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Právní odmítnutí odpovědnosti
Tento whitepaper ("Whitepaper") poskytuje přehled některých aspektů HydroMiner, H2O a jeho zamýšleného
použití. Tento dokument a informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné. Tokenový prodej se
uskutečňuje pouze na základě samostatného dokladu, dokladu o nabídce tokenu, který bude zveřejněn vedle
tohoto dokumentu. Tento Whitepaper nepředstavuje nabídku H2O ani pozvání, na nabídku výměny libovolného
množství etheru za H2O.
Pokud se rozhodnete účastnit prodeje tokenů formou investice, HydroMiner vás výslovně varuje, že investice
do H2O nese vysokou míru rizika. Popis rizik souvisejících s rizikem naleznete v kapitole "RIZIKOVÉ
FAKTORY" v dokumentaci nabídky tokenů.
Výhledová prohlášení
Tento dokument obsahuje určitá výhledová prohlášení. Výhledové prohlášení je prohlášení, které se netýká
historických skutečností a událostí. Výhledová prohlášení jsou založena na analýzách nebo prognózách
budoucích výsledků a odhadů částek, které ještě nelze stanovit nebo předvídat. Takováto výhledová
prohlášení jsou určena použitím výrazů a frází jako "předvídat", "věřit", "mohl", "odhadovat", "očekávat",
"zamýšlet", "plánovat", "předvídat", "bude" a podobné pojmy, včetně odkazů a předpokladů. To se týká
zejména prohlášení v tomto dokumentu, které obsahují informace o budoucím vývoji společnosti HydroMiner,
plánech a očekáváních ohledně H2O nebo jeho růstu hodnoty. Výhledová prohlášení jsou založena na
současných odhadech a předpokladech, které vývojáři dosahují podle svých nejlepších současných poznatků.
Taková výhledová prohlášení jsou vystavena rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které by mohly způsobit,
že se skutečný vývoj liší podstatně a je horší, než se očekávalo nebo předpokládalo nebo popsalo v těchto
výhledových prohlášeních. V souladu s tím se každému, kdo má zájem podílet se na prodeji tokenů,
doporučuje přečíst si kapitolu "RIZIKOVÉ FAKTORY" v dokumentu nabídky tokenů. Tato kapitola obsahuje
podrobnější popisy faktorů, které by mohly mít negativní dopad na HydroMiner a H2O. Vzhledem k těmto
rizikům, nejistotám a předpokladům se budoucí události popsané v tomto Whitepaperu nemusí vyskytnout.

HydroMiner přehled
HydroMiner je krypto mínová banská společnost využívající zelenou energii čerpanou z vodních elektráren v
alpském regionu Evropy. Hydroenergie se obecně považuje za jednu z nejúčinnějších a nejlevnějších
obnovitelných zdrojů energie. Je ekologicky šetrný, uhlíkově neutrální a přírodní. Hydroenergie nám umožňuje
udržet zdroje udržitelně a umožňuje výrobu s nízkými emisemi. A co víc, technologie je jednoduchá,
ovladatelná a má vynikající výsledky.
Pomocí vodních elektráren v oblasti Alp dosáhneme jednu z nejnižších cen na kilowatt v Evropě. Ve
skutečnosti jsou naše náklady na elektřinu v současné době o 85% nižší než průměr v Evropě.
Kromě toho realizujeme další úspory nákladů využitím vody pro chlazení našeho těžebního zařízení. Ve
skutečnosti jsme schopni soutěžit s cenami energie se Severní Evropou a Čínou.
Nejen že je těžba vodních elektráren ekologicky šetrná, ale je také výhodná.
HydroMiner těží všechny škálovatelné kryptoměny. Rozhodnutí o tom, jakou měnu těžit, se provádí pomocí
softwarových algoritmů, které zvolí nejlepší dostupnou volbu kdykoli. Společnost HydroMiner je rovněž flexibilní
vůči těžebním poolům, které využívá, a to v závislosti na výplatách, likviditě a dalších faktorech.
Tam, kde je to možné, je těžební zařízení postaveno v rámci standardních námořních přepravních kontejnerů.
Výhodou je, že kontejnery lze snadno sestavit poblíž našeho velitelství ve Vídni v Rakousku a poté je odvézt
do vodní elektrárny. Další výhodou je, že máme osvědčenou metodu pro vybavení kontejnerů s těžebním
zařízením s použitím mimořádně účinného chladicího a větracího zařízení. Kromě toho může být kontejner
přesunut na jiné místo velmi rychle, je-li to potřeba. Někdy to nastane v závislosti na hladině vody nebo potřebě
rozsáhlé údržby turbín elektrárny.
Průměrná cena jednoho plně vybaveného kontejneru je v rozmezí od 350 000 do 650 000 USD, v závislosti na
použitém hardwaru a technologii chlazení.
S naším nadcházejícím ICO prodáváme tokeny označené H2O, které budou fungovat jako poukázky, které lze
vyměnit za smlouvy o těžbě na platformě HydroMiner.
V současné době jsme si pronajali, s možností odkupu, dvě vodní elektrárny v Rakousku. Použijeme místnosti
uvnitř stanic nebo umístíme kontejnery v okolí, aby se zabránilo vysokým nákladům za elektřinu. Navíc náš
vlastní systém chlazení nám umožňuje ušetřit značné množství prostoru, abychom mohli výrazně zvýšit počet
GPU karet na metr čtvereční ve srovnání s ostatními těžebními projekty.
Využijeme výnosy ICO k dalšímu rozšíření naší těžby v dalších vodních elektrárnách.

Kdo je těžař?
Těžař kryptoměn poskytuje výpočetní kapacitu pro řešení matematických problémů. Jako odměnu získá těžař
kryptoměnu blockchainu, který pomáhá zabezpečit. Těžba se skládá ze zařízení, které pracuje nepřetržitě 24
hodin denně za velmi vysokého zatížení, takže poruchy a závady jsou zcela běžné. Těžební zařízení musí být
jednou za čas odeslány do servisních středisek na opravy, což trvá déle, zvláště pokud se nachází servisní
středisko v zahraničí. A každý den prostojů znamená ztrátu zisku z těžby. Elektrárny společnosti HydroMiner
jsou však umístěny do tří hodin od našeho velitelství, čímž se minimalizují prostoje a dosáhne se efektivnější
těžby.
V odvětví je běžnou praxí nezveřejňovat podrobnosti o těžebních zařízeních včetně jejich umístění, aby se
zachovalo obchodní tajemství a nepřišli konkurenti z ostatních lokalit. Společnost HydroMiner věří v
transparentnost a zveřejňuje své stávající umístění a místa financovaná prostřednictvím tohoto prodeje tokenů.
Ve skutečnosti jsme dokonce nabídli prohlídky s průvodcem a vyzvali Vás, abyste strávili víkend v překrásných
alpských oblastech Rakouska.

HydroMiner Historie
V roce 2014 se Nadine a Nicole Damblon, inspirovány společným přítelem z USA, začali těžit kryptoměny na
domácích počítačích ve Vídni a Düsseldorfu. Po roce ziskové těžby někteří přátelé chtěli investovat do jejich
podnikání a těžební zařízení se zvětšila a brzy přerostla jejich malý byt.
Koncem roku 2015 dosáhly maximálního množství elektřiny, které mohli odebírat ve svých bytech. Tehdy si
uvědomili, že nejnižší cena za jednotku energie bude v budoucnu rozhodovat o úspěchu těžby.
Nyní byla otázka: Kde by mohli získat nejnižší cenu energie? Brzy se dozvěděli, že největší část poplatku za
elektřinu v Německu a Rakousku tvoří tzv. poplatek za přenos síly v síti, což je daň stanovená vládou. Tento
poplatek vstupuje do hry, jakmile se generovaná energie přenáší do hlavní energetické sítě.
Jediným způsobem, jak se vyhnout tomuto poplatku, by bylo sedět přímo u zdroje.
Rakousko, krásná horská země ve střední Evropě, je domovem tisíců malých vodních elektráren. Ty jsou
obvykle v soukromých rukou a sotva dostupné ke koupi.
Prostřednictvím kamaráda si mohli pronajmout místo ve vodní elektrárně poblíž Vídně. Efektivní energie! Jak
se více investorů připojilo, rozšířili se o další vodní elektrárnu.
Plánují výrazně zvětšit operace s prostředky z ICO. Dalším krokem je pronájem prostor ve větších
elektrárnách, které poskytnou ještě lepší prostředí a vyšší ziskovost pro těžbu.

HydroMiner ocenění
HydroMiner a její cenová struktura je založena na dostupném výkonu, který lze využít pro těžbu. Společnost
HydroMiner zajistí, aby byla energie nejúčinněji využívána pro největší zisk z těžby. Naše důlní smlouvy jsou
založeny na kwH a výplata je založena na čistém zisku získaném za kwH.
Domníváme se, že to představuje mnohem lepší přístup než obvyklý způsob placení za hash, protože
obtížnost sítí se neustále zvyšuje a výtěžky na základě hashů se mohou velmi rychle snižovat.

Vodní elektrárny v provozu
V současné době máme jednu vodní elektrárnu plně funkční a druhá je pronajímána, přičemž hardware je
nasazen od konce září.

Langenlois v jižním Rakousku (Hydro 1)

V Langenlois má tým HydroMiner vybavenou vodní elektrárnu o výkonu 290 kW s celkovým počtem 120
jednotek, z nichž každá má 6 až 10 GPU. Vedle instalace jednotek musel HydroMiner přizpůsobit elektrický
systém elektrárny tak, aby odpovídal zařízení. Vzhledem k velmi malému množství dostupného místa a
nemožnosti použití společně umístěného kontejneru to byl velmi náročný projekt. Tato konkrétní elektrárna má
však velmi stabilní dodávky energie a je ve velmi dobrém stavu. Společnost HydroMiner si pronajímá celou
elektrárnu a má kupní opci do konce roku 2018. V Langenlois je průměrná cena za kWh přibližně 4,5 centů.

Waidhofen an der Ybbs (Hydro 2)

Ve Waidhofenu, HydroMiner v současné době vybavuje další elektrárnu o maximální kapacitě 700 kW. Tento
projekt je realizován v menší 20-stopové nádobě s kapacitou až 150 jednotek založených na GPU a

100 těžebních zařízení bitcoinu. Tato elektrárna je velká vodní elektrárna a nedávno byla přebudována. K
dispozici je dostatečná energie pro až 3 kontejnery bez přerušení dodávek elektřiny, i při nízkých hladinách
vody. V této lokalitě má společnost HydroMiner smlouvu o koupi energie s proměnlivou cenou v závislosti na
čase a v závislosti na hladině vody.

Budoucí projekty

S využitím výtěžku z ICO bude tým HydroMiner vybavovat více vodních elektráren v Alpách. HydroMiner má
několik možností. Ve Štýrsku je například možnost umístit jednotky do kontejnerů v zařízení s výkonem až 12
000 kW. Jiné menší zařízení jsou k dispozici také v jižním Německu, s rozsahem od 500 kW do 4500 kW.

Plán expanze1

1 Rozšíření výkonu není lineární, jelikož máme již možnosti dosáhnout různých výkonností s různým napájením a napětím.
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Výpočet zahrnuje stále lepší hardware s vyšším výkonem / watt.
V této fázi bychom přesunuli menší výkonné zařízení na větší vodní elektrárnu, a tím snížili počet stanic.

HydroMiner - H2O Token

Launch White Pa per

Specifikace zařízení
HYDRO 1

HYDRO 2

Reinforced concrete building

20" container

ATS/ ELIN

ATS/ Siemens

Waterproof/Fire resistant

Waterproof/Fire resistant

Free Air Cooling

Free Air Cooling

34000 m3

34000 m3

Soler & Palau

Soler & Palau

170KW

160KW

20 to 24 C

24 to 30 C

2x Francis Voith

Koessler Pelton

Verbund Austria

Private grid/EVN

ATS/ ELIN

Hydroenergie Roth

Waterproof/Fire resistant

Waterproof/Fire resistant

Free Air Cooling

Free Air Cooling

22000 m3

34000 m3

Soler & Palau

Soler & Palau

65KW

B0KW

20 to 24 C

24 to 30 C

lndustry standard

lndustry standard

Gas extinguishing fire supr.

Gas extinguishing fire supr.

Detection with sensors, video

Detection with sensors, video

Video, Group4, Alarmsystem

Video, Group4, Alarmsystem

Fire, Water, Damage, Theft

Fire, Water, Damage, Theft

Uniqa

Uniqa

HydroMiner Technologie
V průběhu posledních čtyř let vybudoval tým HydroMiner více než 20 těžebních zařízení, od malých interních
těžebních stanic až po velké farmy, zejména v elektrárnách a kontejnerech. Téměř všechna zařízení jsou
vzduchem chlazená a liší se ve velikosti a výkonu. Časem jsme dospěli k závěru, že vodní elektrárny jsou
ideální pro těžbu kryptoměn, kvůli nízkým cenám energie a protože voda může být použita k chlazení. Použití
kontejnerů je dobrým řešením, pokud jde o flexibilitu, hustotu a ziskovost a lze je implementovat téměř v každé
lokalitě.
Vedle svých vzduchem chlazených systémů pracuje společnost HydroMiner společně s týmem 3M Novec4, aby
posunula svou vlastní technologii chlazení GPU. Tato technologie vyžaduje téměř o 90% méně místa a o 20%
méně energie. Kromě toho je ponorné chlazení velmi tiché a nevyžaduje vzduchové ventilační systémy, které
mohou způsobovat problémy se sousedy elektrárny.
Použití kapalného chlazení od společnosti 3M nám také umožňuje provozovat nejnáročnější těžařský software
na GPU i procesorech, aniž by se stýkal materiál nebo ovlivňoval jeho kvalitu nebo životnost.
Další možností pro chlazení je použití studené říční vody čerpáním přes měděné trubky, které jsou mezi
plošinami. Tato metoda nám umožňuje snížit teploty bez potřeby větrání mezi elektrárnou nebo kontejnerem a
vnějším vzduchem. Pro metodu měděných trubek potřebujeme zajistit pouze dostatečný pohyb vzduchu v
zařízení a to je opět užitečné tam, kde hluk může představovat problém pro sousedy nebo životní prostředí.
V elektrárnách je hlavním problémem stabilita napájecího zdroje. Výkon elektřiny se může měnit v závislosti na
počasí, teplotě, srážkách a činnostech jiných vodních elektráren nebo provozovatelů přehrad. Za účelem
překonání těchto překážek realizoval tým HydroMiner různé systémy pro zajištění nepřetržitého provozu. Tyto
systémy se pohybují od motorů USV na bázi vznětových motorů, až po speciální smlouvy s provozovateli
elektrické sítě, automatické vypínání a sekvenční zavádění.
Tým HydroMiner má člena týmu v jižní Asii testujícího vybavení pro správu logistiky, které plánujeme koupit.
Internetové připojení k vodním elektrárnám se obvykle řídí pomocí nosných sítí nejméně dvou nezávislých
dopravců, kteří používají různé infrastruktury.

Chladící technologie
HydroMiner používá 3 různé typy chlazení.
A Standardní chlazení se vzduchem u zařízení uvnitř elektráren. V závislosti na místnostech a venkovní teplotě
elektráren a hluku (sousedé apod.) Používají se standardní systémy chlazení vzduchu k udržování zařízení v
chladu. Výhodou je obvykle to, že vodní elektrárny mají chladné prostředí a chlazení může být zajištěno
poměrně snadno, a to i v létě.
B Kontejnerové chlazení. Uvnitř kontejnerů máme osvědčený systém chlazení pomocí kombinace vzduchové
ventilace a výměníků tepla s využitím vody z řeky, k chlazení zařízení a snížení obvyklé teploty. V závislosti na
počasí a teplotě řek, udržuje tato technologie teplotu v kontejneru mezi 22 a 35 stupni Celsia.
C S využitím technologie Novec k chlazení GPU, jsme schopni dosáhnout velmi vysoké hustoty těžby, obvykle
1500 MHs v krabici o rozměrech 60x60x30cm. Toto řešení také šetří až 20% energie a také zvyšuje těžební
výkon. Toto řešení lze použít pouze s použitím určitých těžebních GPU.
4

http://www.3m.com/3M/en_US/novec-us/applications/immersion-cooling/

Monitoring a údržba
Máme nainstalovaný monitorovací software, který neustále monitoruje stav těžebních zařízení, proto můžeme
okamžitě reagovat, pokud přestanou pracovat. Dvojčlenný tým je neustále k dispozici a kontroluje zařízení
každý týden - kontrola problémů s hardwarem, chlazením a samotnou elektrárnou. Žádná elektrárna
momentálně není vzdálena více než 2 hodiny od našeho velitelství. Ve většině elektráren je v případě potřeby
k dispozici také personál pro menší úkoly v zařízení.

Energetický trh
Vzhledem k tomu, že ceny energie jsou důležité pro proces těžby a jsou hlavní nákladový faktor v průběhu
času, HydroMiner provedl intenzivní výzkum s cílem identifikovat nejlepší řešení pro dodávky energie pro své
podnikání. Evropský energetický sektor je dynamický trh, který je ovlivněn všemi jeho účastníky, včetně
soukromých a průmyslových zákazníků, elektráren a vlád, stejně jako Evropské komise.
Velmi málo pozornosti bylo věnováno důsledkům liberalizace trhu od roku 1998, a zejména tomu, jak se
posunula alokace rizik. Stručně řečeno, jelikož předtím téměř všechna rizika různého druhu byla na straně
zákazníka (nebo dokonce státu), tři energetické balíčky EU posunuly konvenční energetické riziko zcela k
energetickým společnostem. Pokud se podíváme do budoucna, kromě vybraných investic do špičkových stanic
se bude stavět jen málo nových konvenčních stanic, takže výzvy se týkají správných budoucích rozhodnutí o
stávajících stanicích6.
Soubor problémů ukazuje, jak se provozní prostředí v energetickém sektoru stále ztěžuje. Společnost učinila
tolik různých a měnících se požadavků, že je obtížné poskytnout potřebnou konzistenci a stabilitu pro to, aby
průmysl fungoval efektivně a aby byl finančně zajištěn pro budoucí investice. Povinnost dekarbonizace je jasná
a nyní, když byly stanoveny hlavní směry, spolu s ambiciózním přechodným cílem dosáhnout 40%
dekarbonizace v roce 2030 oproti úrovním z roku 1990 (tj. 20% snížení za deset let ve srovnání se stejným
snížením za tři desetiletí do roku 2020 - a to bylo dosaženo díky uzavření neefektivních továren ve východní
Evropě).7
Zatímco cíle evropské komise jsou jasné, není zcela jasné, jak budou tyto cíle dosaženy. Zdá se však být
zřejmé, že nízkouhlíkové formy výroby energie budou upřednostňovány před výrobou energie, která je spojena
s vysokými emisemi uhlíku. Lze očekávat, že Evropská komise v budoucnu zavede více daní a nařízení o
energetických formách s vyšší produkcí uhlíku. Na druhou stranu očekáváme také, že nové energetické formy
s nízkými emisemi uhlíku získají značné dotace, což zase způsobí, že tato forma energie bude nákladná nebo
alespoň drahá na nákup.
Proto se společnost HydroMiner rozhodla spoléhat na ekologicky šetrné formy výroby energie. Vzhledem k
tomu, že větrná a solární energie nevytvářejí trvalé dodávky energie, zůstává buď bioplyn nebo
hydroenergetika. V odvětví bioplynu ve většině Evropy je výroba energie silně dotována, takže čisté ceny se
pohybují mezi 6 a 8 centy za kWh. Ve vodohospodářském sektoru, dotace obvykle končí v letech 2010 až
2014, takže výrobci, zejména ti s menšími elektrárnami v rozmezí od 100 do 1000 kWh, jsou nyní nuceni
prodat svou energii distributorům za aktuální cenu, která je v současné době kolem 3,0 centů. Tato cenová
úroveň může snadno konkurovat cenám energie v severní Evropě a dokonce i v Číně.
Ústup od jaderné energie, kde mnoho lidí očekává, že způsobí růst cen energií obecně, pravděpodobně
nebude podstatně ovlivňovat trh. Důvodem je skutečnost, že se již většina kontrakce, pokud jde o vyřazování
starých zařízení z provozu, již stala, takže stávající zařízení jsou považovány za bezpečné a budou fungovat
ještě mnoho let a celkový podíl jaderné energie je nižší než 10%.

Velkoobchodní ceny energie

V průběhu času očekáváme, že dojde k ústupu těžby ze všech oblastí s vyššími cenami energie. V Evropě
budou první na řadě v Německu, Francii, Dánsku a Nizozemsku soukromí těžaři, kteří se stanou neziskoví.
Těžba se bude pravděpodobně dále stávat neziskovou tam, kde těžaři nesou náklady na distribuci elektrické
energie. V důsledku toho nejlepší způsob, jak zůstat konkurence schopný, je vyhnout se síťovým nákladům a
využívat levné zdroje energie, které jsou nízké v produkci CO2 a již vyčerpaly jakékoli dotace.

Případ energie
Vzhledem k tomu, že existuje tolik diskuzí a tolik různých názorů na téma využití energie pro těžbu kryptoměn s
konceptem POW, jsme také chtěli sdílet náš názor na toto téma. V následující diskusi je třeba mít na paměti,
že se soustředíme na vodní elektrárnu ve střední Evropě, takže způsob, jakým vyrábíme energii, je
pravděpodobně jedním z ekologicky nejvýhodnějších způsobů, pokud jde o klasické environmentální
záležitosti. Pokud existují obavy ohledně využívání energie pro těžbu, pečlivě zvažte následující:
1) Kryptoměny mají hodnotu, stejně jako zlato, nebo láhev vody nebo auto. Pokud se lidé nezajímají o
využívání energie k výrobě automobilů, zlata nebo vody, pak by se také neměli zajímat o využití energie pro
tvorbu kryptoměn, platí že je to stejně potřebná věc pro lidi jako výše zmíněné.
2) Využívání elektrické energie je považováno za hlavní prostředek k odstranění chudoby ve světě. Energie
nahrazuje práci a ulehčuje život. Elektřina znamená lepší výživu, lepší produkty, lepší život, lepší zdraví a delší
život.
3) Zatímco zdroje jsou často považovány za vzácné, závisí to jen na tom, jak se člověk podívá na problém.
Téměř každý produkt bude v průběhu času nahrazen jiným, obvykle s mnohem lepšími vlastnostmi. V minulosti
nedošlo téměř k žádnému případu, kdy by došlo k vyčerpání jakékoli komodity. Před dvěma stoletími jsme
neměli hliník, ačkoli jeho rudy jsou běžné po celém světě. Všichni jsme slyšeli o ropném vrcholu, ale ceny ropy,
stejně jako u všech ostatních cen komodit, se časem snižovaly, protože lidé se naučili vyrábět komodity
efektivnějším a levnějším způsobem.
4) Zvláště zvyšujeme produktivitu těch výrobků, které potřebujeme nejvíce. Když k tomu dojde, peněžní toky do
tohoto sektoru a inovace začínají. Jde tedy o elektřinu, kde jsme v posledních letech zaznamenali velké
množství inovací. Pokud budeme nadále zvyšovat poptávku po elektřině, podpoříme inovace a to zase povede
k větší, lepší a levnější energii.

GPU těžba
Společnost AMD byla dlouhodobě považována za vůdce na trhu s těžebními procesory GPU kvůli vysoké
úrovni hash za watt na svých čipech RX 4xx a 5xx. Pomocí konkrétních vlastních BIOSů je možné pomocí
skutečného příkladu získat těžební zařízení 160 MH / s Ethereum s příkonem méně než 700 W za použití
těžby 6x RX580 při průměrné hodnotě 26 až 28 MH / s na každých 100W.
Navíc AMD právě vydala nový ovladač, který zvyšuje výkonnost svých RX čipů tím, že jim brání, aby ztratili
účinnost kvůli změnám DAG - poprvé vidíme, že výrobce GPU oficiálně podporuje kryptografické měnové
prostředí.
To znamená, že je obtížné nakupovat velké množství grafických procesorů AMD, jelikož spotřebitelský trh trpí
problémem s dodávkami, který pochází z "těžebního šílenství". Poté co těžba Ethereum se zvýšila až na 200
dolarů za jednu kartu, dokonce i v zemích, kde není elektřina levná, mnozí koncoví uživatelé, dokonce i se
základními počítačovými dovednostmi a znalostmi kryptoměn, zahájili vlastní těžební operace, zatímco
investoři zajistili velké množství GPU.
Z tohoto důvodu se těžaři začali dívat na karty NVIDIA, které jsou naopak mnohem jednodušší k nákupu díky
větší výrobě. Po různých optimalizacích na těžařském softwaru máme nyní situaci, kdy GTX1070 od
společnosti NVIDIA dosahuje stejné výkonosti jako špičkové karty AMD a v mnoha případech je dokáže
překonat v poměru hash-rate na watt.
Jiné výkonnější karty od NVIDIA, jako jsou modely 1080 a 1080TI, ve skutečnosti nejsou vhodné díky těmto
parametrům - těžební algoritmy obvykle vyhovují charakteristikám latence GDDR5 lepší než GDDR5X od
vyšších GPU.
Souhrnná data - převzato z proxy těžby Etherea:

Těžební výkonost

Budoucnost těžby
Během příštích pěti let se těžba bude přesouvat směrem k velkým těžebním farmám, které získají úspory z
rozsahu infrastruktury a investičních výdajů. Těžba se stane specializovaným obchodem, který se vyskytuje v
zemích, které aktivně vyvíjejí obnovitelnou energii a snižují náklady na elektřinu. Výsledkem bude, že těžba
bude připomínat oligopolní trh, v němž dominuje odvětví několik těžařských poolů. I když tyto pooly omezí
členství, bude to znamenat pro investory, že žádný z poolů nedokáže provést 51% útok na kryptoměnu. Tím,
že omezí členství a výpočetní sílu, budou těžební společnosti skutečně schopny zvýšit zisky.
Během příštích několika let dojde ke značnému zlepšení v těžebním hardwaru. Dnes mohou být některé mince
stále těženy s běžnými CPU nainstalovanými v domácích počítačích a notebooky. V budoucnu se mohou
kryptoměny snažit omezit těžbu ASIC a GPU, aby se zvýšila decentralizace v síti. Pro mince, jako je éter, těžaři
rychle používali GPU procesory, aby dosáhli lepších výsledků. Těžba s GPU procesory umožňuje těžařům
rychle přepnout na těžbu nejziskovějších kryptoměn během okamžiku. V budoucnu budou vytvořeny
konkurence schopnější algoritmy, které mohou rychle určit, které kryptoměně bude věnován výkon z
hardwarových GPU..

Kryptoměny k těžbě
Od září 2017 je těžba Éteru stále velmi výnosná kvůli potenciálnímu růstu platformy Ethereum v příštích 1-2
letech. Analytici se obecně shodují na tom, že platforma Ethereum má stále mnoho potenciálu a že cena by
mohla do konce roku 2018 vzrůst až na 500 USD.
Jedna z velkých otázek týkajících se společnosti Ethereum je zavedení tzv. PoS, důkazu podílů, který Vitalik
Buterin plánuje představit v budoucí "Casper" verzi Etherea - dosud nebylo plánováno ani potvrzeno žádné
datum.
Koncept POS se velmi liší od aktuálního PoW (důkaz práce), který společnost Ethereum používá. S Casper,
virtuální těžaři, známí jako ověřovatelé, budou mít peníze v systému s vědomím, že ztratí své prostředky,
pokud nebudou dodržovat pravidla.
Ethereová komunita je docela rozdělena v této záležitosti - mohlo by se stát, že PoS na Ethereum nebude
nikdy implementováno a případná změna pravidel může mít mnoho různých důsledků, které by mohly ohrozit
samotnou platformu.

Obtížnost těžby Éteru se neustále zvyšuje poslední 3 až 4 měsíce. Toto tempo vyřadilo mnoho příležitostných
těžařů a ponechává prostor pouze pro dobře organizované těžební operace s důrazem na spotřebu energie,
jako je HydroMiner.

Obtížnost růstu Etherea

Hlavním důvodem tohoto nárůstu obtížnosti v těžbě byl cenový růst Etherea o 1500%, který vzrostl z 20 na 300
dolarů za méně než rok. S cenou kolem 300 USD a nedostatkem dodávek GPU může být růst obtížnosti v
příštích měsících pomalejší - i když je to obtížné předvídat.
Ve skutečnosti, pokusit se předpovědět vývoj obtížnost Etherea v čase není smysluplné, kvůli nedostatku
historických dat (to by vyžadovalo alespoň 4 roky). Dobrým kompromisem je ukázat linearizovaný růst
obtížnosti na základě exponenciálního vzorce:

Při tomto scénáři budeme moci pokračovat v těžbě Etherea další 2 roky.
To může být ve skutečnosti obtížné dosáhnout, proto musí být infrastruktura připravena přejít na altcoiny.
Naštěstí existuje dnes mnoho altcoinů s podobnou ziskovostí.

Nahrazení zlata
Otázka, jak dlouho může být těžba profitabilní, může být také zodpovězena, hodnotou kryptoměn v ekonomice
v roli uchovatele hodnoty jakou má například zlato.
Složení celosvětové nabídky peněz vypadá takto: světové centrální banky vytvořily v bankovkách a mincích 4,5
biliónů USD a dalších 24 bilionů USD v půjčených penězích. Většina peněz je vlastně dluh. Ve Spojených
státech má Fed bilanci přibližně 4,5 bilionů dolarů, ale existuje více než 50 bilionů dolarů, které vznikly dluhem.
Celosvětová hodnota je zhruba 200 bilionů USD. Pokud přidáme deriváty k tomuto číslu, tak toto číslo by
mohlo dosáhnout až 600 bilionů USD nebo mnohem více, ale nikdo neví přesnou hodnotu současného trhu s
deriváty5.
Protože těžené kryptoměny jsou mnohem více jako zlato než peníze, správným měřítkem pro těžbu kryptoměn
je zlato a jiné drahé kovy.
To je ve skutečnosti skvělá zpráva pro kryptoměny, neboť na světě je v současné době přibližně 183 000 tun
zlata. Alespoň toto je sledovatelné množství zlata, existuje možná víc než toto množství. Toto zlato, které mají
především centrální banky, fondy a HNWI, stejně jako všechny známé zlaté mince, dosahuje celkové hodnoty
7,3 bilionu USD. Většina z nich se používá k ukládání hodnoty a jen velmi málo pro skutečné výrobní procesy
nebo jiné použití. Takže je to úžasná zpráva. Pokud by Bitcoin nahradil zlato a získal pouze 10% hodnoty
uložené ve zlatě, každý Bitcoin by stál 35 000 USD. Pokud Bitcoin nahradí 50% hodnoty zlata, každý Bitcoin by
stál 175 000 USD. Proč porovnávat Bitcoin se zlatem? Vzhledem k tomu, že jsou to "tvrdé měny", musí být
těženy, nemohou být vytvořeny jako naše současné měny a jiné finanční nástroje. Osobně očekávám, že
kumulovaná hodnota nejlepších kryptoměn dosáhne těchto cenových hladin, protože lidé se časem přesunou
do nejlepších kryptoměn.
Existuje také šance, že těžené kryptoměny budou v průběhu času překonávat zlato, protože existuje více
případů použití pro kryptoměny než pro zlato. Z hospodářského hlediska to, co to znamená pro kryptoměny, je,
že mnohem více kryptoměny je již vytěženo. Pokud se podíváme na současné síťové kapacity a ceny, trvalo by
nám dalších 15 let těžby, abychom vytvořili kryptoměny v hodnotě 10% zlata a 140 let, abychom získali
polovinu hodnoty zlata.

5

http://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD

Obchodní příklady, kalkulace

HydroMiner přichází s novými projekty po ukončení jiných projektů, je to jeho přístup z technologického i
obchodního hlediska. Zde je příklad typického projektu:
1 HydroMiner identifikuje vhodnou vodní elektrárnu, v tomto příkladu s využitelnou kapacitou 100 kW.
2 Společnost HydroMiner objednává veškeré potřebné vybavení, těžaře, kontejnery, chladicí systémy,
bezpečnostní zařízení atd. Za cenu 500 000 USD za kontejner.
3 V časovém intervalu přibližně 40 dní je k dispozici veškerý hardware a kontejner může být vybaven a
nasazen.
4 Obvykle zařízení této velikosti bude produkovat měsíční příjem kolem 50 000 USD.
5 Náklady na energii a služby atd. V tomto scénáři činí 10 000 USD.
6 Také hromadíme finanční prostředky na obnovu hardwaru, jakmile bude třeba starý nahradit. V tomto scénáři
je hardwarový rezervní fond 15 000 USD.

7 Zisk z tohoto zařízení činí k říjnu 2017 25 000 USD.
Naše důlní smlouvy budou založeny na kwH. S obtížností a ziskovostí k říjnu 2017 je výkonnost, kterou
bychom získali, následující:

Po dokončení dalšího projektu bude do celkového výpočtu započítán. Výkonnost může být nižší pro krátké
období, kdy jsou tokeny prodávány investorům a dosud nebyly zařazeny do těžby. Abychom to kompenzovali,
společnost HydroMiner se rozhodla pro formu souvislé ICO, takže se nejedná o situaci, kdy lze investovat
velké částky peněz a tím snížit výkonnost tokenu.
Podíváme-li se na současné vybavení a jejich minulou výkonnost, vypadá ziskovost takto:

6Zachovali

jsme přibližně polovinu čistých výnosů na nákup dalších zařízení. Cena za zařízení na watt byla 2,5 USD.
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Vzhledem k tomu, že počet wattů nebude vždy přesně odpovídat počtu distribuovaných tokenů, počet tokenů se má považovat za
dělitel pro zisk a čistý zisk bude rovnoměrně rozdělen mezi všechny tokeny..

Výměna zařízení
Aby zařízení zůstala vždy na nejvyšší úrovni ziskovosti, pravidelně aktualizujeme hardware. Nicméně
nemůžeme přesně odhadnout, kdy dojde k obměně, neboť hardware je rozhodující složka podnikání firmy
HydroMiner. Použité zařízení se prodává také na našich webových stránkách hydrominer.org.

Transparentnost
Pořádáme pravidelné prohlídky našich zařízení, obvykle dvakrát týdně, a vy jste vyzváni. Můžete požádti o
prohlídku na našich webových stránkách.

kwH Vs. Hash
Proč platíme za kwH a ne za hash jako mnoho dalších těžařů? Odpověď je jednoduchá. Získání hash rate se
zdá na první pohled pěkné, avšak dnešní hash-hodnota má jen velmi malou hodnotu za několik měsíců.
Podíváme-li se na minulé výkony z různých těžebních operací, ukazuje se, že výkon je skvělý v prvních
týdnech, někdy i v měsících, pak ale velmi rychle klesá a návratnost investice je v ohrožení. To však značně
závisí na základní ceně měny. Dalším rozšířeným problémem je, že v mnoha schématech je třeba rozhodnout
se o konkrétní měně v dostatečném předstihu a přesun na jiný altcoin trvá dlouho. Srovnání modelů, které
používají minulé výkony, odhaluje problém.

Přehled konkurence 8

To se však nedotýká aktuálního hlavního problému s těžbou v cloudu. Zatímco jsme zkoumali výplaty různých
programů pro získávání cloudových technologií, uvědomili jsme si, že výplaty se velmi liší v závislosti na
vybraných programech, počátečním datu smlouvy a dalších faktorech, které nejsou známy. To vede k velmi
netransparentnímu modelu, kde někteří zákazníci jsou velmi spokojeni s výsledky a někteří jsou velmi
nešťastní a tato skutečnost může být snadno ověřena, pokud se podíváme na recenze programů pro těžbu v
cloudu.
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Údaje byly shromážděny od zákazníků firmy Genesis Mining, Bitcoin.com, hashing24.com v různých smlouvách pro společnosti

Bitcoin a Ethereum.
9

Životní plán soutěžících
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Domácí těžba s GPU a umístění v centrální Evropě, směs Německa a Velké Británie.
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Tento výpočet nezahrnuje nákup nového zařízení a neobsahuje výsledek prodeje použitého zařízení.

Detaily prodeje tokenů
1 Nejlepší dostupná cena pro ekologickou energii.
2 Ideální prostředí pro umístění zařízení, uvnitř nebo vedle elektrárny využívající chlazení pomocí vodních toků
a obvykle v chladném prostředí v Alpách.
3 Obchodní model, který nám umožňuje neustále udržovat hardware aktualizovaný na nejnovější verzi.
Nyní prostřednictvím ICO společnosti HydroMiner se na tomto modelu může podílet širší komunita.
Tokeny získané v ICO mohou být vyměněny za poukázky na těžbu od února 2018. Naše těžební smlouvy
budou založeny na kwH - výpočet je založen na spotřebované energii.
Plánujeme mít k dispozici následující těžební balíčky na dobu 24 měsíců:
•

ETH

•

BTC

•

ZEC

•

Koš altcoinů (například, ETC, XMR) – výběr altcoinů se stanoví v době nákupu

•

Algoritmicky určená nejvýnosnější kombinace mincí

Při výměně tokenů H2O za dobu těžby se držitelé tokenů H2O zaregistrují na naší platformě. Tokeny H2O pak
mohou být připočítány k době těžby. Můžete se rozhodnout použít těžební farmu pro mince, které nabízíme na
naší platformě. Příjmy z těžby jsou denně připsovány na webovou peněženku.
Zpočátku a pokud to bude výnosné, vybere se měna, která bude primárně těžena. V případě, že se zhorší
ziskovost vybrané měny, použijeme přidělenou kwH na základě nejlepšího vědomí a vybereme pro Vás
nejvýnosnější minci.

Každý účastník ICO bude mít možnost zakoupit tokeny H20 po ukončení doby těžby. Aby je HydrMiner
odměnil za podporu v rámci ICO, obdrží vždy stejný bonus, který získali během ICO, a to až do výšky jejich
počátečního příspěvku. Například John přispívá 50 ETH během prvního týdne ICO (20% bonus) a vymění své
tokeny v únoru 2018 za těžbu. Jakmile skončí doba těžby, John bude moci koupit tokeny s hodnotou H2O až
do výše 50 ETH a získat stejný bonus ve výši 20%. Tento proces může být opakován, dokud HydroMiner bude
provozovat činnost.

Spuštění tokenu H2O
ICO se bude provádět v síti Ethereum. Vyvinuli jsme vlastní inteligentní smlouvu, kterou auditovali dva
nezávislí konzultanti. Podrobnosti o bezpečnostním auditu budou zveřejněny na naší webové stránce před
ICO.

H2O je token v síti Ethereum. Splňuje a rozšiřuje ERC20 - de facto standardní a široce používanou tokenovou
platformu.

ICO časový plán
Tokeny H2O budou k dispozici ke koupi v předprodeji od 25. září 2017 a během ICO od 18. října 2017.

H2O lze získat pomocí ETH. Převody lze provádět z jakékoliv peněženky ETH.

Využití prostředků
Výtěžek z ICO bude alokován na hardware, náklady na rozšíření v elektrárnách a montáž zařízení. Výtěžek z
ICO se rovněž použíje pro marketingové, právní a poradenské poplatky.
Společnost HydroMiner hodlá využít 1% vybraných finančních prostředků na nákup BNT a vytvoří Bancor pro
výměnu tokenů mezi BNT a H20, čímž vytvoří vnitřní likviditu pro token H20.

Výnosy z těžby
Každý token lze vyměnit za 5 kwH těžebního výkonu za určitou dobu (24 měsíců). Výsledné čisté výnosy z
těžby jsou denně vypláceny v uživatelské platformě HydroMiner. Čisté výnosy jsou výnosy z těžby mínus
provozní náklady a odkupy hardwaru. V závislosti na trhu očekáváme, že čistý výnos bude
mezi 20-40% hrubého
příjmu.
10% z těžebních čistých
zisků je distribuováno
týmu.

HydroMiner Tým
• Nadine Damblon: Výkonná ředitelka
Nadine spoluzaložila společnost HydroMiner v roce 2016 se svou sestrou Nicole. Její hlavní
odpovědnost u společnosti HydroMiner je rozvoj podnikání, strategické plánování a vytváření sítí.
Nadine začala kryptotěžbu v roce 2014 a je držitelem titulu v mediálních studiích.
• Nicole Damblon: Finanční ředitelka
Nicole Damblonová začala kryptotěžbu se svou sestrou Nadine v Düsseldorfu v roce 2014 a
pomohla rozšířit podnik ze svého bytu na dvě vodní elektrárny. V roce 2016 se přestěhovala do
Vídně, aby pracovala jako finanční ředitel společnosti HydroMiner. Studovala východoasijskou
uměleckou historii a má bakalářské titul v umění.
• Christian Vogl: Technologický ředitel
Christian Vogl je odborník na dodávky hardwaru, síťovou infrastrukturu, migraci serverů a dodávky
energie. V roce 2012 založil vlastní ziskové těžební podnikání. V roce 2016 nastoupil do
společnosti HydroMiner jako technický ředitel a odpovídá za technologickou a kryptografickou
strategii.
• Sebastian Kastner: Hlavní inženýr
Sebastian je zodpovědný za technologii chlazení společnosti HydroMiner a těžbu. S tříletou
zkušeností v navrhování těžební infrastruktury pro zařízení HydroMiner je Sebastian také
odborníkem na řízení mnoha aspektů těžebního procesu, jako je management software, poolů a
zlepšování těžebního hardwaru v jeho jádru.
• Philip Dimitrov: Šéf marketingového oddělení
Philip vstoupil do světa Blockchainu v roce 2015. Od té doby pomohl mnoha marketingovým
kampaním uspět a vydal spousty zpráv a videí o událostech v kryptoměnovém světě. Pro
společnost Hydrominer vede marketing a tvorbu obsahu.
• Kevin Benckendorf: Veřejné mínění
Byl zaujat kouzlem Blockchainu od počátku roku 2016. Kevin je PR Specialista, který se prosazuje
ve vztazích s klienty a zaměstnanci. Výzkum o socioekonomickém dopadu je to místo, kde se
nejlépe uplatňuje.
• Alexander Dimitrov: Vývojář
Alex je v krypto-sféře poslední 3 roky. Je spoluzakladatelem a hlavním vývojářem společnosti
CoinStaker.com. V současné době ukončuje bakalářské studium informatiky na Vídeňské
univerzitě. Bude rozvíjet platformu HydroMiner a pomáhat s návrhem smart kontraktu.

Poradci
• Tobias Ratschiller: ICO Poradce
Tobias působí v internetovém průmyslu již 20 let jako podnikatel, poradce a investor.
Prostřednictvím své společnosti Senza Limiti investuje do digitálních aktiv, jako jsou domény a
webové stránky. Tobias je od roku 2012 aktivním kryptoměnovým investorem. V minulosti vytvořil
nástroje open source phpMyAdmin a phpAds (nyní OpenX).
• Reuben Godfrey: ICO Poradce
Reuben pracoval v oblasti prodeje, rozvoje obchodu, financí a operací pro velké nadnárodní
společnosti a začínající podniky v technologickém, telekomunikačním a farmaceutickém průmyslu
na celém světě. Pracoval jako novinář a často vede interview a píše do tech sekcí na hlavních
médií, stejně jako přednáší a hostuje na seminářích a konferencích. Je spoluzakladatelem Irské
blockchainové asociace a Irské obchodní komory na Slovensku.
• Michael Marcovici: Poradce
Michael je ředitelem společnosti Digital Developers Fund, což je investiční fond zaměřený na
digitální aktiva. Jeho odbornost v oblasti internetového obchodu se táhne až do roku 1991, kdy
nebyla žádná WWW nebo doména. V 90. letech byl Michael zakladatelem rakouského
Börsenbrief, finančního investičního časopisu a byl manažer soukromého investičního fondu.
• Jonas Sevel Karlberg: ICO Poradce
Jonas je spoluzakladatel sdružení Nordic Blockchain Association a komunitní manažer
společnosti Bancor, Stox a bitJob. Je také členem poradního výboru společnosti Sharpe Capital.
Jonas má více než 20 let obchodní zkušenosti s některými z největších světových
spotřebitelských značek. Má významné zkušenosti s řízením a vedením, stejně jako zkušenosti v
oblasti stavebních a měřicích organizací, především v maloobchodním sektoru v Dánsku.
• Michele Roscelli: Poradce
Společnost sídlící v Londýně se od roku 2013 podílí na těžbě kryptoměn. Michele se pohybuje ve
světě kryptoměn od roku 2013. Stojí za velkou italskou těžební komunitou a vyvíjí software pro
optimalizaci těžby. Michele strávil posledních sedm let navrhováním a vývojem datové analýzy a
plánováním / prognózováním aplikací pro velké korporace, protože pracuje pro předního
dodavatele softwaru v oboru.
• Simon Cocking: Poradce
Simon je oceněný spisovatel, který již tři desetiletí píše, nyní se zaměřuje na technologie, inovace,
kryptoměny a cokoliv jiného, co je nové a stojí za to sdílet. Je hlavním redaktorem společnosti
Irish Tech News, spoluzakladatel a šéfredaktor CryptoCoinNews a poradce ICO společnosti Bit
India.
• Raphael Beaumond: Poradce
Raphael je energetický poradce se sídlem v Bruselu. V současné době vyvíjí negawatt-token pro
zlepšení energetické účinnosti. Předtím pracoval Raphael v oblasti financování projektů pro
obnovitelné zdroje energie, dělal provozního manažera v humanitárním sektoru a analytika dat pro
společnost Google. Dále přispívá k think-tanku BioPhys Economics.

