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O nás

00 O nás

Black Canvas byl založen v roce 2021 v Sheridanu ve Wyomingu za účelem 

nabídnout hráčské komunitě z celého světa vyjímečný projekt, který v globálním 

kasínovém průmyslu nemá konkurenci.



Aby Black Canvas splnil výše uvedený cíl, klade všechen důraz na uvedení nové a 

zcela jedinečné karetní hry s více variantami hraní spojené s technologii blockchain. 



Abychom dosáhli co největší decentralizace projektu, bude komunita BLACK 

CANVAS maximálně zapojena do rozvíjení projektu a možnosti získání vlastního 

příjmu z hraní herních variant hry BLACK CANVAS.

Technologie blockchain ve spojení s Black Canvas zajistí, 

na rozdíl od běžných kasínových her, všem hráčům:

Důvěryhodné hraní1.

Transparentnost2.

Anonimitu hráčů3.

Rychlost transakcí4.

Generování vlastního příjmu5.

Decentralizaci6.



Herní varianty  1/2black Canvas

karetní 

kasinová hra BC hra NFT BC 1v1 USDT TURNAJE

Zde si hráč zakoupí libovolný počet 

hracích žetonů v poměru 1:1 k USDT  

a snaží se obehrát kasino dle pravidel BC.


NEPLATÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ POPLATKY.


Zde hráči uhradí poplatek BC 1% až 5% 

dle ceny NFT (čím vyšší cena NFT,tím je 

procento poplatku menší). Poplatek je 

rozdělen mezi oba hráče v poměru 

50% v 50% (např. poplatek za hru je 10 

USDT, každý z hráčů uhradí 5 USDT).

Zde každý hráč uhradí turnajový vklad 

dle daného turnaje plus 5% poplatek BC 

z ceny vkladu (např. vklad do turnaje je 

10 USDT, hráč uhradí 0,50 USDT). 

Zbytek výše vkladu každého hráče bude 

použit na výplaty hráčů dle umístění  

v turnaji (o pořadí výplaty hráčů v turnaji 

rozhodují sami hráči formou hlasování 

před začátkem turnaje).

01 Herní varianty

Všechny informace a demo můžete naleznout na www.blackcanvas.com

1. 1I. 1II.



Herní varianty  2/2black Canvas

NFT TURNAJE NFT TURNAJE BC 1. NFT LOTTERY

V této variantě se neplatí žádné 

poplatky BC.

Zde je celkový vklad všech sázejících  

v daném slosování rozdělen v poměru 

70% výherci daného slosování, 10% 

jackpot, 20% BC.

Zde každý hráč uhradí turnajový vklad 

dle daného turnaje plus 5% poplatek BC 

z ceny vkladu (např. vklad do turnaje je 

10 USDT, hráč uhradí 0,50 USDT). 

Zbytek výše vkladu každého hráče bude 

použit na výplaty hráčů dle umístění  

v turnaji (o pořadí výplaty hráčů v turnaji 

rozhodují sami hráči formou hlasování 

před začátkem turnaje).

02 Herní varianty

Všechny informace a demo můžete naleznout na www.blackcanvas.com

1V. V. VI.



03 Hry a jejich pravidla: Karetní kasinová hra Black Canvas

Karetní kasinová hra Black Canvas

Karetní casinová hra ,,BLACK CANVAS“ je určena pro 

nejmodernější platformy v online prostředí zábavního průmyslu.

V dnešní době, kdy zájem o online hraní v celosvětovém měřítku prokazatelně 

narůstá téměř exponenciální řadou každým dnem, představuje ,,BLACK CANVAS“ 

téměř nekonečný obchodní potenciál.



Nemluvě o skutečnosti, že online casina na celém světě vycházejí vždy ze čtyř 

základních živých her (RULETA, BLACK JACK, POKER, BACCARAT) a právě k těmto 

historicky celosvětově nejpopulárnějším hrám se ,,BLACK CANVAS“ řadí. 

1.



04 Hry a jejich pravidla: Karetní kasinová hra Black Canvas

Karetní kasinová hra BC: Pravidla1.

V každém kole je možné vytvořit sázku přesunutím žetonu na libovolnou 

kartu či karty.



Sázku je možné vytvořit v poměru 1:1 na jednotnou kartu v poměru 1:2 na 

karty dvě a nebo v poměru 1:4 na karty čtyři. Např. pokud vsadíte 10$ 

přesunutím žetonu na čtyři karty (poměr 1:4) je sázka rovnoměrně rozložená 

2.5$ na každou kartu.



Vykládá se sedm karet. První dvě zdvojnásobí sazenou částku, třetí a čtvrtá 

vyložená karta sázku ztrojnásobí, pátá a šestá poté zčtyřnásobí. Poslední 

karta, nebo-li jackpot, sázku dokáže až zdesetinásobit.

1.

2.

3.



05 Hry a jejich pravidla: NFT BC kasínová hra

NFT BC KASÍNOVÁ HRA

Díky naší hře Black Canvas bude mít každý hráč nebo držitel NFT 

BC možnost získat pasivní příjem.

Pasivní příjem lze získat formou vlastnického práva k části plátna rozdělených na 32 

hracích polí (v podobě hracích karet), na kterých budou probíhat sázky všech hráčů.


Pokud někdo vlastní část hracího plátna (NFT v podobě hrací karty), obdrží 

procento z každé jedné hráčovy prohry.



Minting těchto 32 hracích polí (NFT v podobě hracích karet) bude zahájen formou 

aukce NFT před spuštěním hry Black Canvas, aby bylo možné okamžitě začít 

vydělávat.

I.



06 Hry a jejich pravidla: NFT BC kasínová hra

NFT BC jsou příležitostí pro pasivní příjem, i když nejste aktivním hráčem.



Všechny tyto NFT BC budou zalistované i na běžně dostupných tržištích.

Přesné podmínky aukce a originál vzhled NFT BC budou brzy 

zveřejněné.

1.

2.



07 Hry a jejich pravidla: Hra BC NFT 1v1

Hra BC NFT 1v1

Zájemci je nabídnuta možnost si za poplatek (v procentech k 

ceně NFT) s majitelem (držitelem) NFT zahrát hru Black Canvas  

a o jeho NFT v této hře obehrát. 

Jestliže neuspěje, majiteli (držiteli) zůstává NFT a navíc získává tokeny v hodnotě 

NFT, které byly vloženy po vzájemné dohodě do depozitu před začátkem hry Black 

Canvas. 



Vše začíná vstupem do tržiště, kde si zájemce vybere NFT o které by měl zájem si 

zahrát ve hře Black Canvas.

1I.



08 Hry a jejich pravidla: Hra BC NFT 1v1

BC NFT 1v1: Popis Hry 1I.

Následuje vzájemné propojení mezi majitelem (držitelem) NFT a zájemcem o NFT, kde se 

oba domluví na pevné ceně tokenů za dané NFT. Poté majitel (držitel) své NFT vloží do 

depozitu, do kterého zároveň byly vloženy tokeny zájemcem v hodnotě, na které se předtím 

oba společně domluvili. Poté následuje přesměrování obou hráčů do hry Black Canvas. Zde 

každý z hráčů obdrží žetony ve stejné celkové hodnotě jako protihráč.



Hra začíná odpočtem časomíry, během které hráči (majitel a zájemce) vsází své žetony v 

libovolné hodnotě na karetní pole dle pravidel Black Canvas. Po ukončení časomíry následuje 

zamíchání balíčku karet pro vyložení sedmi vítězných karet dle pravidel Black Canvas. 



Žetony, které byly oběma hráči (majitel a zájemce) vsazeny na nevyhrávající karetní pole, 

tímto přecházejí do vlastnictví protihráče.




09 Hry a jejich pravidla: Hra BC NFT 1v1

Žetony, které byly hráči (majitel a zájemce) vsazeny na vyhrávající karetní pole, vyplácí 

tomuto vyhrávajícímu hráči protihráč v té hodnotě, v jaké byly vítězným hráčem vsazeny dle 

pravidel Black Canvas. Poté následuje další kolo.Hra Black Canvas končí ve chvíli, kdy 

vítězný hráč obehraje svého protihráče o všechny žetony.


Poplatek za hru Black Canvas hradí vždy zájemce o NFT. Poplatek se odvozuje od ceny NFT  

v %. Čím je cena NFT vyšší, tím je % za poplatek nižší. (Dále je možnost rozdělit poplatek 

50% na 50% mezi oba hráče. Poplatek by musel každý z hráčů uhradit před začátkem hry.) 



Další možností je vzájemná hra mezi majiteli (držiteli) NFT. Hra Black Canvas o NFT probíhá 

podobně jen s tím rozdílem, že místo tokenů za cenu NFT, vloží do depozitu každý z hráčů 

(majitelů, držitelů) NFT, na kterém se předem vzájemně domluvili a zároveň odsouhlasili.

VÍTĚZ ZÍSKÁVÁ CELý OBSAH DEPOZITU



Tournament

Ve variantě tournament budou mít hráči možnost si zvolit, zda si zahrají turnaj o USDT, nebo o NFT. Počet hráčů na jeden turnaj musí být vždy 

minimálně 2 hráči a dále násobek 2 krát (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, atd.). O struktuře turnaje si bude vždy rozhodovat sama hráčská komunita.

Cena za NFT vybrané do turnaje v marketplace BC bude rozdělena stejným dílem mezi všechny hráče 

přihlášené do daného turnaje jako vklad do turnaje.

Turnaj o USDT Turnaj o NFT
Hráčská komunita rozhodne o výši vkladu do turnaje,  

o procentuálním rozdělení odměn z vkladů všech přihlášených 

hráčů do daného turnaje (tzn., jaká bude procentuální výše odměny 

pro vítěze, dále pro druhého v pořadí, třetího v pořadí, atd.)

Zde si hráčská komunita bude mít 

možnost formou hlasování vybrat 

NFT v marketplace BC a následně si 

o tyto NFT zahrát turnaj.

1II. 1V.

10 Tournament



Příklad Vstupu do turnaje

Níže můžete naleznout příklad výpočtu vstupního poplatku do turnaje o NFT v hodnotě 128 USDT.

128 USDT 64 0,10 USDT 2,1 USDT/ + =

Cena všech NFT vybraných 

hráčskou komunitou pro daný 

turnaj  

Počet přihlášených hráčů 

do daného turnaje

Poplatek BlackCanvas ve 

výši 5% (0,10 USDT).

Celkový vstupní poplatek do 

turnaje o NFT v hodnotě 128 

USDT činí 2,1 USDT

11 Tournament: Příklad vstupu do turnaje



12 Hry a jejich pravidla: 1. NFT lottery 

1. nft lottery V1.

BLACK CANVAS 1. LOTTERY NFT je loterijní karetní hra, ve které 

se její sázející snaží formou sázek uhodnout 7 karet ze 32 a získat 

tak vysokou výhru v podobě NFT a USDT. Autorem a vlastníkem 

je spol. Black Canvas BC LLc.

Sázející formou sázek tipuje sedm karet ze třicetidvou, které očekává, že budou 

vyloženy při budoucím slosování. To probíhá pomocí elektromechanického 

zamíchání a vyložení karet pravidelně každý den během čtyř hodin (00:00, 

04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00).



Ukončení sázek proběhne vždy 15 minut před zahájením každého jednotlivého 

slosování.



13 Hry a jejich pravidla: 1. NFT lottery 

Účast ve hřeV1.

,,S příbývajícím zájmem sázejících o BLACK CANVAS 1. LOTTERY NFT se interval mezi 

jednotlivým slosováním bude postupně zkracovat“.



K účasti ve hře je nutné zvolit alespoň jednu kombinaci 7 karet (vždy 7 karet na jeden sloupec) 

a pomocí vsazených žetonů označit na hracím plátně (Black Canvas), poté může sázející 

přepnout na druhý sloupec a stejným způsobem jako v prvním sloupci zvolit další kombinaci 

7 karet (maximálně 32 sloupců na jeden tah). Sázející musí rovněž označit přesný den  

a hodinu, kdy se chce loterie zůčastnit, případně množinu dnů a hodin (lze vsadit až na 

dvanáct tahů dopředu). 



Po řádném vsazení označí sázející ,,UKONČENÍ SÁZEK“ a zaplatí vklad (z jeho 

blockchainového účtu), který závisí na počtu vsazených sloupců a vsazených tahů. Cena 


za jeden sloupec (kombinace sedmi karet) a jeden tah je pevně stanovena na $1.



14 Hry a jejich pravidla: 1. NFT lottery 

Konečné výsledky a slosováníV1.

Investované vklady sázejících se sečtou a minimálně 70% z nich je použito na vývoj nebo 

nákup NFT (určených na výhry pro sázející) a na JACKPOT (jackpot je dán procentuálně ze 

všech investovaných vkladů sázejících v USDT).Pokud nepadne hlavní výhra, přesouvá se 

NFT (z hlavní výhry) a částka v USDT na JACKPOT do následujícího slosování.



Konečné výsledky vyložených karet bude možné překontrolovat na oficiálních stránkách 

loterie BLACK CANVAS, případně bude možné výhru zkontrolovat v mobilní aplikaci BLACK 

CANVAS naskenováním kódu, případně na jiných specializovaných internetových  

a blockchainových stránkách.



V každém slosování budou taženy dva samostatné tahy, kdy je v každém tahu vyloženo 

sedm karet. Vyhrává ten, jemuž se podaří uhodnout alespoň 3 karty z l. nebo ll. tahu. Jestliže 

sázející neuhodl alespoň 3 karty, nemá nárok na výhru a prohrává svůj vklad.




15 Hry a jejich pravidla: 1. NFT lottery 

podmínky účastiV1.

BLACK CANVAS 1. LOTTERY 

NFT se může zúčastnit 

pouze fyzická osoba.  

Po řádném vsazení  

a ukončení sázek je nutné 

provést vklad  

z blockchainového účtu 

(činící cenu za jeden sloupec 

násobený počtem 

slosování). Ten se platí vždy 

před losováním a sázející 

obdrží potvrzení (doklad)  

o zaplacení a uzavření sázek. 

Toto potvrzení slouží jako 

doklad, na základě kterého je 

možné nárokovat výhru  

v případě, že se výherci 

nepřipíše výhra automaticky 

po slosování na jeho 

blockchainový účet.



16 Hry a jejich pravidla: 1. NFT lottery 

Potencionální výhryV1.

Všechny vklady sázejících na určité slosování jsou sečteny a minimálně 70% z nich je 

přerozděleno ve formě NFT a JACKPOTU mezi výherce. Tento fond je počítán pro každou hru 

a slosování zvlášť. V případě, že se podaří některému sázejícímu uhodnout všech sedm karet 

ze sedmi ve hře Black Canvas, získává tím nárok na (v ceně 20% 

z oněch 70% vybraných vkladů) a na  (daný procentuálně ze všech investovaných 

vkladů sázejících v USDT). Zbylých 50% z vybraných vkladů se automaticky procentuálně 

rozdělí mezi výherce na druhém místě (uhodnuto 6 karet).na třetím místě (uhodnuto  

5 karet), na čtvrtém místě (uhodnuto 4 karty) a na pátém místě (uhodnuto 3 karty).



Jestliže je výherců na daném pořadí více, dělí se celková výhra rovným dílem mezi tyto 

účastníky.V případě velkého zájmu o loterii BLACK CANVAS 1. LOTTERY NFT ze strany 

sázejících, bude možnost vyplacení menšícho JACKPOTU (daného procentuálně ze všech 

investovaných vkladů sázejících v USDT) i na druhém, případně na třetím místě. 


HLAVNÍ VÝHRU NFT 

JACKPOT



Platformy

17 Platformy

Windows Linux iOS Android

SafariMozilla FirefoxGoogle chrome



18 Marketplace

Marketplace

Prodávejte nebo kupujte karty na našem trhu

Na tomto jedinečném místě mohou hráčI nakupovat 

nebo prodávat veškeré herní předměty a obrázky 

formou NFT.



Toto místo je pouze pro hráče a držitele nft,proto kladou 

své vlastní obchodní podmínky bez vlivu black canvas 

týmu. Takže je pouze na hráčích a držitelích NFT, jakou si 

zvolí strategii.




19 NFT Black Canvas Exclusif kolekce

NFT black canvas exclusif kolekce

U příležitosti zahájení a spuštění všech herních variant bude společností Black 

Canvas BC vydaná exklusif kolekce šesti NFT BLACK CANVAS (1 x zlaté, 2 x stříbrné, 

3 x bronzové).

Black Canvas je svého druhu jediná kasínová, turnajová a loterijní 

hra o NFT na celém světě.

O prodeji formou aukce NFT a designu NFT Vás budeme včas informovat.
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NFT BC TOURNAMENT Výherní kombinace

I.	Třicet dva NFT BC karet v podobě hracího plátna BC 


II.	Šestnáct NFT BC karet od sedmičky po eso v červené barvě (srdce, kára)


III.	Šestnáct NFT BC karet od sedmičky po eso v černé barvě (píky, kříže)


IV.	Osm NFT BC karet od sedmičky po eso v jedné barvě 


V.	Osm NFT BC karet od sedmičky po eso v různé barvě


VI.	Čtyři Esa


VII.	Čtyři krále


VIII.	Čtyři dámy


IX.	Čtyři kluci


X.	Čtyři desítky 


XI.	Čtyři devítky


XII.	Čtyři osmičky


XIII.	Čtyři sedmičky 


NFT BC TOURNAMEN budou vydané pouze k turnajovým 

hrám a zajištění pasivního příjmu hráčů.

Držitel NFT BC má možnost účastnit se turnajů a tím získávat NFT BC 

svých protihráčů. Jestliže se mu z těchto vyhraných NFT BC podaří 

sestavit výherní kombinaci, bude odměněn tokenem BCTK. Výše 

odměny tokenu BCTK se bude odvíjet  od složitosti výherní kombinace.



Black Canvas dává jedinečnou možnost spojení zábavy, vzrušujícího 

pocitu ze hry a zároveň zisk pasivního příjmu.
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NFT BC TOURNAMENT: Distribuce

O zahájení distribuce, omezeném množství vydaných NFT BC TOURNAMENT a o ceně 

za jedno NFT BC TOURNAMENT Vás budeme v čas informovat.

NFT BC Tournament budou vydány 

v omezeném množství.

NFT BC TOURNAMENT budou rozděleny 

zdarma mezi komunitu hráčů na 

sociálních sítí BLACK CANVAS

Předprodej NFT BC TOURNAMENT za 

zvýhodněné ceny

Prodej NFT BC TOURNAMENT do 

vyprodání omezené nabídky 
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Tokenomika

Název tokenu: Black Canvas


Ticker:  BCTK


Celková nabídka: 150,000,000 BCTK


Pre-Mine:  112,500,000 BCTK

Tento fond bude použit na další vývoj herních variant, 

marketing a vše co souvisí s Black Canvas.

Alokace: 27,000,000 BCTK

EKOSYSTÉM FOND

Odměny za Staking: 22,7%

Ekosystém fond: 16,4%

Veřejný prodej: 13,6%

Tým: 13,6%

Partnerství: 12,7%

Likvidita: 10,5%

Strategický prodej: 5,5%

Airdrop: 0,5%
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Tokeny určené pro tým Black Canvas

Alokace: 22,500,000 BCTK

Tým

Strategický prodej je zaměřen na předprodej Tokenů BCTK.  

V této fázi bude cena tokenu BCTK nižší, než cena veřejného 

prodeje, s cílem přivést investory a integrovat nové lidi před 

veřejným prodejem. Cena tokenu BCTK by byla o 20% nižší.

Alokace: 7,500,000 BCTK

STRATEGICKÝ PRODEJ

Tokeny poskytnuté pro veřejný prodej.

Alokace: 21,000,000 BCTK

VEŘEJNÝ PRODEJ

Tato likvidita bude poskytnuta burzám.

Alokace: 9,000,000 BCTK

LIKVIDITA
Tato nabídka je určena pro společnosti, které budou z Black 

Canvas spolupracovat na nových projektech.

Alokace: 17,250,000 BCTK

PARTNERSTVÍ 
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Zásoba, která bude použita k udělení odměn všem 

investorům, kteří své BTCK uzamknou. Motivací bude nabídka 

lepšího výnosu.

Alokace: 37,500,000 BCTK

PŘIDĚLENÍ ODMĚN ZA STAKING

Odměny pro vítěze kampaní.

Alokace: 750,000 BCTK

AIRDROP 

1

2

3

4

5

6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%



25 Tokenomika

PRAVIDLA PRO UVOLŇOVÁNÍ TOKENU BCTK

Tým – uzamčení na 18 měsíců, poté 20% ročně.



Privátní prodej – uzamčení na 12 měsíců, poté 

25% ročně.



Strategický prodej – uzamčení na 6 měsíců, poté 

lineární uvolňování (8,33%) po dobu 12 měsíců.



Partnerství – uzamčení na 12 měsíců, poté 

lineární uvolňování po dobu 24 měsíců.



Veřejný prodej – 100% při vydání tokenu.



Likvidita – 100% uvolnění při spuštění tokenu.



AirDrop – 100% uvolnění při spuštění tokenu.



Ekosystém fond – uzamčení na 12 měsíců, poté 

20% ročně.
 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 6. rok5. rok

Tým

Privátní prodej

Strategický prodej

Partnerství

Veřejný prodej

Likvidita

Airdrop

Ekosystém fond

20% 20% 20% 20% 20%

25%

8.33%

(měsíčně)

Lineární uvolňování (24 měsíců)

100%

100%

20% 20% 20%

100%

25% 25% 25%

20% 20%
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Odkup a spalování

Pro BCTK bude zaveden deflační 

mechanismus, aby byla ekonomika co 

nejudržitelnější, na implementaci 

mechanismu bude použito maximálně 

0,5 % zisku. 



Prostředky budou použity na nákup 

Tokenů v oběhu a budou zaslány na 

adresy, kde se spálí.
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Herní ekonomika

Klasická 


karetní hra Black 


Canvas Casino 

1.

hra Jeden 


na jednoho

1I.

NFT 


loterie

1II.

Turnaje

1V.

Herní ekonomika je založena na různých produktech, které Black Canvas v současnosti nabízí: 

Ekonomika hry Black Canvas klasik a hry jeden na jednoho bude založena na herních žetonech, které budou jediným platebním 

prostředkem pro hraní obou typů her.Hrací žetony budou mít poměr 1:1 k USDT.
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Minimální sázka na jednu kartu bude 0,10 USDT a maximální 

sázka na jednu kartu bude 100 USDT. Výše sázek a výher 

budou počítány také v herních žetonech, tzn. že je lze 

vyměnit 1:1 za USDT. Lze zakoupit neomezené množství 

herních žetonů a hrát proti Black Canvas.



Procenta do fondu jackpot budou zveřejněna po otestování 

hry Black Canvas klasik.U této herní varianty nejsou žádné 

jiné poplatky, ani žádné ceny v NFT.

Klasická karetní hra Black Canvas 

Financování hry jeden na jednoho bude v herních žetonech  

v poměru k ceně NFT, nebo podle vzájemné dohody mezi 

hráči. Vítěz této hry bere vsazenou částku plus NFT.



Za tento typ hry bude účtován poplatek 1% až 5% z ceny 

NFT, který bude rozdělen mezi oba hráče v poměru 50% na 

50%. Poplatek bude uhrazen před začátkem hry. Výše 

poplatku se odvíjí od ceny NFT, čím je cena NFT vyšší, tím je 

poplatek menší.

Hra jeden na jednoho
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Loterie NFT je provozně podobná klasické loterii. Pro účast  

v loterii se budete snažit uhodnout 7 karet ze 32.

Pravděpodobnost výhry

Rozdělení všech vsazených částek bude rozděleno v poměru 

70% na výhry sázejících a 30% na ekosystém Black Canvas.

3 karty - 8


2 karty - 3


1 karta – 3

Loterie NFT

Budou dva typy turnajů: USDT turnaje a NFT turnaje. Hráči se 

mohou rozhodnout, jakou variantu turnaje si zahrají. 

Minimální počet hráčů je 2 a následně vždy násobek dvěma 

(2, 4, 8, 16, 32, atd.).

Sami hráči hlasováním rozhodnou: kdy turnaj začne, kolik 

hráčů se ho zůčastní, kolik bude vklad do turnaje a jaké bude 

rozdělení výher.

Turnaje

USDT Turnaje

7 karet - 1 z 3 365 856


6 karet - 1 z 19 233


5 karet - 1 z 534


4 karty - 42
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Hráči se hlasováním rozhodnou o jaké NFT z marketu Black 

Canvas si turnaj zahrají.



Pro účast v turnaji budou muset hráči uhradit vstupní 

poplatek do turnaje ve výši ceny NFT, rozpočítaný mezi 

všechny registrovane hráče.



Např. cena vybraného NFT hlasováním všemi hráči činí  

1 000 USDT (vč. poplatku 5% za Black Canvas) a přihlášeno 

je 10 hráčů. V tomto případě uhradí každý z hráčů 100 USDT.



Pravidla pro turnaje jsou stejné jako u varianty 1 na 1. 

Turnajový poplatek Black Canvas je 5% z každého vloženého 

vkladu do turnaje.

NFT Turnaje
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Roadmapa 2021

i.

V.

II.

VI.

III.

VII.

IV.

VIII.

Registrace průmyslových 

vzorů společenství hry 

BLACK CANVAS

Vývoj demo verze základní 

hry BLACK CANVAS

Registrace domén BLACK 

CANVAS

Spuštění demo verze 

základní hry BLACK CANVAS

Výběr týmu 

Návrhy design website 

BLACK CANVAS

Návrhy design základní hry 

BLACK CANVAS

Vývoj website BLACK 

CANVAS

Plán se může změnit během vývoje herních variant.
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Roadmapa 2022

Plán se může změnit během vývoje herních variant.

i.

VIi.

V.

XI.

II.

VIiI.

VI.

XII.

III.

IX.

IV.

X.

Návrhy herních variant 

hry BLACK CANVAS: 

Hra o NFT 1v1,  Lottery 

NFT, Turnaje klasik a 

Turnaje o NFT

Zaregistrováni 

ochranné známky 

BLACK CANVAS

Audit smart contract 

BCTK

Vývoj stakovací 

platformy BLACK 

CANVAS

Tokenomika a 

ekonomika BLACK 

CANVAS

Sociální sítě BLACK 

CANVAS: Twitter, 

Telegram, Discord, 

Instagram 

Spuštění smart contract 

BCTK na Binance Smart 

Chain

IDO Launchpad - 

veřejný prodej tokenu 

BCTK první kolo

White paper

Spuštění marketingu 

BLACK CANVAS

Vývoj smart contract 

BCTK

Zahájení privátního 

prodeje tokenu BCTK



33 Roadmapa 2023

Roadmapa 2023

Plán se může změnit během vývoje herních variant.

i.

V.

II.

VI.

III.

VII.

IV.

VIII.

IDO Launchpad - veřejný 

prodej tokenu BCTK druhé 

kolo

Marketing dokončených 

herních variant BLACK 

CANVAS

Zahájení vývoje herních variant v pořadí: 

Black Canvas klasik, Hra o NFT 1v1, 

Turnaje Black Canvas klasik, Turnaje Black 

Canvas NFT, Loterie Black Canvas NFT

Spuštění BLACK CANVAS her 

na hlavním netu (mainnet)

Spuštění dokončených 

herních variant BLACK 

CANVAS na tesnetu

Prodej BLACK CANVAS NFT

Audit spuštěných herních 

variant BLACK CANVAS na 

testnetu

Zapojení projektu BLACK 

CANVAS do systému DAO
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Zakladatelsky tým

Jiří Dovhomilja
Zakladatel Black Canvas BC LLc. USA,


Autor

Alena Dovhomilja
Zakladatel Black Canvas BC LLc. USA,


Legislativa a právní ochrana

Jiří Komara
Zakladatel Black Canvas BC LLc. USA,


CEO
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tým

Alena Frinaková
Ilustrátorka

Ing. Mgr. Denisa Dudová
Patentová zástupkyně 


zaeRkováno® s.r.o.
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Vývojářský tým

Vývoj probíhá pod záštitou  1. Web IT. 



Navrhujeme a vyvíjíme systémy, aplikace 

a weby na míru. Jsme zkrátka vaši 


partneři v online světě.

Martin
Developer

Evgenii
Kodér

Alice
Project manager

Pavel
Team leader
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NFT

Co je NFT?

Nová hybná síla digitálního vlastnictví 


se skrývá pod zkratkou NFT, tedy 


Non-Fungible-Token. Majitelé virtuálních 


obrázků díky ní vydělávají miliony dolarů 


a trh s NFT stojí na pokraji revoluce.

Zkratka označuje transparentní doklad o vlastnictví nějaké 

digitální položky a umožňuje tak jasné a rychlé určení 

majitele. Nezaměnitelné tokeny se vztahují vždy jen ke 

konkrétní unikátní položce a nesou informaci o vlastníkovi.

Podobají  se tak například zápisu o vlastnictví nemovitosti nebo patentu 

na jedinečný vynález.



Zmíněné důkazy o materiálním nebo duchovním vlastnictví nemají 

žádný ekvivalent, za který by je bylo možné volně směnit. Zkrátka 

neexistuje žádná jiná totožná nemovitost s identickým dokladem  

o vlastnictví nebo nějaký jiný,ale přesto úplně stejný patent.To platí  

i u NFT, což tak představuje možnost, jak na internetu prokázat 

vlastnictví jedinečných digitálních položek.



Tokenizované položky však obvykle nadále zůstávají volně dostupné  

k zobrazení nebo stážení komukoli, ale důkaz o vlastnictví je pouze 

jeden a je uložen v blockchainu, tedy jaké si “účetní knize” používané již 

kryptoměnami.
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Toto vlastnické právo lze odprodat jiné osobě.



Na první pohled může znít právo na vlastnictví předmětu v digitálním 

světě nelogicky, když je původní položka stále dostupná. Stejně to ale 

funguje i ve fyzickémsvětě  – například u jedinečných obrazů – třeba 

Mony Lisy.



Originál je pouze jeden. Ten má největší hodnotu a přáli by si ho všichni 

sběratelé. Zároveň však po světě kolují hromady padělků, jež mohou 

být od originálu k nerozeznání. Originál si také lze prohlédnout přímo v 

galerii a třeba si ho i vyfotit, jeho podoba je tedy široce známá a veřejná. 

Vlastnictví originálu je však nezaměnitelné, a proto tak hodnotné.



Totéž se v přenesené formě děje i na internetu. Důležitý rozdíl u NFT 

ale je, že kupující nemusí nutně obdržet autorská práva pro danou 

položku, ale jen průkaz o jejím vlastnictví.


V praxi se lze také setkat s emisí více kopií dané 


položky, kdy jsou označeny jako například limitovaná série ,,1 z 50”, což 

je běžná praxe i v reálném světě, například u designérského oblečení.



Zápis v blockchainu nelze vyjmout, NFT tak chrání i před zcizením 

vlastnického práva.


Zásadní poznatky k NFT

Poskytují jednoznačné určení majitele položek na internetu


Zabezpečují originalitu a hodnotu položek


Disponují jednoduchou přenositelností vlastnictví 


Mají spekulativní charakter


Významně utvářejí nový umělecký trend
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NFT vychází ze ,,smart contracts” čili chytrých kontraktů. Ty se naplňují 

automaticky, jakmile jsou splněny podmínky smlouvy mezi kupujícím  

a prodejcem, které byly předem zapsány do kódu. Transakce jsou 

nevratné, ale umožňují nové spektrum možností.Součástí chytrých 

kontraktů bývá i zmínka o ,,royalties”, tedy licenčních poplatcích. Může 

je vybírat ten, kdo token původně vytvořil, a to při jakékoli transakci. 

Tvůrce digitálního obsahu má tak možnost vybírat ,,mýtné” za každý 

převod jeho práce.





NFT se uchovávají v kryptopeněženkách a obsahují unikátní 

identifikátor (zpravidla odkaz na digitální dílo, se kterým jsou spojeny)  

a další potřebná metadata (název a popisek díla). Při transakcích se do 

blockchainu záznamená, jaký se prodal token a kdo jej koupil a prodal. 

Vede se tak průhledná databáze všech majitelů a transakcí.


Jak NFT funguje?

Pro NFT také existují speciální trhy 

,,marketplace”, kde se obchodují všechny 

možné položky.



Počáteční nákup NFT se může nebesky 

vyplatit. Asi nejznámější pixelové ilustrace 

CryptoPunks se před čtyřmi lety 

prodávaly za pouhých 0,2 ETH, což byla 

na tehdejší poměry opravdu 

zanedbatelná částka. Nyní ten 

nejcennější dosahuje hodnoty 


až 4200 ETH, přibližně 


$7 300 000.




Legislativní ochrana

S vědomím, že myšlenka realizace blockchain verzí NFT casínové a loterijní 

karetní hry BLACK CANVAS je zcela unikátní a jedinečná, přistoupili jsme k využití 

dostupných legislativních kroků ve vztahu k zabezpečení všech duševních 

vlastnictvi a ochranných práv k této naší ideje zajišťující ochranu před zneužitím či 

zcizením této myšlenky.

V této chvíli není možné bez našeho svolení karetní a loterijní hru BLACK CANVAS 


realizovat, vyrábět, šířit či provozovat včetně výroby a prodeje produktů s hrou souvisejících.

40 Legislativní ochrana
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Rizikové faktory a právní zřeknutí 

se odpovědnosti

Měli byste pečlivě zvážit rizika spojená s nákupem a držením digitálních měn, jakožto i rizik 

spojených s těmito aktivy. Tento projekt je stále v počáteční fázi, faktory včetně provozu  

a základní technologie projektu a další související regulační činnosti mohou přispívat  

k významným rizikům. Pokud si zakoupíte Tokeny nebo NFT, přirozeně přebíráte riziko ztráty 

jejich hodnoty od času nákupu a souhlasíte, že budoucí funkčností Tokenu a NFT může být vše, 

čeho budou kdy schopni. 



Pokud si zakoupíte některé z Tokenů nebo NFT, souhlasíte že nemáte žádný opravný prostředek 

a nebudete uplatňovat žádný nárok, žalobu, rozsudek nebo opravný prostředek vůči týmu 

BLACK CANVAS (zahrnuje jeho kanceláře, zaměstnance, agenty, poradce, příbuzné společnosti, 

distributory, společnosti skupiny, a dceřiné společnosti), pokud Tokeny nebo NFT ztratí hodnotu, 

hra Black Canvas přestane fungovat, nebo pokud projekt nakonec nesplní očekávání.
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Pokud si nejste jisti, zda si zakoupit Tokeny nebo NFT ve světě těchto prohlášení o vyloučeni 

odpovědnosti, popřípadě právní upozornění zde obsažené nebo pokud máte obavy ze ztráty 

jakýchkoli peněz, které používáte k nákupu Tokenů nebo NFT, Vás důrazně žádáme, abyste 

žádné Tokeny ani NFT nanakupovali. Doporučujeme Vám konzultovat právní, finanční, daňové, 

technologické a další instituce s odbornými poradci, popřípadě odborníky na další pokyny před 

nákupem Tokenů nebo NFT.



Nemůžeme Vám poskytnout některou z výše uvedených rad. V souladu s tím Vám důrazně 

doporučujeme vzít si nezávislé právní služby poradenství ohledně zákonnosti Vašeho nákupu 

Tokenů nebo NFT ve vaší jurisdikci.Tým Black Canvas si vyhrazuje právo na změnu podmínek 

během vývoje hry.


Naší vizí je vytvořit pro vás vysoce kvalitní projekt se 


všemi výhodami technologie blockchain. 


