí 

Klasické podnikání je na štěstí závislé asi více. Ale i v komoditách je nezbytné. Vypěstujte si intuici a instinkt na ty své 
pravé obchodní příležitosti. Oddělte zrno od plev. Nepřeobchodujte se! 10 % identifikovaných příležitostí je zdrojem 
pro 90 % Vašich peněz. Naučte se je identifikovat! Svému štěstí se můžete naučit významně pomáhat. 

Štěstí není zázrak, ale výsledek systému a jasné hlavy. Jedním ze základních faktorů „štěstí“ na burze je 
vaše schopnost mít nadhled a neobchodovat „za každou cenu“. Této chyby se dopouští velké množství 
nejen začínajících traderů. Váš návyk nezávislosti na výsledku a mentální nastavení, kdy „nemusím 
obchodovat“, je mimořádně důležitý. Nadhled a váš postoj „nejsem závislý na burze“,  vám umožní 
vypnout burzu v době, kdy se vám nedaří a vrátit se v plné síle později. 

Vždy chladnokrevně přemýšlejte nad tím, zdali je vhodný čas pro vstup do obchodu a nepůsobí proti vašemu záměru 
výrazné tržní faktory, které by mohly vaši obchodní pozici poslat do ztráty. Unáhlené rozhodnutí zvyšuje riziko 
ztrátového obchodu. Častou tendencí obchodníka je pak snaha vyhledávat co nejrychleji příležitosti, u kterých si 
dočasnou ztrátu „vynahradíte“. Často za takovým jednáním stojí pošramocené sebevědomí a snaha se rychle „zahojit“. 
Spirála špatných rozhodnutí se ale rychle roztáčí a s dalšími otevřenými pozicemi klesá vaše kontrola nad celým 
kapitálem vašeho účtu.  

Za všech okolností pamatujte na to, že je třeba se nepřeobchodovat. Příliš lotů a obchodů vytvoří až extrémní nápor na 
vaši psychiku. Jak říká přísloví: příliš mnoho psů = zajícova smrt.  

Už jste se dověděli, že více než 90 % všech ztrát lze uzavřít v zisku. ALE váš účet se těchto zisků musí „dožít“. Opět se 
tedy setkáváme s tématem počtu lotů a správné SAO. 

Jaký je univerzální recept na „štěstí na burze“? Spočívá ve vaší schopnosti udržet se ve hře! 
Sbírat zkušenosti a nepřipravit se o příležitost dosáhnout úspěchu v tomto skvělém byznyse! 
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 Vaše přiměřená očekávání, znalosti trhů a SAO + vaše časové možnosti + velikost účtu + vaše zvládnutá psychika => 
Schopnost zhodnotit účet o X % týdně, měsíčně, ročně… 

Zapomeňte na zářivá prohlášení o tom, jak někdo zhodnotil na základě úžasné metody svůj účet o stovky procent za 
měsíc! Technicky to sice možné je, ale také mimořádně emočně náročné. Což je přesně to, co nechcete.  
 

 

Úspěšný online obchodník se nepozná až tak podle toho, že vydělává hodně, ale že vydělává dlouhodobě! 

 

Znalosti, informace i štěstí musí být vždy doprovázeno správnou psychikou a disciplínou. Dodržováním zásad. Hlavním 
důvodem je skutečnost, že online obchodování je neuvěřitelně rychlý a nezvratný proces, je náročný na reakce a 
rozhodování. Součástí zvládnutí psychologie je znalost procesů, které vedou k úspěchům či neúspěchům. 

 Závažná informace: 90 % všech ztrát je způsobeno nezvládnutou psychikou, zkratovým a emočním jednáním.  

Pouze 10 % (zpravidla méně) příčin případných neúspěchů má svůj důvod v objektivních faktorech burzy. Vše ostatní lze 
snadno a bezpečně eliminovat. Chce to jen mít znalosti, vědomosti, informace, štěstí, ale hlavně zvládnutou 
psychologii. 

Zvládnutá psychologie 

Zisk na burze = správný odhad sentimentu trhů + správný Money Management + emoční vyrovnanost. 

  Chladnokrevnost v praxi 

Inkaso ztráty z vaší obchodní pozice jsou z 80 % nezvládnuté emoce při otevření i uzavření pozice – špatný vstup i 
výstup. 
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Nejsilnější důvody pro špatný vstup do obchodu nastávají, kdy do svého obchodování pouštíte ambice, ego a další 
složky svého emočního já. Když chcete zisk teď, chcete obchodovat, chcete si vynahradit předchozí ztrátu.  Unáhlenost, 
zbrklost, neznalost trendů a Situační Analýzy Online. Emoční nepohoda a také matka všech burzovních problémů - 
nedisciplinovanost. 

Tato informace nevylučuje již zmíněné pravidlo, že „máme právo na omyl“. Při dodržení pravidel Money Managementu 
je dočasná ztráta víceméně v pořádku a pozici bude možné uzavřít v zisku, případně utrženou ztrátu kompenzovat.  

Nejčastější důvody pro špatný výstup z obchodu jsou spojeny s panikou, nezvládnutými emocemi, kdy chceme co 
nejrychleji vzít zpět naše nesprávné rozhodnutí. Zanedbaný Money Management, ze kterého vyplyne následný emoční 
tobogán… 

 

Dalšími jednoduchými důvody jsou pak neznalost situace dlouhodobých trendů a Situační Analýzy 
Online. Tyto faktory se kombinují s typicky špatnými mentálními procesy. Kdybyste si dali tu práci a 
hovořili s lidmi, kteří na burze průběžně prodělávají peníze, tak zjistíte, že často používají následující 
věty:  

Hledáme důvody proč je správné to, co si myslím… Namísto toho, jaká situace je ve skutečnosti. 

 

 „Teď už se to musí otočit…“.  

 „Myslím si že…. Domnívám se že….“. 

 „ … a teď si to vynahradím ...“. – Kompenzujeme EGO! 

 „…. co jde nahoru, musí i dolů…“ Velmi častý špatný mentální vzorec!  
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Tento přístup není doslova špatný a mylný. Ale je to pouze polovina pravdy! Trendy se skutečně otáčejí, ale musíte mít 
představu za jakých okolností a na jakých cenách se cena skutečně může otočit. Bez této znalosti mnoho obchodníků 
naskakuje do hloupých obchodů proti převládajícímu směru vývoje ceny. Doslova skáčou před projíždějící vlak. 
V kombinaci s nepromyšleným řízením (spíše neřízením) obchodní pozice si zadělávají na větší či menší burzovní 
průšvih.  

Silným mentálním vzorcem, který prožívá každý trader, je paralýza z nepříznivého cenového vývoje. Mnoho 
obchodníků „hypnotizuje“ trh ve chvíli, kdy jde cena proti němu. Není schopno podniknout další akci a je doslova 
paralyzováno. Dodržení pravidel Money Managementu vám ale umožní obchodovat dále v souladu s převládajícím 
trendem, i když je ten proti vaší původní pozici.  

 

Vaše schopnost se mentálně „přepnout“ a následovat trend s dodržením zásad bezpečného Money 
Managementu vám umožní kumulovat dále ziskové obchody a uvolní tak vaši psychiku pro další správná 
rozhodnutí. Nenechejte jedno špatné rozhodnutí, aby zabránilo dalším správným rozhodnutím.   

 

 

Psychologie a technické faktory obchodování (trendy, SAO, MM, FÚ…) spolu bezprostředně souvisí. Technické 
faktory ovlivňují psychologii. Zvládněte technické faktory a vaše emoce budou vyrovnanější. 

 

 

Toto je Vašich zásadních 60% pro Váš úspěch! 
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Konec? Právě naopak! 

Pokud jste dočetli až sem a téma obchodování na burze vás zajímá a rádi byste se o ní dozvěděli více, gratuluji vám. 
Máte totiž příjemně našlápnuto k tomu, abyste nejen věděli, co skutečně stojí za úspěchem na burze, ale také si tento 
úspěch okusili na vlastní kůži.  

Čeká vás zajisté dlouhá cesta, ale já pěvně věřím, že vám tento eBook pomohl lekce poodhalit tajemství úspěchu 
dlouhodobě vydělávajících traderů. A já se vás ptám: Proč se tedy nestát jedním z nich?  
 

Pokud máte zájem o příliv nových článků týkající se online obchodování, určitě navštivte náš blog: 

 Hrajeme si na burze BLOG 

Pokud to s burzou myslíte opravdu vážně, neváhejte a podívejte se, zda jsou momentálně otevřeny brány našeho 
skvělého kurzu Hrajeme si na burze: 

 Kurz Hrajeme si na burze 

 

Pokud již obchodujete a jste zkušenější, může vás zajímat náš online HNB Premium club, který je pravidelně 
doplňován novým aktuálním obsahem ze světa burzy. A jako bonus se zde sešla skvělá parta lidí, která sdílí společnou 
vášen – obchodování na burze: 

 Informace o HNB Premium clubu 

Pokud nemáte čas sedět u počítače a sledovat vývoj burzy, ať vám něco neuniklo, jistě vás zaujme náš unikátní projekt 
nejúspěšnějších burzovních predikcí na našem trhu: 

 WinSignals BLOG 

http://hrajemesinaburze.cz/
http://hrajemesinaburze.cz/
http://hrajemesinaburze.cz/online-kurz-hnb/
http://hrajemesinaburze.cz/online-kurz-hnb/
http://premium-club.hrajemesinaburze.cz/zive-sao-verejnost-2017/premium-club-ochutnavky/
http://premium-club.hrajemesinaburze.cz/zive-sao-verejnost-2017/premium-club-ochutnavky/
http://www.winsignals.cz/winsignals/
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Vojtěch Podešva 

www.hrajemesinaburze.cz 
 

Děkuji Vám za pozornost! 
Teším se s Vámi na další nálož informací 

ze světa burzy! 
 


