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7 kroků, jak začít na 

platformě Goldstarway  

Návod pro instalaci a rychlý start 

Demo účtu ActTrader 

 

 

Prolog autorů: 

Burza, obchodování na burze, trading, spekulace. Tajemný svět peněz zakrytý balastem 
složitostí a neznámem je pro mnohé výzvou. Šlo a jde o hru, hazard, nebo podnikání pro 
odvážné a chytré jedince? Pokoušení štěstí nebo sofistikované řízení investic? Otázek je 
mnoho... Naštěstí vám můžeme pomoci nalézt ty správné odpovědi. 

Je burza a svět rizikových investic tak složitý a tajemný proces, že je nedostupný pro 98 % 
populace? Proč se principy burzovních spekulací a řízení investic neučí lidé na školách? Existují 
možnosti, jak věci pochopit rychle, snadno a bez zbytečného informačního balastu? 

Máme pro vás dobrou zprávu. Nalezli jsme pro vás, jako začátečníky a zájemce o tento 
vzrušující podnik 

totální zkratku! 

Ten nejjednodušší návod k tomu, jak začít na burze skutečně snadno. 

Přečtěte si a následně zrealizujte doporučených 7 kroků, jak začít na Demo účtu. Za pár minut 
můžete zvládnout proceduru nutnou k tomu, abyste se dostali do prostředí dat a grafů reálné 
burzy. A poté můžete začít zcela bez rizika a zkoušet svoje první burzovní akce. Nemusíte 
zpočátku mnohému ani příliš rozumět, neřešte nic z toho, co nebude aktuálně jasné. Učte se 
zkoušením a hrou. Tento návod vám ušetří desítky či stovky hodin času hledání a zkoušení. 
Naučte se základy burzovních spekulací a zejména to, jak můžete vydělávat peníze na růstu 
i poklesu cen akciového, komoditního či měnového trhu. Je jedno, kam jdou ceny a v jaké 
kondici trh je. Je jedno, zdali jdou ceny vzhůru zblázněné euforií investorů, nebo zda padají v 
panice či z jiných důvodů. Nám spekulantům to je totiž jedno. Vydělávat můžeme vždy.  
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Proč byste měli začít trading na Demo účtu Goldstarway? 

 

Než začnete obchodovat s živým účtem a než zjistíte, že burza je ta správná metoda podnikání 
pro vás, vše si můžete nanečisto vyzkoušet na svém Demo účtu Goldstarway zdarma, bez 
rizika a jednoduše z pohodlí svého domova nebo kanceláře. 

Platforma Goldstarway je velmi vhodná pro váš kvalifikovaný začátek online obchodování. 
Umožňuje unikátní a velmi jednoduché nastavení, vhodné pro vaše první kroky na burze. Jde 
o online obchodní platformu, v rámci které můžeme realizovat spekulace na růst nebo pokles 
ceny pomocí nástrojů, které se nazývají CFD a Forex. 

Veškeré funkce Demo platformy Goldstarway jsou identické s platformou pro obchodování se 
živým účtem (Live) a umožňují vám zdarma naučit se vše, co budete potřebovat pro své 
obchodování s reálným rizikovým kapitálem. 

Data, která vám Demo platforma nabízí pro všechna aktiva, jsou identická s daty pro 
obchodování na živých účtech. Demo platforma Goldstarway je zdarma včetně reálných 
burzovních dat, což není obvyklé u všech obchodníků. Platforma nabízí jednoduchost, 
profesionální funkce, snadné a intuitivní ovládání. 

 

7 kroků, jak začít na Demo účtu ActTrader 

 

1) Zvolte si typ účtu pro vaše obchodování 

2) Stáhněte si software pro obchodování 

3) Založte si Demo účet 

4) Zprovozněte Demo účet a proveďte první nalogování 

5) Snížení kapitálu 

6) Základní Pravidla pro obchodování 

7) Hrajte si / učte se 

 

Při svém učení si nekomplikujte život zbytečným bádáním a přemýšlením. Realizujte postup 
tak, jak následně doporučujeme. Pokud nebudete v rámci postupu čemukoliv rozumět, 
postup opakujte znovu a znovu, dokud nepochopíte. Praxí a zkoušením se naučíte nejvíce! 

  



 

3 

https://www.goldstarway.com/cz/demo/ 

 

1) Volba typu Demo účtu  
 

 

Bližší informace k oběma platformám stáhnete zdarma na této stránce: 
https://www.goldstarway.com/cz/trading/platformy/ .  

 

Začátečníkům doporučujeme pro první kroky účet ActTrader, který umožňuje velmi intuitivní 
a variabilní nastavení platformy se spoustou grafů s různými náhledy pro vaše burzovní 
začátky. 

2) Stáhněte si software pro obchodování 
 

Po rozhodnutí o typu účtu stáhněte a instalujte potřebný software do vašeho PC. Pro stažení 
vybraného softwaru klikněte na tlačítko „Stáhnout zdarma software ActTrader pro PC“ nebo 
jiné vybrané zařízení. Můžete zvolit verzi pro PC, nebo mobilní platformy pro systém iOS 
(iPhone) nebo Android. Po kliknutí na příslušné tlačítko se zobrazí v dolní části obrazovky 
volba pro stažení, či uložení programu. Zvolte „Spustit“ a pokračujte podle instrukcí na 
obrazovce instalace programu. V závěru instalace se na ploše počítače objeví žlutá ikonka 
Goldstarway.   

V rámci operačního systému MAC je třeba mít v počítači virtualizační prostředí pro Windows 
(například Parallels Desktop). 

https://www.goldstarway.com/cz/trading/platformy/
http://www.goldstarway.com/cz/
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Poznámka: může se stát, že váš antivirový program, nebo firewall budou vyžadovat vaše 
povolení před instalací programu. 

 

Začátečníkům nedoporučujeme učit se na mobilní platformě nebo tabletu, protože možnosti 
nastavení platformy jsou na těchto zařízeních velmi omezené. 
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3) Založte si Demo účet 
 

Použijte tlačítko na úvodní stránce webu „OTEVŘI SI DEMO ÚČET a trénuj bez rizika“ 

 
 

Klikněte a na následující stránce s názvem Založte si Demo účet zdarma najdete formulář pro 
získání bezplatného Demo účtu. Použijte formulář pro založení Demo účtu ActTrader a 
do formuláře vyplňte požadované údaje. Povinně zadávané údaje jsou označeny *. Počet účtů 
pro ActTrader můžete vybrat 1 až 5 (více účtů je vhodné vybrat pro pokročilé trénování 
MultiTerminal Tradingu). Zaklikněte políčko „Nejsem robot“ a potvrďte Založit demo účet. 

 

Po odeslání formuláře se Vám zobrazí nová stránka s přihlašovacími údaji k Vašemu nově 
založenému Demo účtu Goldstarway se stručnou rekapitulací, co máte učinit pro otevření 
platformy a přihlášení k účtu Goldstarway.  
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Poznámka: Toto je vzor, vaše přístupové údaje budou jiné. 

Současně obdržíte tyto údaje ještě jednou emailem na emailovou adresu zadanou 
v přihlašovacím formuláři. Zkontrolujte si i složku Spam nebo Hromadná korespondence! 

4) Zprovozněte Demo účet a proveďte první nalogování 

 Klikněte na nově instalovanou ikonu Goldstarway Trading na ploše vašeho monitoru. 

• Zadejte do otevřeného formuláře údaje pro registraci. Pro účet ActTrader 
do kolonky Username uveďte Uživatelské jméno, to je celý název a číslo 
získané v rámci registrace včetně slova "demo“ (např. demo1273557). Do kolonky 
Password (Heslo) zadejte číselné heslo získané při registraci účtu. Zaklikněte okénko 
„Save password“ pro uložení hesla, abyste je příště nemuseli zadávat. Nezapomeňte 
zvolit správný typ účtu – ActTrader Demo. Poté potvrďte volbu kliknutím na tlačítko 
Login. 

V procesu logování pro platformu ActTrader potvrďte souhlas s nastavením času (ponechejte 
čas svého počítače – My computer → OK). Poté potvrďte OK pro Defaultní (standardní) 
nastavení platformy – Input – Default Forex → OK. Stačí všude odkliknout OK. 
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Následně se vám otevře platforma v Defaultním (implicitním) nastavení: 

 

 

Nejrůznější nastavení můžete následně libovolně měnit – vzhled, obsah oken pracovních 
ploch (workspace), výběr aktiv pro obchodování, grafy apod. Problematika nastavení účtu je 
individuální záležitostí a je třeba si to detailně projít. Ideální pro Vaši fázi učení. Objevováním 
a zkoušením se naučíte nejvíce!  

Obchodních demo účtů s expirací na cca 30 dnů si můžete otevřít a vyzkoušet kolik chcete, 
zdarma a s reálnými daty z burzy.  

5) Snížení kapitálu 

V rámci poctivého tréninku na demo účtu považujeme za vhodné nastavit si výši startovacího 
kapitálu pro demo obchodování na částku, která může odpovídat reálné kapitálové možnosti 
tradera v začátcích. Hrát si jen tak s kapitálem 50 tisíc $ nemusí dávat smysl, ani si 
nevybudujete ty správné návyky.  

Nejdříve si ale musíte vždy označit správně účet, v rámci kterého startovací Deposit 
upravujete. To provedete kliknutím na daný účet. V menu pracujeme s tabulkou Accounts. 
Klikněte na pracovní plochu Position History a zde máte seznam účtů v tabulce Accounts: 

Jako příklad zvolíme snížení základního kapitálu z implicitního nastavení 50 000 $ na 10 000 $.  

Označte si kliknutím účet, na kterém upravujete výši svého vstupního demo kapitálu. Snížení 
nebo zvýšení svého demo kapitálu proveďte v záložce Home kliknutím na funkci Make 
a Deposit. Otevře se vám nabídka Make a Deposit, do kolonky Amount zadejte částku – pro 
snížení s mínusem, například snížení kapitálu z 50 000 na 10 000 → zadejte mínus - 40 000 a 
potvrďte OK.  
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Takto si můžete upravit startovací výši kapitálu na všech účtech, které jste si v rámci svého 
Demo účtu založili. Jednotlivé účty můžete používat samostatně pro své pokusy 
v obchodování, nebo můžete zkoušet podmínky MultiTerminal Tradingu a obchodovat na 
všech najednou 

Toto je ale již nad rámec toho, jak začít na burze. 

6) Základní Pravidla pro obchodování 

Cílem začátečníků by mělo být vyzkoušet si základní funkce a to, jak fungují finanční trhy 
v různých obchodních časech a s různými instrumenty. V nabídce platformy Goldstarway 
máte akcie Asie, EU a USA, komodity, akciové indexy a měnové páry Forexu.  

Naučte se pracovat hned na počátku s těmi nejlepšími. Doporučujeme vám výběr aktiv, 
jejichž obchodováním pokryjete spekulace na cenovém pohybu oběma směry (na růst i 
pokles, Buy & Sell) v 90 % sentimentu všech trhů.  

Jsou to tato aktiva: S&P500, DJIA, DAX30, Crude Oil, Gold, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.  

Doporučení: pro nabídku aktiv si v hlavním okně zaměňte okno Dealing Rates za tabulku 
Dealing Rates Table. Je to přehlednější varianta. Postup: zavřete okno Dealing Rates kliknutím 
na křížek (jako ve Windows), přejdete na záložku Windows → v levé části horní lišty s ikonami 
rozkliknout Dealing Rates > Dealing Rates Table. Poté je vhodné si v tomto okně snížit počet 
obchodovaných aktiv, v nabídce je jich zbytečně mnoho.  

Snížení počtu aktiv v Dealing Rates Table. Za tímto účelem klikněte na název kteréhokoliv 
aktiva pravým tlačítkem myši. Otevře se vám roletka s nabídkou → klikněte na Preferences > 
Settings a otevře se vám dialogové okno s nabídkou aktiv. Jednoduše postupně přemisťujete 
z okna Visible do Invisible ta aktiva, která nechcete mít v nabídce a opačně. Ta, se kterými 
chcete obchodovat, přesuňte do okna Visible. Volbu potvrďte OK. Poté budete mít v okně 
Dealing Rates Table svůj výběr aktiv.  
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7) Hrajte si 

Cílem tohoto zjednodušeného postupu je to, abyste se podstatu burzovních spekulací naučili 
co nejrychleji a nejsnadněji. Neřešte parametry a podstatu burzy, s čím obchodujete. 
Oprostěte se od fundamentu a zpráv. Naučte se obsluhovat obchodní platformu, její funkce 
a podstatu Long a Short spekulací, tj. spekulací na růst nebo pokles ceny. Nezapomeňte, 
že tyto spekulace jsou rovnocenné a je jedno, na jakém pohybu trhu vyděláváte. 

Velikost lotů v obchodování a finanční účinnost. Veškeré Sell i Buy spekulace se 
v podmínkách Goldstarway dějí na tzv. finanční páku. Vás ale musí zajímat FINANČNÍ 
ÚČINNOST. Naučte se na demu trénovat s jedním celým lotem (10 Steps) a pochopit finanční 
účinnost v konkrétních akcích.  

Finanční účinnost je pro různá aktiva různá a udává, o kolik se změní cena s 1 lotem (10 steps) 
u vybraného aktiva za určitý čas cenového pohybu. Zkoušejte a učte se praxí. Na demo účtu 
bez rizika obchodujete s demo dolary. V praxi můžete na živém účtu obchodovat i v měně 
EUR, což většina lidí preferuje kvůli větší stabilitě měny a pro menší náklady na konverzi 
měny. Jednotky cenového pohybu jsou buď USD, nebo body či ticks. 

Naučte se otevírat obchodní pozice směrem Sell i Buy z nabídky menu, z okna Dealing Rates 
Table (musíte si jej nastavit) nebo přímo z grafů (klik pravým tlačítkem na grafy - roletka 
s nabídkou). Naučte se používat vstupy do trhů za aktuální ceny Market Order, nebo 
zkoušejte otevření za budoucí ceny Entry Stop nebo Limit Order nebo OCO. Naučte se do 
otevřených pozic zadávat a používat příkazy Stop, Trailing Stop, Hedge nebo Limit.  

 

Přejeme Vám hodně úspěchů při vašem tradingu na Demo účtu Goldstarway! 

Váš tým Goldstarway 

 

  


