
Bitcoinoví těžaři prodali celou svoji květnovou 
„sklizeň“

Těžba je u bitcoinu klíčová pro fungování celé sítě. Těžaři ověřují a potvrzují transakce, které 
uživatelé v síti uskuteční. Za jejich služby, které jsou energeticky velmi náročné a tím pádem 
i nákladné, získávají odměnu ve formě kryptoměny bitcoin. 

Těžaři jsou jednou z největších „velryb“, což je označení pro držitele velkého množství bitcoinů. 
Celkově mají ve vlastnictví okolo 800 tisíc bitcoinů (pozn. aktuálně je vytěženo přes 19 milionů 
bitcoinů z celkového množství 21 milionů). V případě, že se rozhodnou prodat své bitcoiny, mají 
silný vliv na jeho cenu. 

Subjektů, které se těžbou zabývají, je mnoho. Dělí se na privátní a veřejné. Veřejné společnosti 
mají výkon 20 % z celé těžební sítě. Ze zpráv je viditelné, že v červnu právě tito veřejní těžaři 
prodali všechny bitcoiny, které v květnu vytěžili. To mělo značný vliv na vývoj ceny bitcoinu, 
kdy jsme mohli zaznamenat propad pod historicky významnou hranici 20 tisíc dolarů. V červnu 
jsme viděli také rekordní množství pohybů z těžařských peněženek směrem na burzy. Padlo 
dosavadní maximum z ledna 2021, kdy těžaři realizovali své zisky po překonání hranice 30 tisíc 
dolarů. 

Jaké důvody vedou těžaře k  odprodávání svých bitcoinů i  přesto, že se cena BTC dostala  
k 20 tisícům dolarů?

Náklady spojené s těžbou jsou poměrně vysoké. Zejména zvyšující se cena energií a ekonomická 
situace po celém světě nutí těžaře odprodávat své bitcoiny. Mnoho z nich se dokonce propadlo 
do červených čísel, což je po odprodání kryptoměny vede k  opuštění sektoru kryptoměn.  
Co to může znamenat?

Podle indikátoru Bitcoin Hash Ribbon nastalo období, kdy tito těžaři odpojují své stroje právě 
kvůli nedostatečné ziskovosti. A jaký to může mít vliv na cenu kryptoměn? Mnoho odborníků se 
přiklání k tomu, že se jedná o jeden z nejsilnějších nákupních signálů. Jestli se nákupy opravdu 
uskuteční, bude záležet také na tom, při jaké chuti budou investoři během probíhající těžké 
ekonomické situace. 
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