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STRANA 1 

JAK ZÍSKAT ZDARMA KRYPTOMĚNY 

Možná si někdo z vás říká, že je přeci hloupost v dnešní době získat něco zadarmo. 

Zvláště u kryptoměn to zní nesmyslně a spíš bychom si to mohli přát. Mně se podařilo 

objevit pár způsobů, jak skutečně získat zdarma symbolické množství kryptoměny. Není 

třeba mít např. vlastní kapitál anebo mít zkušenost s faucety. Jediné, co potřebujete, je 

přístup k internetu. Hlavní je, že všechny způsoby jsou ozkoušené a fungují! 

ZPŮSOB – AIRDROPY 

Airdrop je akce, při které se držitelům nějakých kryptoměn nabízí získat zcela novou 

kryptoměnu naprosto zdarma. Otázkou ale je, proč by to ty společnosti dělaly? Právě tato 

metoda je jednou ze tří metod airdropů. Nové firmy (obvykle startupy) neustále chodí na 

trh s novými příležitostmi pro jejich financování. Na trh je nabídek tolik, že se v nich nedá 

zorientovat a marketingově je protlačit je skoro nemožné. Proto firmy využívají airdropů 

jako jistou formu reklamy. Vy za sdílení, odebírání a sdílení novinek můžete získat menší 

odměnu v podobně několika mincí zdarma. Další metodu airdropů startupy můžou využít 

tak, že si vyberou nějakou dobrou rozsáhlou měnu a všem, kdo jí vlastní, pošle v určitém 

poměru jejich novou měnu zdarma. 

 

(UKÁZKA COINU LCWP, KTERÝ PŘISTÁL DO ETH PENĚŽENKY ZADARMO) 

Pamatujte, že většina nových kryptoměn neuspěje a budete tak držitelem bezcenné 

měny. Jedna z deseti možná nějakou cenu mít bude a jedna z dvaceti možná i uspěje a vy 

pak můžete získat slušný obnos měny. 

  



STRANA 2 

ZPŮSOB – PROGRAM EARN 

Kryptoměnová směnárna CoinBase spustila roku 2018 nový program CoinBase Earn. 

Funguje to velmi jednoduše. Projdete několika výukovými lekcemi, odpovíte v kvízu na 

jednoduché otázky ohledně určitých kryptoměn a ty získat zdarma. Právě za každý 

vyplněný kvíz získáte určité množství kryptoměny zdarma. Na stejné bázi funguje také 

stránka www.idle-empire.com/earn.  

   

       

 

http://www.idle-empire.com/earn


STRANA 3 

ZPŮSOB – ONLINE HRY 

Kryptoměny můžete zdarma získat i jako odměnu za výhru v řadě online her. Na 

výběr máte ze široké škály her, a proto si vybere každý. Odměňování má především udržet 

lidi u hraní her čili u prohlížení reklam a kupování nového vybavení herního světa. Velmi 

často se tyto hry i způsob odměňování podobá faucetům s tím rozdílem, že kromě klikání 

na reklamy mají i nějaký příběh. Zahrát si můžete např. hru Rollercoin, Drugwars, Steem 

Monsters nebo Decentraland. Pokud tedy máte dostatek času, rádi hrajete hry a nevadí 

vám časté zobrazování reklam, můžete získat drobné odměny, které se časem můžou 

nasčítat ve velmi zajímavou částku. 

   

   

 

  



STRANA 4 

KRYPTOPENĚŽENKA 

POSTUP ZALOŽENÍ 

Svoji peněženku jsem si založila na MEW: https://www.myetherwallet.com/, 

protože jako jedna z mála nabízí založení bez ověření a dosáhnutí plnoletosti. Má dobré 

hodnocení a reputaci a funguje velmi dobře, na bázi, jako ostatní krypto peněženky. Já 

osobně zvolila WEB peněženku, protože nehodlám mít na peněžence velké množství 

kryptoměny, a proto nepotřebuji tak velké zabezpečení. K založení nebudete, stejně jako 

já, potřebovat uživatelské jméno, peněženka po vás bude chtít jen heslo a poté si sami 

můžete zvolit, co vyberete, já vybrala Keystore File. 

První si na stránce zvolíte, jestli si chcete založit novou peněženku nebo se přihlásit 

již k existující. Já zvolila založení nové.  

 

  

https://www.myetherwallet.com/


STRANA 5 

Poté, co kliknete na Create A New Wallet, se vám objeví okno, kde vás stránka vítá 

a zve vás k přečtení krátkých instrukcí. Pak kliknete na Continue. 

 

Dále vám stránka objasní, co to vůbec ta MyEtherWallet je, kde se vaše coiny 

a tokeny nachází, co se stane, když zapomenete heslo nebo ztratíte klíč, stránka vám 

vypíše nějaké pomocné tipy, jaké jsou výhody mít jejich peněženku, a nakonec vám 

stránka pogratuluje k přečtení instrukcí. Pak kliknete na tlačítko Get Started. 

 

 



STRANA 6 

A teď už začínáte se založením vaší peněženky. Vyskočí na vás okno, kde máte na 

výběr ze tří záložek. Já pro svou peněženku zvolila založení By Keystore File. Zde si pak jen 

vymyslíte heslo, pod kterým se do své peněženky budete přihlašovat. 

 

 

Po vymyšlení a schválení hesla na vás vyskočí okno s názvem Save My Keystore File. 

Vy musíte kliknout na tlačítko Download Keystore File. 

 



STRANA 7 

Hurá. A máte svoji peněženku založenou. Poslední věc, kterou musíte udělat je 

vložit stažený Keystore File na stránku. Nejdříve zvolíte okénko Software, v dalším okně 

zvolíte okénko Keystore File a po kliknutí na tlačítko Continue vložíte váš stáhnutý 

Keystore File. Pak zadáte jen heslo a je to. 

 

 



STRANA 8 

 

 

  



STRANA 9 

ZPŮSOB UKLÁDÁNÍ A VYBÍRÁNÍ KRYPTOMĚNY 

UKLÁDÁNÍ 

Na začátek je třeba upozornit, že máme dva způsoby ukládání, a to HOT a COLD. 

Způsob ukládání označované jako HOT znamená, že krypto peněženka je připojena 

k internetové síti na rozdíl od způsobu ukládání označované jako COLD, kdy jsme od 

internetové síti a pracujeme tzv. v režimu off-line.  

Způsob ukládání HOT je ta rychlejší, pohodlnější, jednodušší a snadněji přístupnější 

varianta. Nicméně z hlediska bezpečnosti je tato varianta více zranitelnější a trochu 

nebezpečnější, protože kdykoliv je peněženka připojena k internetu, hrozí nebezpečí 

napadení z vnějšího prostředí. Způsob ukládání COLD toto riziko naopak eliminuje.  

VYBÍRÁNÍ 

Jedna z možností výběru peněz za kryptoměnu je prodej 

v Bitcoin bankomatu. Vydělanou kryptoměnu si pošlete do 

své krypto peněženky a prodejte je v bankomatu. Tato 

možnost není ale moc pohodlná, musíte někam dojít 

a studovat návod na bankomatu, jelikož se jedná o trochu 

složitější akci než výběr peněz u klasického bankomatu. Pokud 

vám ale toto nevadí a nevadí vám trochu horší kurz než na 

burzách, běžte prodat svou kryptoměnu do bankomatu 

a získejte odpovídající množství peněz v Kč. 

 

 Další z možností, která je již mnohem více pohodlná, je 

přeposlání kryptoměny např. Bitcoinu na burzu CoinMate. 

Toto vše můžete dělat z pohodlí domova od počítače 

a zaregistrovat se na burze úplně zdarma. Na burze si najdete 

podporovanou měnu, kterou vlastníte, tu prodáte a pak si 

necháte v Kč poslat peníze na běžný účet. Pozor! Za tuto 

metodu budete platit nějaké poplatky, pokud nemáte účet 

u FIO banky, se kterou burza CoinMate disponuje.   



STRANA 10 

 Poslední možností, kterou jsem našla, je poslání měny na 

kartu Wirex. Funguje to na podobné bázi jako předchozí odstavec. 

Nemusíte mít účet na CoinMate, jediné, co potřebujete je karta 

Wirex, o kterou si naštěstí můžete zažádat zdarma. Pokud tedy již 

kartu máte, pošlete si na místo krypto peněženky měnu na kartu, 

v mobilní aplikaci směníte na určitou měnu, se kterou můžete již 

dále platit normálně v obchodech. Bonusem je, že za každou platbu 

získáváte 0,5 % zpět v Bitcoinech. 

 

 

  



STRANA 11 

VYDĚLÁNÍ KRYPTOMĚNY 

ZPŮSOB-ONLINE HRY 

Myslela jsem si, že vydělat si kryptoměnu pomocí online her, bude velmi 

jednoduché. Pro nějaké chlapce či i dívky by to tak asi bylo, ale já online hrám, které byly 

na výběr, vůbec nerozumím. Myslím si, že touto cestou by se dala, po nějaké době, 

vydělat i celkem dobré množství kryptoměny. Mně se v online hrách vůbec nedařilo 

a nezvládla jsem si vydělat vůbec nic.  

ZPŮSOB-PROGRAM EARN 

Zde jsem byla již úspěšnější. Nejdříve jsem vyzkoušela stránku CoinBase, u které se 

mi bohužel nedařilo zaregistrovat a když se mi to povedlo, začali po mě vyžadovat 

vyfocení nějakého dokladu – pasu, občanského průkazu anebo řidičského průkazu. Já 

žádný svůj doklad nechtěla na stránku fotit, a proto jsem to vzdala. Poté jsem vyzkoušela 

stránku www.idle-empire.com/earn a měla jsem úspěch. Registrace proběhla v pořádku 

a já si mohla začít vydělávat vyplňováním kvízu. Jedinou nevýhodou bylo to, že jsem nikdy 

nedostala slibovanou odměnu ve stejné výši a někdy mi stránka napsala, že nejsem na 

tento typ kvízu vhodný respondent. Stránka také pokaždé vyžadovala souhlas 

s obchodními podmínkami např. s tím, že s mými údaji si mohou dělat co chtějí. Nakonec 

se mi za tři kvízy (na jeden jsem nebyla vhodný respondent a nic nedostala) podařilo získat 

1 137 coinů. 

 

http://www.idle-empire.com/earn


STRANA 12 

 

 

 

ZPŮSOB- „NÁHODA“ 

Tento způsob jsem výše nezmiňovala, takto jsem si ho ale pojmenovala já. Na 

stránce www.freebitcoin.in si můžete zkusit zdarma vytočit nějaký ten výdělek. Funguje 

to jednoduše a je to opravdu o náhodě. Zmáčknete tlačítko Roll a počkáte, jaké číslo 

dostanete. Podle tabulky pak zjistíte, jaké množství kryptoměny jste si vydělaly. Nečekejte 

ale nic velkého, stránky jsou podle mého názoru nějak naprogramované a výhra velké 

částky je asi stejně pravděpodobná, jako u herních automatů. Na této stránce jsem si 

vytočila číslo z nejnižší kategorie a vyhrála jsem 0,00000005 BTC. 

 

http://www.freebitcoin.in/


STRANA 13 

KONEČNÝ VÝSLEDEK 

Některé stránky určitě fungují, tak jak mají. Bohužel některé zase vůbec nefungují. 

Částky, které jsem si vydělala na jednotlivých stránkách jsou kvůli omezení příliš malé, 

a proto se v mé peněžence drží číslo stále na nule. Vyzkoušela bych i více způsobů a věcí, 

ale nechci a nemůžu. Spoustu stránek vyžaduje vyfocení dokladu, což se mi vůbec nelíbí 

a většina z nich vyžaduje i plnoletost.  

Já osobně jsem velkým odpůrcem způsobů výdělků takto, každopádně jsem si tuto 

možnost vyzkoušela, zkušenost samozřejmě zajímavá, ale vím, že touto cestou si již nikdy 

nechci kryptoměnu a ani peníze vydělávat. Jednoduše mi to bylo „proti srsti“. 

   



STRANA 14 

ODKAZY: 

https://finex.cz/jak-ziskat-kryptomeny-zdarma/¨ 

https://finex.cz/jak-ziskat-bitcoin-zdarma/ 

https://www.coinmagazin.cz/top-5-zpusobu-jak-ziskat-kryptomeny-zdarma-vydelejte-si-

denne-od-1-100-eur/ 

https://cryptosvet.cz/bitcoin-kryptomeny-zdarma/ 

https://btctip.cz/bitcoiny-zdarma/ 

https://mladyinvestor.cz/bitcoin-zdarma-jak-kde-ziskat-btc-zdarma/ 

https://powerofdoing.blog/kryptomeny-zadarmo-airdrop/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kRAIA-iBXV8&ab_channel=CryptoKingdomCZ 

https://www.coinbase.com/earn 

https://www.myetherwallet.com/interface 

https://bitcoinvkapse.cz/jak-vybrat-penize-z-binance-navod/ 

https://eshop.btcomp.cz/articles/25470 

https://finex.cz/rubrika/kryptomeny/penezenky/ 

https://finex.cz/jak-ziskat-kryptomeny-zdarma/¨
https://finex.cz/jak-ziskat-bitcoin-zdarma/
https://www.coinmagazin.cz/top-5-zpusobu-jak-ziskat-kryptomeny-zdarma-vydelejte-si-denne-od-1-100-eur/
https://www.coinmagazin.cz/top-5-zpusobu-jak-ziskat-kryptomeny-zdarma-vydelejte-si-denne-od-1-100-eur/
https://cryptosvet.cz/bitcoin-kryptomeny-zdarma/
https://btctip.cz/bitcoiny-zdarma/
https://mladyinvestor.cz/bitcoin-zdarma-jak-kde-ziskat-btc-zdarma/
https://powerofdoing.blog/kryptomeny-zadarmo-airdrop/
https://www.youtube.com/watch?v=kRAIA-iBXV8&ab_channel=CryptoKingdomCZ
https://www.coinbase.com/earn
https://www.myetherwallet.com/interface
https://bitcoinvkapse.cz/jak-vybrat-penize-z-binance-navod/
https://eshop.btcomp.cz/articles/25470

