
V imaginární zemi Fiatlandii ztrácí FIAT měny důvěru lidu. 
Vláda se rozhodla jednat a vsází na jednu kartu – kryptoměny. 
Má vytipovaných několik zajímavých projektů, chce ovšem 
vidět, jak se tyto projekty budou chovat nejen v čase bull 
a bear marketů, ale především jakou fundamentální hodnotu 
dokážou lidem nabídnout. Která z kryptoměn nakonec porazí 
všechny ostatní a stane účetní jednotkou Fiatlandie?

CÍL HRY
Základním cílem hry je porazit se svou vlastní kryptoměnou ostatní kryptoměny a stát se 
účetní jednotkou Fiatlandie. Vítězem se stává ten hráč, který naplní svůj Fundament 
(hodnota 7 nebo 8) a získá alespoň 13 jednotek Tržní kapitalizace (viz obr. dole)

CÍL HRY
Cílový „prostor“ 
na Hráčské 
kartě označen 
silnou čarou.

(Sem musíš 
dostat své 
žetony „$“ a “?“).

„lehčí“ 
otázky

„těžší“ 
otázky

PŘÍPRAVA HRY
Před začátkem hry si každý hráč vytvoří název své vlastní kryptoměny (kreativnější hráči si 
mohou vytvořit i vlastní logo). Hráči si rovněž zvolí svou barvu žetonů a vezmou si svou 
hrací kartu. Každý hráč má tedy na začátku svou hrací kartu, žeton Fundament (“?“), žeton 
Kapitalizace (“$“), žetony A, B, C ve své barvě (odpovědi na otázky), trvalé (platí po celou 
hru) žetony Long a Short ve své barvě a jeden obecný žeton HODL.

Žetony Kapitalizace (“$“) a Fundament (“?“) hráč umístí na hodnoty 1 své Hráčské karty.

3 žetony A, B, C
(odpovědi na otázky)

1 žeton
Kapitalizace

1 žeton
Fundament

2 trvalé žetony
Long a Short

1 žeton
HODL

Úvodní sada žetonů hráče (zelený)

Jaký je maximální počet Bitcoinů, 
který bude kdy existovat?

a) 20,5 mil 
b) 21 mil 

c) 21,5 mil

Pokud by chtěl útočník změnit 
platební historii Bitcoinu, musel by 

mít k dispozici výpočetní výkon větší, 
než je výpočetní výkon celého zbytku 

sítě. Jak se tento útok nazývá?

a) Hash útok 
b) 51% útok 

c) Flashcrash



PRINCIP HRY
Hra simuluje reálný trh a se svou měnou procházíte obdobími bull a bear marketů. Herní 
deska obsahuje:
1.  Akční pole (ovlivňují výši vaší Tržní kapitalizace – pohyb žetonem K, viz dále)
2.  Fundament (pole s „?“, ovlivňují vývoj Fundamentu – pohyb žetonem F; viz dále)
3. Události trhu (situace na trhu, která má vliv na Fundament i Tržní kapitalizaci; viz dále)

FUNDAMENT (dále F; žeton s „?“)
Na hrací ploše se nachází celkem 4 pole symbolizující vývoj Fundamentu. 
Tyto pole jsou označeny oranžovým otazníkem a nelze je nikdy přeskočit. 
Hráč zde stojící dá vrchní kartu dospod a vezme druhou kartu s otázkou pro všechny.

Hráči s Fundamentem 1—4, odpoví na horní otázku (lehčí otázku).
Hráči s Fundamentem 5—8, odpoví na dolní otázku (těžší otázku). 

Odpovídá se pomocí žetonů A, B, C, viz Zahájení hry. Při správně odpovědi si hráči 
posunou svůj F o +1 a K o +1. Při špatné odpovědi posunou pouze svůj F o -1. Fundament 
ovšem nelze mít záporný, pokud má hráč F=1, zůstane na hodnotě 1. 
Použitou kartu dejte dospod balíku.

Poté pokračuje na tahu následující hráč – pokud hodí 1—4, postupuje standardně 
ve směru hry. Pokud hodí 5 nebo 6, zůstane stát, nic se neděje a pokračuje hodem 
další hráč na řadě.

ZAHÁJENÍ HRY
Figurku postavte na pole Start (počáteční Fundament (?)). Někdo vezme z balíku 
Fundament (?) kartu s otázkou. Všichni hráči postupně tipují správnou odpověď na 
horní otázku – položí jeden svůj žeton jako odpověď A, B nebo C obrázkem dolů před 
sebe. Až si všichni tipnou, karta se otočí a hráči zjistí správnou odpověď. Každý hráč, který 
odpověděl správně se posune na své Hráčské kartě se svým Fundamentem i Tržní 
kapitalizací o 1. Hráči, kteří odpověděli špatně zůstanou se svým Fundamentem na 1.

Nyní si každý hodí kostkou; komu padne nejvyšší číslo, začíná. Hraje se pouze s jednou 
společnou figurkou a po hrací ploše se pohybujete pomocí hodu kostky. Hraje se ve 
směru hodinových ručiček. Hráči se střídají v jednotlivých tazích dle směru hry. Vždy platí, 
že dané herní pole platí pouze na hráče, který je na tahu.

Pokud hráč hodí na kostce číslo 1—4, postupuje po hrací ploše dle hozeného čísla.
Pokud hráč hodí na kostce číslo 5, platí na něj Akční pole, na kterém figurka právě stojí.
Pokud hráč hodí na kostce číslo 6, posune se na hrací ploše o jedno pole zpět.

Důležité! Pole Fundament (?) nelze nikdy přeskočit. 
Tzn. Stojíte-li 2 pole před Fundamentem (?) a hodíte 4, posunete se 
pouze o 2 pole právě na Fundament (?) před sebou.



TRŽNÍ KAPITALIZACE (dále TK; žeton s „$“)
Na začátku hry má každý hráč svou Tržní kapitalizaci na úrovni 1. Na hrací ploše 
se všechna Akční pole a většina Událostí trhu týkají právě Tržní kapitalizace 
(ovlivňují pohyb TK směrem nahoru i dolu). V bull marketu se jedná většinou o pohyb 
nahoru, v bear marketu naopak směrem dolů. TK nemůže být stejně jako Fundament 
nikdy záporná (nejnižší hodnota na Hráčské kartě je vždy minimálně 1). Pohyby způsobe-
né Akčními poli a Událostmi trhu jsou popsány ve Vysvětlivkách. 

VZTAH FUNDAMENTU A TRŽNÍ KAPITALIZACE
V případě, že hráč odpoví na otázku z Fundamentu:
1.  správně, posune na své Hráčské kartě Fundament o +1 i Tržní kapitalizace o +1
2.  špatně, posune na své Hráčské kartě pouze Fundament o -1

Klíčové! Fundament určuje hranice Tržní kapitalizace. Platí, že lze být se svou Tržní 
kapitalizací vždy jeden řádek nad a jeden řádek pod úrovní Fundamentu (viz obr. níže). 

Př. 1: Mám Fundament na úrovni 3, Tržní kapitalizace proto může být na úrovni od 1 do 12. 
Pokud se by nastala na trhu událost, která by měla posunout Tržní kapitalizaci nad 12, tak 
se nestane, resp. zastaví se na Tržní kapitalizaci 12 (maximum dané Fundamentem).

Př. 2: Mám Fundament na úrovni 4 a Tržní kapitalizace na úrovni 14. Ztratím svůj 
Fundament na úroveň 3, automaticky se proto posune i má Tržní kapitalizace 
na maximální úroveň 12 (viz obrázek níže).

Tento princip funguje i obráceným 
směrem. Povolená Tržní kapitalizace 
udaná Fundamentem je přehledně 
vysvětlena v tabulce vpravo.

Fundament Tržní kapitalizace
1, 2  1—8
3, 4  1—12
5, 6  5—16
7, 8  9—16

Př. 2

Hráč, který měl Tržní 
kapitalizaci (níže K) 15 
a Fundament 5, 
odpověděl špatně na 
otázku. 

Fundament klesl na 4.

A protože pro 
Fundament 4 je 
maximální K 12, musel 
hráč posunout svou 
K z 15 na 12.
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KONEC HRY
Konec hry nastává ve chvíli, kdy první hráč 
1. získá Tržní kapitalizaci na úrovni 13—16 a zároveň
2. drží Fundament na poli číslo 7 nebo 8.
(zjednodušeně je „pod tlustou čarou“ na své Hráčské kartě). 
V tu chvíli se jeho kryptoměna stává účetní jednotkou Fiatlandii a ve hře vítězí.

AKČNÍ POLE

Pump, Retail, FOMO, To the moon, BTD 
Dump, FUD, Korekce, Flashcrash
Pokud hráč stoupne na jedno z těchto polí, zvýší / sníží se jeho Tržní kapitalizace o daný 
počet jednotek.

  Velryby
  Hráč hodí kostkou. Pokud padne sudé číslo, hráč si zvýší svoji TK o daný počet  
  polí (zelené číslo). V případě lichého čísla si svoji TK naopak sníží o daný počet  
  (červené číslo).

  Událost trhu
  Hráč si vezme kartu Událost trhu. Po použití se karta vrací dospod balíčku.  
  Existují 2 typy karet:
  1. Karty, které mají na sobě symboly bull a bear marketu – platí pouze na hráče,  
  který si kartu lízl. Událost, kterou se bude hráč zabývat určuje aktuální období  
  na trhu. Pokud je hra v období bull marketu, hráč bude řešit situaci se 
  symbolem býka. Pokud je hra v období bear marketu, hráč bude řešit situaci 
  se symbolem medvěda. 
  2. Karty bez symbolu medvěda či býka – jedná se o interakční karty, na které  
  nemá vliv aktuální období trhu ve hře; hráče provede akci dle popisu na kartě.

Karta
Událost trhu
platící pouze pro 
daného hráče

Karta
Událost trhu

platící na všechny 
a na různé hráče 
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BLACK SWAN

Na Fiatlandii udeřila 
neočekávaná živelná pohroma. 

Lidé potřebují likviditu, a tak 
prodávají své kryptoměny.

Všichni ztrácí  
-1 Tržní kapitalizace



Konsolidace
V případě, že hráč stoupne na pole Konsolidace, jeho měna se stabilizuje 
a v daném kole se pro něj nic nemění a neplatí na něj žádné akce soupeřů.

Spekulace
Na trhu kryptoměn se často objevují i tzv. Tradeři. Jejich činností je spekulování 
nad následujícím vývojem trhu. 

Pokud některý z hráčů vstoupí na toto pole, všichni hráči mohou zaspekulovat 
jakým směrem se bude trh vyvíjet dál. Mohou k tomu použít svůj žeton LONG 
a SHORT. Pokud tipují, že trh půjde směrem nahoru dají svůj žeton LONG 
obrázkem dolů před sebe. Pokud tipují, že půjde trh směrem dolů, dají před 
sebe obrázkem dolů žeton SHORT. Následně hráč, který stoupl na pole Spekula-
ce hodí kostkou:
1) Sudé číslo  trh jde nahoru (platí pro žetony LONG)
2) Liché číslo  trh jde dolů (platí pro žetony SHORT)

Každý hráč, který uhodl správný směr vývoje trhu zvýší svou Tržní kapitalizaci 
o daný počet (zelené číslo). Naopak každý hráč, který směr netrefil, si sníží svou 
Tržni kapitalizaci rovněž o daný počet (červené číslo).

HODL
Na začátku hry získá každý hráč 1 žeton HODL. Následně může tento žeton 
získat v případě, že stoupne na pole HODL. Každý hráč u sebe může mít 
maximálně 2 žetony HODL.

Žeton lze použít ve chvíli, kdy má dojít ke snížení Tržní kapitalizace. Po použití 
žetonu se udrží aktuální stav TK. Po použití se žeton vrací zpět do krabice. Je na 
každém hráči, kdy svůj žeton využije.

Karty 
Událost trhu

Karty 
Fundament
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BLACK SWAN
Na Fiatlandii udeřila 

neočekávaná živelná pohroma. 

Lidé potřebují likviditu, a tak 

prodávají své kryptoměny.

Všichni ztrácí  

-1 Tržní kapitalizace

#štosujSATy

#1
Jaké je jméno zakladatele 

Bitcoinu?

a) Marek „Slush“ Palatinus

b) Satoshi Nakamoto

c) Craig Wright

#2
V jakém roce byl spuštěn 

Bitcoin (rok zapsání  

tzv. Genesis bloku)? 

a) 2009

b) 2011

c) 2013



CO DĚLAT, KDYŽ...

... hra skončila remízou?
Kupodivu může hra skončit remízou. Ta nastane tehdy, když 2 či více hráčů mají ve stejný 
okamžik (po zodpovězení otázky) a zároveň mají Fundament 7 či 8 a Tržní kapitalizaci 
12–16 (nachází se pod „tlustou“ čarou). 

O vítězi se rozhodne v takové situaci postupně podle těchto pravidel:
1. Vítězem se stane hráč s vyšším Fundamentem.
2. Pokud mají stejný Fundament, vítězem se stane hráč s vyšší Tržní kapitalizací.
3. Pokud mají stejnou Tržní kapitalizaci, vítězem se stane hráč, který hodí kostkou

vyšší číslo.

... už znáte všechny otázky?
Gratulujeme! Právě jste rozšířili své znalosti kryptoměn a držíme palce, abyste je co 
nejlépe zužitkovali v reálném světě a vaše portfolia jen vzkvétala. Ale nebojte, na rozšíření 
o další otázky se bude brzy pracovat.

... hrají s vámi lidé, kteří se ve světě kryptoměn vůbec neorientují?
V tomto případě lze místo odpovědí použít možnost hodu kostky. 

Hráči s Fundamentem 1—4, odpoví na horní otázku (lehčí otázku). 
Pokud padne 1—5, odpověděli správně. Pokud padne 6, odpověděli špatně.

Hráči s Fundamentem 5—8, odpoví na dolní otázku (těžší otázku). 
Pokud padne 1—3, odpověděli správně. Pokud padne 4—6, odpověděli špatně.

Toto pravidlo lze využít i tehdy, když už všechny otázky znáte a nechcete s nimi dál hrát.

... se chcete ještě více vzdělávat v oblasti kryptoměn?
Vyhledejte si na YouTube Bitcoinovej kanál, kde můžete sledovat live streamy se 
zajímavými hosty nebo aktuální informace, novinky a zajímavosti ze světa kryptoměn. 
Najdete zde i řadu dalších tematických vzdělávacích videí.

... máte nějaký dotaz ke hře?
Máte nějakou nejasnost nebo námět na zlepšení? Napište nám svůj dotaz na e-mail 
info@midu-games.com s předmětem „Hra Bitcoinovej kanál“.

© 2021 MIDU Games; midu-games.com
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