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1. Úspěšní vědí. A vědí, co nemá smysl vědět.  
 

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 nevymyslíte ani 

nenastudujete).  

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.  

V čem tedy tkví „tajemství“ 10 % úspěšných lidí v každém odvětví? 
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Úspěšní využívají zesilující efekty 
 

Zesilující efekty? Co to je? Jsou to skryté síly a příležitosti, které jsou všude kolem nás. Bohužel školství a většinový vzdělávací 

systém téměř vůbec nevyučuje, jak tyto zesilující efekty využívat. Nejzákladnější zesilující efekt je páka. Tu jste se naučili na 

základní škole v hodinách fyziky. Díky páce dokážete vlastní silou vyzvednout břemeno, které je mnohonásobně těžší než vy 

sami a které byste bez páky neuzvedli. Takových skrytých sil je ale ve světě mnoho. Začněte o nich přemýšlet. Povězme si o 

některých pákových efektech, které je možné využít ve světě burzy a financí: 
 

1. Finanční páka na burze: tedy poměr zálohy (marginu) na otevření 1 kontraktu, kterou musíte složit u brokera vůči 

velikosti celého kontraktu. Finanční páka může být klidně o velikosti 1:100. Tedy na zálohu např.  

10 dolarů u brokera můžete obchodovat kontrakt velikosti 1000 dolarů. Finanční páka je velmi užitečný nástroj pro 

ziskové obchodování, pokud s ní umíte správně pracovat. 

Proč je finanční páka dobrá? Můžete si přečíst spoustu informací o tom, že finanční páka je spojená s rizikovým byznysem! 

To je pravda. Při pojmu „rizikový byznys“ však většina lidí dostane husí kůži.  

Burza je ale jediný byznys na světě, kde můžete přesně spočítat potenciální zisk nebo ztrátu v každém obchodě. Chytří 

spekulanti vědí, že finanční páka jim umožňuje vložit do „hry“ pouze malou část jejich kapitálu, aby vydělali solidní balík 

peněz. 

 Je to tak, jako byste chtěli vyhrát závod ve Formuli 1 a neměli peníze na celé závodní auto. Namísto toho si koupíte jen kola 

a zbytek formule vám stáj Ferrari zapůjčí. Vy vyhrajete závod a závodní auto bez kol zase vrátíte nazpátek. Vavříny si necháte. 

Přesně o tom je finanční páka.  
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2. Pákový efekt bonusového kapitálu: Velké množství brokerů umožňuje k vašemu vkladu na burzovní účet také 

bonusovou marži. Jedná se o volné finanční prostředky přidělené brokerem a může se jednat i o desítky procent vašeho 

skutečného vkladu. Tyto prostředky pochopitelně nemůžete vybrat, ale můžete je použít právě na úhradu marginu. 

Chytří a úspěšní spekulanti se naučí pracovat s bonusovou marží tak, že přizpůsobí svůj money management čistě 

velikosti tohoto bonusu a obchodují pouze s bonusovým kapitálem. Ochraňují tím své vlastní peníze. 

V tomto jednoduchém příkladu přesně můžete vidět reálný příklad hesla „Nepracuji pro peníze. Peníze pracují pro mne“. 

Čím větší vklad na burzu dáte, tím větší obdržíte samozřejmě také bonusovou marži. S vyšší bonusovou marží (margin) se lépe 

obchoduje, lépe se učíte a máte pod sebou prostě větší finanční polštář. Proto je pro bohaté mnohem snazší se stát ještě 

bohatšími.  

3. Páka pravděpodobnosti: Je dalším zesilujícím efektem, který na burze můžete použít. V případě, že pravděpodobnost 

úspěchu je silně na vaší straně, pak můžete využít další prvky money managementu jako je aplikace mentálního stop-

lossu, vyšší počet lotů a podobně. Když je pravděpodobnost silně na vaší straně, pak máte jasně volnější ruce pro řízení 

peněz na burze. A jak identifikovat vysokou, nebo naopak nízkou míru pravděpodobnosti úspěchu? Celá technologie 

pro analýzu prostoru, kam se může obchod vydat ve váš prospěch či naopak neprospěch, je obsažena v Situační Analýze 

Online.  Čtěte dále… 

 

4. Páka skupinových znalostí. Někdy také označována jako mozkový trust. Na burze je velmi dobře uskutečnitelná 

prostřednictvím skupin online obchodníků, kteří sdílejí informace, know-how a podporují se navzájem. Na webovém 

prostoru najdete takových skupin velké množství, ale je samozřejmě důležité opět aplikovat pravidlo 80/20 při výběru 

kolektivu, do kterého se dostanete. Pamatujte, že velké množství internetových pisálků o burze chronicky prodělává 

peníze a právě informace z tohoto e-booku není schopno aplikovat.  
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Mimochodem: Tajný expertní klub PNB a jeho Facebooková skupina je živou platformou, kde průběžně řešíme analýzu 

klíčových trhů akcií, Forexu, indexů a komodit. Řešíme zde technickou analýzu, fundamenty a také konkrétní obchody na 

burze. 

Úspěšní pracují s rizikem 
 

Přemýšlejí o riziku podnikání a jiných aktivitách. Dávají je do souvislosti s možným benefitem a sledují pravděpodobnost, 

s jakou mohou nastat jednotlivé varianty budoucího vývoje. Nevstupují do aktivity, byznysu nebo třeba obchodního vztahu ve 

chvíli, kdy vyhodnotí, že je pravděpodobnost nepříznivého vývoje příliš velká. Nebo také v případě, že by měla nadměrné 

následky, i když je pravděpodobnost relativně malá.  

Nevstupují do byznysu, pokud tyto parametry nejsou vůbec schopni vyhodnotit.  

K úspěšnému vyhodnocení pravděpodobnosti a důsledku jak příznivé, tak nepříznivé varianty jim dopomáhají vlastní 

zkušenosti a také kontakty – tedy leverage skupinových znalostí. Úspěšní lidé neustále síťují, vyhledávají podobně zaměřené 

lidi, díky kterým může fungovat příznivě synergický efekt znalostí. Tento efekt pak dále zvyšuje pravděpodobnost úspěchu 

nejen v burzovním byznyse, ale v jakémkoli jiném.  

Co je to synergie znalostí? Synergický efekt je něco, co funguje také v technické analýze na online trzích, ale stejně tak 

v běžném životě a v „reálném světě“. Synergie je násobící síla, díky které je výsledek vaší činnosti kvalitativně lepší, než jaký je 

pouhý součet kvalit jednotlivých vstupů. Zdá se vám tento popis nesrozumitelný? Zamyslete se nad ním a uvidíte, že je to 

vlastně velmi logické. 
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Synergie by se dala také popsat nerovnicí 1 + 1 > 2 
 

 

Nejúspěšnější lidé v každém oboru dělají ten byznys, kde mohu nejlépe vyčíslit rizika. V tomto oboru je online trading zcela 

bezkonkurenční, neboť velikost zisku či ztráty zde můžete vyčíslit zcela exaktně. Co už tak exaktní není, a vyžaduje si tedy 

notnou dávku zkušeností, je určení pravděpodobnosti zisku či ztráty. 

Úspěšní lidé striktně aplikují také Plány B, což jsou únikové strategie v případě nezdaru. 

Na burze se jedná o kompenzace obchodů z kvalitativně příznivějších pozic, hedging 

(otevření obchodu v opačném směru) či propracovaný systém money managementu. 

V běžném byznyse si pod pojmem Plán B můžete jednoduše představit nejrůznější 

pojistky, fungování omezeného ručení v korporacích, princip zastupitelských právnických 

osob, offshore společností a podobně. 
 

Úspěšní na sobě neustále pracují 
 

Pokud se chcete zařadit mezi 10 % těch, kteří na burze vydělávají, pak počítejte s tím, že se budete neustále vzdělávat. 

Minimálně co do osobních zkušeností z jednotlivých obchodů.  

Neustále se mění povaha online trhů, mění se strategie jejich účastníků a také celkové prostředí, ve kterém online burza 

funguje. Stejný princip se týká nejen burzy, ale byznysu všeobecně. Držte s ním krok, vzdělávejte se a sledujte nové trendy 

ve vašem odvětví. 
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Jelikož je online obchodování na burze ze všeho nejvíce mentálním procesem, pak je na místě se věnovat práci v osobním 

růstu. Zkušení obchodníci nejen že zlepšují své dovednosti burzovního obchodování, ale také se neustále koučují. Rozšiřují 

svou zónu mentálního komfortu a svou mentální odolnost a vyzrálost. Důležité je mentální nastavení a psychika! 

Mezi velmi důležité prvky úspěšných lidí rozhodně započítejte opět již zmíněné společenské síťování s podobně zaměřenými 

lidmi, ve kterém mimo jiné najdete praktickou cestu k využití pravidla P10P. Že nevíte, o co se jedná? P10P znamená 

„pravidlo 10 přátel“ a říká, že každý člověk má takový úspěch, příjmy, kvalitu vztahů a života obecně, jaký je průměr jeho 

deseti nejbližších přátel. Zamyslete se nad tím a hledejte cestu, jak aplikovat toto pravidlo ve svém životě. 

2. Jak vidět do budoucna?  
  

Co je to vlastně budoucnost? Na burze je to vývoj ceny, který sice ještě neznáme, ale aktuálně viditelné indicie nám o něm 

mohou dát dobrou nápovědu. Tou nápovědou je analýza trhů, například tzv. Situační Analýza Online.   

Můžete provádět analýzu trhu libovolným způsobem. Sami brzy zjistíte z výpisu ze svého účtu, zdali vám vaše analýza dává 

uspokojivé výsledky nebo ne. Ať už se budete věnovat jakémukoliv typu analýzy, tak počítejte s jednou zásadní věcí. A tou je 

Paretovo pravidlo 80/20. 

80 % všech svých zisků na burze budete inkasovat díky použití 20 % klíčových prvků analýzy trhu. 
 

Paretovo pravidlo je naprosté většině lidí zcela neznámé. Což je velmi zajímavé vzhledem k tomu, jak silně funguje v každém 

odvětví nejen byznysu, ale i osobního života. Říká, že 80 % všech výsledků je způsobeno pouze 20 % všech příčin. Je jedno, 

jestli se jedná o úspěch v osobním životě, v byznyse, na burze či kdekoli jinde. Toto pravidlo je univerzální. Jeho autorem je 
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italský ekonom Wilfredo Pareto, a pokud o tomto pravidle 80/20 slyšíte v tomto e-booku poprvé, tak nevěšte hlavu – nejste 

jediní. 

Je zajímavé jak zarytě se o P80/20 mlčí ve školství. Dokonce i na vysokých školách ekonomického zaměření se o Wilfredu 

Paretovi sice vyučuje, ale přesah jeho základní myšlenky do všech aspektů života je i na akademické půdě výrazně přehlížen. 

Na burze platí P80/20 samozřejmě také. Tedy ne „také na burze“, ale spíše „především na burze“.  

 80 % všech cenových pohybů, na kterých můžete vydělat peníze, nastane ve 20 % času. 

 20 % vašich obchodů vám přinese rozhodujících 80 % zisku. 

 80 % všech obchodů, které na burze identifikujete, byste měli ignorovat, neboť se v nich ukrývá pouze 20 % vašeho 

zisku. 

 80 % veškerého úspěchu na burze dosáhnete prostřednictvím 20 % analytických technik a přístupů.  

Záleží jen na vás, jaké techniky použijete. Existují 

jednoduché techniky, které dávají velmi slušné 

výsledky a také techniky, které dávají jistě i špičkové 

výsledky. Které chcete použít? Jistě – ty, které dávají 

ty špičkové výsledky. Přirozeně. Jste však ochotni 

trávit při studiu a praxi obrovské množství času?  

Špičkoví analytikové banky Goldman Sachs 

nepochybně používají mnoho sofistikovaných 

analytických nástrojů. Jenomže špičkoví analytikové 



E-Book pro Expertní Webinář Tajného expertního klubu PNB 16.4.2019 

 
 
 

 

10 

5 TAJNÝCH KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ NA BURZE 

Goldman Sachs rovněž pracují ve velkých týmech, mají špičkové informační zázemí a veškeré dostupné technologie. Velmi 

pravděpodobně se vám nikdy nepodaří dosahovat jejich výsledků.  

 

Můžete však dosahovat o poznání menších výsledků (dejme tomu o 20 %?), avšak s výrazně menší náročností na čas a vaše 

znalosti (asi tak o 80 %). Sledujte ty nejdůležitější ukazatele směru, kam jde trh. V kurzu Hrajeme si na Burze a v TAJNÉM 

EXPERTNÍM KLUBU PNB jsme zkoncentrovali nejdůležitější prvky Technické Analýzy ve smyslu tzv. „price action“ do 

souvislého celku, který jsme nazvali Situační Analýza Online. 

V Situační Analýze Online sledujeme technickou analýzu (80 % SAO) + fundamenty v kontextu zkušeností – následovaných 

grafy. Hlavním předmětem zájmu SAO je technická analýza dle p. 80/20, tedy konkrétně: 

 Trendy, cenové bariéry, supporty a rezistence, synergie a korelace. 

 Jasná orientace na SENTIMENT. Sentiment = nálada na trhu = trendy, které vidíme na jednotlivých grafech, jelikož ctíme 

nejstarší burzovní heslo: Trend is your friend. 

 Aplikujeme p. 80/20 = 20 % instrumentů + 20 % času + 20 % obchodů = 80 % úspěchu s 20% úsilí. 

Technická analýza, synergie a korelace 
 

 Technická analýza podle pravidla 80/20 – supporty, rezistence, trendy, obraty trendů, breakouty. 

 Synergie trendů na jednotlivých časových rámcích. Long obchod v uptrendu na 1D,4H a 1H grafech má větší šanci na 

úspěch než long v uptrendu na 4H grafu, který je na rezistenci 1D grafu a neutrálním trendu na 1H grafu… 

 Korelace mezi klíčovými aktivy, které formují všeobecný sentiment trhů. Long obchod na ropě má větší šanci na 

úspěch, když jsou akcie na supportu, než když jsou na rezistencích… 
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Vysledujte si příležitost k obchodům na grafech. Pokud jste někdy slyšeli o tom, že úspěch na burze mají lidé s nějakou 

zvláštní schopností a „citem“ na akcie, tak tomu nevěřte. Tuto speciální schopnost si úspěšní vypěstovali během tisíců hodin 

sledování grafů, formací a souvislostí s fundamentm. Investovaný čas se vám vrátí. Nemáte tolik času? Pak sledujte webináře 

Situační Analýzy Online v TAJNÉM EXPERTNÍM KLUBU PNB, kde vám předáváme náhledy na trhy jako na zlatém podnose. 

Tyto náhledy jsme si vypracovali právě na základě těch tisíců hodin sledování grafů.  

3. Plán, pravidla, ziskový a bezpečný trading…  
 

Pro většinu lidí je burza dost abstraktní byznys. Zkuste někomu říct „otevřel jsem long pozici na indexu SP500, protože pěkně 

potvrzoval support a korelace s futures na ropu byla příznivá“ a uvidíte, jak se bude tvářit… Ve skutečnosti se pod pokličkou 

exotických profesních termínů skrývá velmi jednoduchý a efektivní byznys.  

Proč tedy 90 % lidí, kteří na burzu vstoupí, neuspěje? Proč 90 % lidí na burze o 

peníze přichází, když mají od začátku padesátiprocentní šanci na úspěch? Je to 

z toho důvodu, že nedodržují pravidla, která nikdo nehlídá. Musejí je hlídat 

pouze oni sami. Jde tedy o disciplínu, znalost „pravidel burzovního provozu“ a 

schopnost je dodržovat. Většina lidí, kteří se o úspěch na burze pokoušejí, 

nemají ani potuchy o tom, že by měli mít vnitřní kázeň, disciplínu, 

chladnokrevné uvažování a plán. Nevědí, že počáteční pravděpodobnost je sice 

50/50, ale jsou situace, kde je reálná pravděpodobnost cenového vývoje výrazně nachýlena na jednu nebo druhou stranu 

(růst nebo pokles) a je třeba umět odhalit, zdali se na těchto výrazných oblastech cena aktuálně nenachází.  
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Plán – něco, co nemá nikdo rád. 
 

Plánování spousta lidí nemá rádo. Je ale velmi důležitý mj. i na burze. Je nanejvýš vhodné mít plán identifikace obchodu. Tedy 

mít ujasněno v hlavě, za jakých okolností budu vstupovat do obchodu. Jinými slovy vědět, co chci vidět. Tedy plán analýzy 

trhu – přípravu před obchodem.  

Potřebujete mít rovněž připravený plán pro obě varianty vývoje ceny poté, co do obchodu vstoupíte. Plán A pro příznivý vývoj 

ceny a Plán B pro nepříznivý vývoj cen. 

 Plán A – cena se vyvíjí příznivě. Na jakých cenových úrovních budu pozici zavírat buď celou, nebo část pozice? Jaké 

faktory trhu mohou zvrátit doposud příznivý vývoj ceny? Na jakých úrovních by bylo ukončení pozice předčasné a kam 

naopak cena nemá šanci v dohledné budoucnosti dojít?  

 Plán B – cena se nevyvíjí příznivě. Kde se nacházejí bariéry, které mohou nepříznivý vývoj ceny zastavit a otočit. Jaké 

faktory mohou na cenu působit v můj prospěch v krátkodobém, střednědobém nebo dlouhodobém časovém 

horizontu? Na jaké ceně má smysl otevírat nový obchod v původním směru tak, aby se mi oba obchody navzájem 

kompenzovaly a daly šanci pro únik z trhu s čistým štítem a bez pošramoceného účtu? 

Odpovědi na tyto otázky, a tedy vstupní faktory pro Plán A a Plán B, najdete opět v Situační Analýze Online. Výše popsané 

postupy mohou připadat začátečníkům komplikované a neuchopitelné. Trochu praxe a sledování SAO v TAJNÉM EXPERTNÍM 

KLUBU PNB vás ale nasměruje do té příznivé burzovní rutiny.   
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Burzovní pravidla – máte vnitřního policajta?  

 

Na burze existují pravidla „burzovního“ provozu. Zdá se vám to zvláštní? Málokdo o nich ví. Nikdo je nekontroluje. Nikdo 

kromě vás! Jaké to jsou?  

 Znalost pravidel burzovního „provozu“ – trendy a jejich obraty – tzv. TRZ, bariéry a breakouty – průrazy z trendu.  

 Identifikace obchodu – sleduji srozumitelné situace. Nerozumím situaci = neobchoduji.  

 Pravidlo 90/10 – výběr instrumentů, příležitostí, času.  

 Přiměřená sázka – 90 % bankrotů vzniklo díky velkým sázkám. Počet lotů = jediná věc, která je 100% ve vašich rukou! 

Práce s loty!  

 Plán A/Plán B. Odhad potenciálu pro zisk/ztrátu – Win/Loss Ratio dle SAO. + Pravděpodobnost vývoje dle Plánu A vs. 

Plánu B.  

 Jak odhalit pravděpodobnost? Čím víc bariér na trhu působí, tím větší pravděpodobnost obratu. Jednoduché. Sledujte 

synergie bariér.   

Budoucnost = výsledek očekávání a aktuálního sentimentu účastníků trhů.  

Cíl = obchodovat v souladu s nejvíce pravděpodobným vývojem ceny. Jak pravděpodobnost určit?  

Vždy chcete stát na té straně trhu, kam se vydá s větší pravděpodobností. Určení pravděpodobnosti je opět pro laiky a 

začátečníky naprosto neznámá veličina. Přitom se nejedná o nic mimořádně složitého.  

Pravděpodobnost úspěchu vašeho obchodu roste když:  

 Je synergie trendů „vašeho“ instrumentu příznivá. 



E-Book pro Expertní Webinář Tajného expertního klubu PNB 16.4.2019 

 
 
 

 

14 

5 TAJNÝCH KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ NA BURZE 

 Aktuální korelace mezi instrumenty je příznivá a srozumitelná. 

 V „dohledu“ nejsou žádné významné cenové bariéry na vámi sledovaném časovém rámci a také vyšších časových 

rámcích.  

 Trend, který sledujete a v jehož souladu chcete obchod otevřít, je stále platný. Pro long obchod supporty i rezistence 

rostou a pro short obchod supporty i rezistrence klesají. 

Ziskový a bezpečný trading 
 

Bezpečí a burza nejdou moc dohromady.  Existují však faktory, které vám mohou zvýšit míru relativního bezpečí a ziskovosti 

vaší zamýšlené obchodní pozice. Bezpečné je: 

 Obchodovat likvidní a technicky předvídatelná aktiva s dobrou informační dostupností. 

 Bezpečné je obchodovat v časech, kdy je na trzích co nejvíce účastníků (den evropského času) protože v tu dobu jsou 

trhy likvidní a není možné je zmanipulovat nadměrným kapitálem velkých hráčů. 

 Bezpečné je obchodovat po malých kouscích. Dělat malé sázky a kumulovat pozice v zisku, nebo ředit pozice ve ztrátě. 

Dělejte malé sázky, obchodujte přiměřené počty lotů. 

Existuje samozřejmě nepřeberné množství dalších technik, které vám mohou zpřesnit náhled na situaci finančních trhů. Tyto 

popsané však považujeme za zcela klíčové a elementární pro pochopení a vyhodnocení. Naučte se pracovat s těmito 

elementy a získáte 20 % zásadních informací, které vám zaručí 80 % vašich úspěšných obchodů.  

Další techniky zahrnujte do svého rozhodovacího procesu dle svých časových možností a míry vašeho nadšení pro burzu  
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4. Peníze se vydělávají myšlením.  
 

Krásná fráze. Ale jak na to? Schopnost ziskově myslet se učíme v kurzu Hrajeme si na Burze a trénujeme ve videích TAJNÉHO 

EXPERTNÍHO KLUBU PNB. V čem skutečně spočívá ziskové myšlení? 

 Znát analýzu trhu a umět ji použít. Být připraven použít své znalosti s vědomím přiměřeného rizika.  

 Eliminovat rizika nejvíc, jak je to jen možné.  

 Znát pákové efekty online tradingu a umět je využít ve svůj prospěch. Finanční páka, páka informací, páka trendů a 

nadřazených časových rámců.  

Tři fáze ziskového myšlení:  umět ziskově uvažovat se skutečně vyplatí  Tato schopnost má minimálně tři kvalitativní 

úrovně:  

1. Schopnost Identifikace zisku/ztráty – na burze je lze přesně vypočítat dle pips.  

2. Pravděpodobnost – lze jen přibližně odhadovat a pozici dle toho řídit.  

3. Vlastní mentalita: schopnost zavírat zisky = čistě individuální veličina, neměřitelná.  

Ztráty na burze vypovídají o vašem myšlení a jsou vždy „školným“ a nákladem 

podnikání. Budete platit vysoké nebo nízké školné? Velké či malé náklady podnikání? 

Učte se od druhých a využívejte zkratky – kurzy, diskusi se zkušenými.  

K ziskovému uvažování patří zdravá sebedůvěra. Nastudujte si potřebné znalosti a 

jděte do AKCE. Počítejte s tím, že 100% připravenost není nikdy. Odvaha spolehnout 

se na své znalosti a instinkty a přiměřené ignorování pesimistů a chronických 
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pochybovačů. 

Velkého úspěchu by nebylo možné dosáhnout bez podstoupení přiměřených rizik! 
 

Jak vypadají příklady ziskového uvažování v praxi? Je to něco, co stojí v pozadí vašich konkrétních rozhodnutí o otevření a 

ukončení obchodu. Taková „šedá eminence“ která tahá za nitky konkrétních burzovních akcí vašeho mozku. 

„Obchoduji to, co vidím a ne co si myslím, že vidím.“ Mám právo na omyl, ale svou SAO dělám poctivě. Ztráta se stává, ale 

moje ztráty nejsou hloupé a jsou početně v menšině.  

„Nemusím obchodovat.“ Moje příjmy nejsou závislé jen na burze, mám volnou mysl. Více zdrojů příjmu znamená volnou 

mysl a schopnost se od burzy odpoutat, když je to třeba. Vězte že neotevřít obchod je někdy náročnější, než jej otevřít.  
 

Dlouhodobé opatrné zhodnocování účtu je lepší, než obrovské zhodnocení a pak rychlý konec. Priorita profesionála je 

vydělávat dlouho a systematicky, ne hodně a nárazově. 
 

Ziskové myšlení musí být vždy podloženo vyrovnanou osobností a správnou motivací. 

Motivace pro váš online trading je mimořádně důležitá. To, co vás skutečně motivuje k úspěchu na burze, také předurčí, zdali 

ve svém snažení budete úspěšní či ne. Základní nastavení vašeho mozku předurčuje dominantní emoce, které máte s burzou 

spojeny. Pokud jsou vaše emoce negativní, pak budou pro váš úspěch nejen na burze, ale v jakékoliv jiné činnosti, naprosto 

fatální.  

Emoce předurčují váš dlouhodobý výsledek. Říká se – „kam směřujeme vaše pozornost, tam to roste“. 
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Uvědomte si a zmapujte své emoce, které stojí za veškerým vaším rozhodováním o burze. Od počátečního rozhodnutí se 

tradingem zabývat, až po konkrétní rozhodovací procesy v jednotlivých obchodech. Jaké emoce dominují, pozitivní nebo 

negativní? Co je vaše motivace? Čeho skutečně chcete dosáhnout z hloubi svého přesvědčení? To předurčuje vaše základní 

nastavení pro úspěch či neúspěch na burze. 

Chcete si něco dokazovat? Pak je to deficitní myšlenkové nastavení a předurčí vás celkově k neúspěchu.  

Chcete dosáhnout finančního úspěchu a rozvíjet svou osobnost?  

Pak je to mozkové uvažování v hojnosti, které dává dobrý stavební základ pro budování úspěchu. 

5. Orientace na výsledek. Disciplína a systém jako klíč k úspěchu  
 

Orientace na výsledek je hezký abstraktní pojem. Co může znamenat v reálném životě? 

Zisk je výsledek. Uzavírejte pozice pokud možno v zisku. V rámci svého Plánu A a Plánu B stanovte pravděpodobnost zisku a 

ztráty a také jejich rozsah. Na základě SAO promyšleně aplikujte mentální či fyzické stop-lossy v těch správných případech. 

Devadesát procent všech obchodů se podaří dříve či později uzavřít v zisku. Zbývá těch 10 %, které mají opravdu hrozivý 

potenciál. Jak jim předejít? To je velmi náročná disciplína….  

V rozpohybovaném trendu bez blížících se bariér použijte mentální stop-loss. Ve fázi 

platného trendu, ale poblíž výrazných historických bariér je vhodné použít fyzický stop-

loss. Univerzální návod na to, kdy použít mentální a kdy fyzický stop-loss neexistuje. 

Jediným univerzálním pravidlem je univerzální použití buď fyzického, nebo mentálního 

stop-lossu ve všech případech. Pak musíte přihlédnout k úskalím obou těchto variant.  
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Systém je výsledek. Systém vytváří prostor pro selekci příležitostí. Zaměřte svou pozornost na menšinu (20 %) všech 

příležitostí, které na burze identifikujete. Pamatujte, že jedním z klíčových předpokladů disciplíny a chladnokrevného 

uvažování je vaše nastavení, že NEMUSÍTE obchodovat.  

Vize a promyšlený záměr jsou výsledkem. Kam to chcete v tradingu dotáhnout? Chcete si jen trochu hrát s penězi, získat pár 

zkušeností a jste v pohodě, když o svůj účet na burze přijdete? OK, ale také můžete budovat kapitál v dlouhodobém měřítku.  

Za použití chytrého systému identifikace obchodů (SAO) a jejich řízení můžete využít funkci složeného úroku na burze. 

Kumulujte kapitál. Nechávejte zisky na burze a se stále stejným procentuálním zatížením účtu můžete v absolutních číslech 

vydělávat čím dál větší peníze díky rostoucímu počtu lotů, které „pustíte do hry“. Tomu se říká dlouhodobý byznys model na 

burze. Práce s pákovými efekty, využití cizího kapitálu => bonusy ke vkladům na burzu a jejich chytré využití.  

Disciplína a ukázněnost jsou cesta k výsledku. 10 % nejúspěšnějších lidí v jakémkoliv oboru se vyznačuje silnou disciplínou, 

ukázněností a chladnokrevným přístupem k byznysu. Jednotlivé stavební prvky vaší ukázněnosti jste si mohli přečíst v textu 

výše. Kombinujte je, přemýšlejte o nich a alespoň 20 % z nich aplikujte v praxi.   

Sebeřízení a práce s psychikou, koučink, nadhled a nenucenost tvoří 80 % dlouhodobého úspěchu. Na burze řídíme nejvíc 

vlastní mentalitu, až pak obchody. Mějte přiměřené ambice, které odpovídají vašim dovednostem, časovým a kapitálovým 

možnostem a osobnostnímu založení.  

Neúspěšní lidé neví, co hledají. Jaké dělají nejčastější chyby?  
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Jaké jsou nejčastější zdroje neúspěchu 90 % burzovních zkrachovalců?  

 Neví, jak zvolit časový rámec grafu/strategie/“indikátorů“. Proto platformu „přeplácají“ údaji, čarami, křivkami… Skutečný 

trend pak nevidí.  

 Mají chaos na platformě – viz ↑. Chaos = nevím, co dělám, co obchoduji. Bez systému není možné dosáhnout dlouhodobý 

zisk.  

 Naučí se specifické formace/vstupy/techniky. Nerozumí sentimentu a nevnímají trhy jako celek. Vytrhávají kontext. 

Nemohou tak dlouhodobě uspět.  

 „Teď už se to musí otočit“, „co jde nahoru, musí i dolů“, „teď si to vynahradím“, „já musím mít pravdu, trh se mýlí“. Co 

léčíte – ztrátu peněz, nebo EGO?  

 Kompenzování předchozích nezdarů, dokazování sobě/druhým že „na to mám“ …. Destruktivní, ale časté vzorce uvažování. 

Cesta do pekel.     

Tajný expertní klub Podnikáme na burze + kurz HNB: 
 

Kurz Hrajeme si na Burze vám poskytne základní informace o burze. Jak to celé funguje?  Naučí vás základy technická analýzy 

– pojmy, souvislosti, jak se vyznat na trzích. Jak ovládat platformu, otevírat a zavírat obchody, plánovat zisky a eliminovat 

ztráty, pochopit sentiment, dynamiku trendů a burzovní cykly v krátkodobém i dlouhodobém měřítku.  Naučíte se jak 

identifikovat ziskové příležitosti, vyčíslit rizika a určit pravděpodobnosti.  
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V rámci Klubu získáte: 

 Průběžnou SAO – neustálý přehled o sentimentu. Kam jde trh?  

 Vzdělávací videa – Případové Studie, Souvislosti a informace z burzy.  

 Průběžně „měkká témata“ o psychologii, rozhodování, mentalitě. Jak uvažovat ziskově, jak neutíkat zbytečně z trhu ve 

ztrátě…  

Točíte se v kruhu? Děláte antiobchody? 

Máte dojem, že jde burza vždy proti vám? 

To známe! Řešíme to v Kurzu HNB, Tajném expertním klubu 

a našich uzavřených facebookových skupinách. 

 

https://podnikamenaburze.cz/tek/ 

https://www.facebook.com/groups/PNBTajnyExpertniKlub/ 

https://www.facebook.com/groups/WinSignals/ 

 

Tým TEK PNB, duben 2019 

https://podnikamenaburze.cz/tek/
https://www.facebook.com/groups/PNBTajnyExpertniKlub/
https://www.facebook.com/groups/WinSignals/

