
Čo je Bitcoin ? 

Bitcoin je virtuálna peňažná jednotka, a preto nemá žiadne fyzické zastúpenie. Jednotka bitcoinu je 

deliteľná a možno ju rozdeliť na 100 miliónov „satoshi“, čo je najmenší zlomok bitcoinu. Bitcoin 

Blockchain je dátový súbor, ktorý nesie záznamy o všetkých minulých bitcoinových transakciách, vrátane 

vytvárania nových bitcoinových jednotiek. Často sa označuje ako účtovná kniha (ledger) systému Bitcoin. 

Bitcoin Blockchain pozostáva zo sekvencie blokov, kde každý blok nadväzuje na svojich predchodcov a 

obsahuje informácie o nových bitcoinových transakciách. Priemerný čas medzi bitcoinovými blokmi je 10 

minút. (The first block, block #0, was created in 2009; and, at the time of this writing, block #494600 was 

appended as the most recent block to the chain.) Pretože každý si môže stiahnuť a prečítať bitcoinový 

blockchain, je to verejný záznam, ktorý obsahuje informácie o vlastníctve bitcoinov v akomkoľvek 

okamihu. Neexistuje jediný prípad bitcoinového blockchainu. Namiesto toho môže každý účastník 

spravovať svoju vlastnú kópiu ledgera. (update: you don't have to maintain a ledger just to use Bitcoin to 

send and receive money, this is for people who want to help maintain the system). 

Tieto čísla nereprezentujú nič vo fyzickom svete, majú hodnotu len preto, lebo veríme, že majú hodnotu.  

Transakcie 
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Bitcoinové transakcie sú základnými stavebnými kameňmi systému Bitcoin. Bežné transakcie sú vo 

všeobecnosti veľmi podobné výmenným kurzom. Ak chcete minúť určitú sumu, musíte spotrebovať 

predchádzajúce transakcie, kde túto sumu dostali. 

Každý vlastník bitcoinu môže previesť mincu na niekoho iného digitálnym podpísaním hashu 

predchádzajúcej transakcie, kde dostal bitcoin spolu s verejným kľúčom príjemcu. Príjemca už má 

verejný kľúč platiteľa, aby si mohol transakciu overiť. 

Keďže túto transakciu iniciuje Vlastník-1, používa svoj súkromný kľúč na podpis hashu dvoch položiek: 

jednou je predchádzajúca transakcia, pri ktorej sám prijal sumu, a druhou je verejný kľúč Vlastníka-2. 

Tento podpis je možné jednoducho overiť pomocou verejného kľúča vlastníka-1, aby sa uistil, že ide o 

legitímnu transakciu. Podobne, keď Vlastník-2 iniciuje prevod na Vlastníka-3, použije svoj súkromný kľúč 

na podpísanie hasu predchádzajúcej transakcie (tú, ktorú dostal od Vlastníka-1) spolu s verejným kľúčom 

Vlastníka-3. Takáto transakcia môže byť a bude overená každým, kto je súčasťou siete. Keďže každá 

transakcia je vysielaná, väčšina uzlov bude mať celú históriu transakcií, aby bolo možné zabrániť 

pokusom o double-spending. 
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V bitcoinovej sieti neexistuje žiadny princíp konečného zostatku a celková suma, ktorú jednotlivec drží, 

je súčtom všetkých prichádzajúcich transakcií na verejné adresy, ktoré vlastníte. Môžete vytvoriť toľko 

verejných adries, koľko chcete. Ak máte desať verejných adries, bez ohľadu na transakcie, ktoré boli 

uskutočnené na tejto verejnej adrese, môžete tieto transakcie (nevyčerpané transakcie alebo UTXO) 

minúť pomocou svojho súkromného kľúča. Ak musíte minúť povedzme päť bitcoinov, máte niekoľko 

možností: 

• Použite jednu z predchádzajúcich transakcií, kde ste dostali päť alebo viac bitcoinov. Prevediete päť 

bitcoinov príjemcovi, určitú sumu ako transakčný poplatok a zvyšok prevediete na seba. 
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• Použite viacero predchádzajúcich transakcií, ktoré ste dostali a ktoré by spolu dosiahli viac ako päť 

bitcoinov. Prevediete päť bitcoinov príjemcovi, určitú sumu ako transakčný poplatok a zvyšok pre seba. 

Ako vidíte, každá transakcia berie ako vstup predchádzajúce transakcie. Nie je vedený žiadny účet, ktorý 

hovorí, že máte osem BTC a môžete minúť čokoľvek pod túto sumu; ak miniete päť BTC, zostávajúci 

zostatok bude tri BTC. V Bitcoine je všetko transakcia, kde sú vstupy a výstupy. Ak sa výstupy ešte 

nevyčerpajú, sú klasifikované ako UTXO. 

Blockchain 

Bitcoinový systém objednáva transakcie tak, že ich umiestňuje do skupín nazývaných bloky a spája tieto 

bloky dohromady v niečom, čo sa nazýva blokový reťazec (Blockchain). Blokový reťazec sa používa na 

objednávanie transakcií, zatiaľ čo reťazec transakcií sleduje, ako sa mení vlastníctvo.  

Každý blok má odkaz na predchádzajúci blok, a to je to, čo umiestňuje jeden blok za druhým v čase. 

Referencie môžete prechádzať spätne až k úplne prvej skupine transakcií, ktoré boli kedy uskutočnené. 

Transakcie v tom istom bloku sa považujú za uskutočnené v rovnakom čase a transakcie, ktoré ešte nie 

sú v bloku, sa nazývajú „nepotvrdené“ alebo neusporiadané. Ktorýkoľvek uzol môže zhromaždiť súbor 

nepotvrdených transakcií do bloku a odoslať ich do zvyšku siete ako návrh, aký by mal byť ďalší blok v 

reťazci. Pretože bloky môžu vytvárať viacerí ľudia súčasne, môže byť na výber niekoľko možností, ako sa 

teda sieť rozhodne, ktorá by mala byť ďalšia? 

Súčasťou riešenia bitcoinu je, že každý platný blok musí obsahovať riešenie (hodnota hash hlavičky 
bloku) Počítače spúšťajú celý text bloku plus ďalší náhodný odhad cez kryptografický hash, kým výstup 
nie je pod určitou hranicou. 
 
Výstup je úplne nepredvídateľný, takže jediný spôsob, ako nájsť konkrétnu výstupnú hodnotu, je robiť 
náhodné odhady. Je to veľmi podobné ako hádať kombináciu so zámkom. Môžete mať šťastie na prvý 
odhad, ale v priemere si to vyžaduje veľa odhadov. V skutočnosti by typickému počítaču trvalo niekoľko 
rokov hádania na vyriešenie bloku. 
 
Keď každý počítač v celej bitcoinovej sieti uhádne čísla, trvá to v priemere asi 10 minút, kým niekto nájde 

riešenie. 

Prvá osoba, ktorá vyrieši matematický problém, odvysiela svoj blok a získa svoju skupinu transakcií 

prijatú ako ďalšiu v reťazci. Náhodnosť v matematickom probléme sa efektívne rozšíri, keď ľudia nájdu 

riešenie, takže je nepravdepodobné, že by ho vyriešili dvaja ľudia súčasne. 

Občas sa však môže riešiť viac ako jeden blok súčasne, čo vedie k niekoľkým možným vetvám. 

V tomto prípade jednoducho staviate na prvý, ktorý ste dostali. Iní mohli dostať bloky v inom poradí a 

budú stavať na prvom bloku, ktorý dostali. 

Väzba sa zlomí, keď niekto vyrieši ďalší blok. Všeobecným pravidlom je, že vždy okamžite prejdete na 

najdlhšiu dostupnú vetvu. Vďaka matematike je zriedkavé, aby sa bloky riešili súčasne, a ešte 

zriedkavejšie, aby sa to stalo viackrát za sebou. Konečným výsledkom je, že reťaz blokov sa rýchlo 

stabilizuje, čo znamená, že všetci súhlasia s usporiadaním blokov niekoľko dozadu od konca reťazca. 



Double spend problém 

Skutočnosť, že na konci reťazca existuje určitá nejednoznačnosť, má niektoré dôležité dôsledky pre 
bezpečnosť transakcií. Napríklad, ak sa vaša transakcia ocitne v jednej z kratších vetiev, stratí svoje 
miesto v rade v rámci blokového reťazca. Zvyčajne to znamená, že sa vráti späť do skupiny 
nepotvrdených transakcií a zahrnie sa do neskoršieho bloku. Bohužiaľ, táto možnosť straty miesta 
transakcií otvára dvere útoku dvojitého míňania. 
 
Pozrime sa, ako by tento útok fungoval v doteraz opísanom systéme. Podvodkyňa Alica posiela Bobovi 
peniaze. Bob potom čaká, kým sa transakcia „potvrdí“ v blokovom reťazci, a potom odošle produkt. 
 
Teraz, pretože uzly sa vždy prepínajú na dlhšiu vetvu, ak Alica dokáže vygenerovať dlhšiu vetvu, ktorá 
nahradí transakciu Bobovi za transakciu s niekým iným, jeho peniaze sa efektívne vymažú. 
 
Bobova transakcia sa najskôr vráti späť do nepotvrdeného fondu. Ale keďže ju Alica nahradila inou 
transakciou, ktorá používa rovnaký vstup, uzly budú teraz považovať Bobovu transakciu za neplatnú, 
pretože odkazuje na už vynaložený vstup. 
 
Double spend riešenie 

Ako teda objednávkový systém zabráni Alici, aby Boba podviedla? Mohli by ste si myslieť, že Alica by 
mohla vopred vypočítať reťaz blokov, ktoré sa objavia v sieti v ten správny čas, ale matematické hádanky 
v každom bloku tomu v skutočnosti bránia. Musíme sa pozrieť trochu hlbšie na kryptografický hash 
vysvetlený skôr, aby sme úplne pochopili prečo. 
 
Ako už bolo spomenuté vyššie, riešenie bloku zahŕňa snahu dosiahnuť, aby bol kryptografický hash bloku 
pod určitou hodnotou, a to tak, že na konci bloku vyskúšate rôzne náhodné čísla. Po vyriešení je hash 
výstup ako odtlačok prsta, ktorý jedinečne identifikuje daný blok. Ak sa zmení čo i len jeden znak v 
bloku, hash bloku by bol úplne iný, rovnako ako sme to videli predtým, keď bola pridaná ďalšia bodka. 
 
Výstupný hash alebo odtlačok prsta je v skutočnosti to, čo sa používa ako odkaz na „predchádzajúci 

blok“. Jedným z výsledkov je, že neexistuje spôsob, ako vypnúť blok v strede reťazca, pretože hodnota 

hashu pre nový blok by bola iná a odkaz na ďalší blok by naň už neodkazoval. Ale čo je ešte dôležitejšie, 

blok nemožno vyriešiť skôr, ako sa vyrieši predchádzajúci blok. Odkaz na predchádzajúci blok je súčasťou 

textu, ktorý prechádza cez hašovaciu funkciu, takže akékoľvek jeho zmeny by si vyžadovali vyriešenie. 

Alica preto nemôže vopred vypočítať vetvu. Bloky môže začať riešiť až vtedy, keď je vyriešený blok, na 

ktorom chce stavať, a je známa jeho hašovacia hodnota. Preteká sa preto so zvyškom siete, kým Bob 

nepošle produkt, kedy chce prezentovať dlhšiu vetvu. Musí pracovať v súkromí, pretože keby sa Bob 

dozvedel o jej double spend bloku, očividne by produkt neposlal. 

Last Slide: 

Transakcie v blokovom reťazci sú teda chránené matematickým závodom, ktorý postaví útočníka proti 
celému zvyšku siete. Dôsledkom toho, že sa bloky stavajú na seba, sú transakcie ďalej v reťazci 
bezpečnejšie. Útočník by musel prekonávať sieť dlhší čas, aby vykonal double spend útok a nahradil blok. 
Systém je teda zraniteľný voči útoku s dvojitým výdavkom na konci reťazca, a preto sa odporúča počkať 
niekoľko blokov, kým sa prijaté peniaze považujú za konečné. 
 



Mining 

Odkiaľ pochádzajú bitcoiny? Ak chcete poslať peniaze, musíte uviesť predchádzajúcu transakciu, kde ste 
boli príjemcom, ale ako sa mince dostanú do tohto reťazca vlastníctva? 
 
Ako spôsob pomalého a náhodného generovania a distribúcie mincí sa každému, kto vyrieši blok, 
udeľuje „odmena“. Preto sa riešenie blokov nazýva ťažba (mining), hoci jej skutočným účelom je overiť 
transakcie a chrániť reťazec blokov. Každé 4 roky sa bloková odmena zníži na polovicu, takže nakoniec už 
nebudú uvoľnené žiadne ďalšie mince – celkovo sa vytvorí asi 21 miliónov. Majte na pamäti, že môžete 
poslať až 1/100 milióntiny bitcoinu (.00000001), takže celkový dostupný počet pravdepodobne 
neobmedzí použiteľnosť meny. 
 
Po ukončení blokových odmien, aký stimul budú mať baníci (miners) na spracovanie transakcií? Okrem 
odmeny za blok získavajú baníci aj transakčné poplatky, ktoré môžu byť voliteľne zahrnuté do transakcií.  
 
V súčasnosti budú ťažiari zaraďovať transakcie bez poplatkov do blokov, pretože ich hlavným stimulom 
je bloková odmena, ale v budúcnosti budú transakcie pravdepodobne spracovávané v poradí podľa 
pripojených poplatkov a tie bez poplatkov budú pravdepodobne ignorované. Posielanie peňazí v 
Bitcoine teda zrejme nebude zadarmo, no dúfajme, že bude stále lacnejšie ako súčasné poplatky za 
kreditné karty. 
 
Pools 
Ako už bolo spomenuté, v priemere by typickému počítaču trvalo niekoľko rokov, kým by vyriešil blok, 

takže šanca jednotlivca, že ho niekedy vyrieši skôr ako zvyšok siete, čo zvyčajne trvá 10 minút, je veľmi 

nízka. Aby získali stabilnejší tok príjmov, mnohí ľudia sa pripájajú k skupinám nazývaným mining pools, 

ktoré kolektívne pracujú na riešení blokov a rozdeľujú odmeny na základe vykonanej práce. Tieto sa 

medzi spolupracovníkmi správajú trochu ako lotérie, s výnimkou toho, že niektoré z týchto fondov sú 

dosť veľké a tvoria viac ako 20 % všetkých počítačov v sieti. 

Skutočnosť, že niektoré z týchto fondov sú také veľké, má niektoré dôležité dôsledky na bezpečnosť. Ako 

už bolo spomenuté, je veľmi nepravdepodobné, že by útočník vyriešil niekoľko blokov za sebou 

rýchlejšie ako zvyšok siete, ale je to možné a pravdepodobnosť sa zvyšuje, keď útočníkov výpočtový 

výkon narastá v pomere k zvyšku siete. V skutočnosti jeden z ťažobných poolov, BTC Guild, sám vyriešil 6 

blokov v rade a dobrovoľne obmedzil svojich členov, aby zahnal nedôveru voči celej bitcoinovej sieti. 

Consensus modely 

PoW: Ako bolo vysvetlené vyššie, v PoW každý uzol siete počíta hašovaciu hodnotu hlavičky bloku. 

Hlavička bloku obsahuje nonce a baníci by často menili nonce, aby získali rôzne hodnoty hashu. 

Konsenzus vyžaduje, aby vypočítaná hodnota bola rovnaká alebo menšia ako určitá daná hodnota. 

PoS: je energeticky úsporná alternatíva k PoW. Baníci v PoS musia preukázať vlastníctvo množstva meny. 

PBFT: je replikačný algoritmus na tolerovanie byzantských chýb. Používa koncept replikovaného 

stavového automatu a hlasovania replikami pre zmeny stavu. Poskytuje tiež niekoľko dôležitých 

optimalizácií, ako je napríklad podpisovanie a šifrovanie správ vymieňaných medzi replikami a klientmi, 

zníženie veľkosti a počtu vymieňaných správ, aby bol systém praktický aj pri byzantských chybách. 



Pri byzantskej poruche sa komponent, akým je server, môže nekonzistentne javiť ako zlyhaný, tak aj 

funkčný pre systémy detekcie zlyhania, čo predstavuje rôzne príznaky pre rôznych pozorovateľov. Pre 

ostatné komponenty je ťažké vyhlásiť, že zlyhal a vyradiť ho zo siete, pretože musia najprv dosiahnuť 

konsenzus o tom, ktorý komponent zlyhal. Byzantská tolerancia chýb (BFT) je odolnosť počítačového 

systému odolného voči chybám voči takýmto podmienkam. 

DPOS: Hlavný rozdiel medzi PoS a DPOS je v tom, že PoS je priamy demokratický, zatiaľ čo DPOS je 

reprezentatívny demokratický. Zainteresované strany si volia svojich delegátov na generovanie a 

overovanie blokov. S výrazne menším počtom uzlov na overenie bloku je možné blok potvrdiť rýchlo, čo 

vedie k rýchlemu potvrdeniu transakcií. 

Ripple: je konsenzuálny algoritmus, ktorý využíva kolektívne dôveryhodné podsiete v rámci väčšej siete. 

Tendermint: je byzantský konsenzuálny algoritmus. V kole sa určí nový blok. Vyberie sa navrhovateľ, 

ktorý v tomto kole odvysiela nepotvrdený blok. Dalo by sa rozdeliť do troch krokov:  

1) Prevote krok. Validátori si vyberú, či budú vysielať predbežné hlasovanie pre navrhovaný blok. 

2) Precommit krok. Ak uzol získal viac ako 2/3 predbežných hlasov pre navrhovaný blok, vyšle predbežný 

príkaz pre tento blok. Ak uzol prijal viac ako 2/3 predbežných potvrdení, vstúpi do kroku potvrdenia. 

3) Commit krok. Uzol validuje blok a vysiela potvrdenie pre tento blok. ak uzol prijal 2/3 commitov, 

akceptuje blok. 


