
Samotné NFT je třeba rozdělit na několik samostatných kroků, aby vše proběhlo správně. Začneme 
postupně:

1. Vytvoření policy Id

- je to řekněme definice pravidel, jak funguje následně manipulace s vytvořeným assetem, kdo, kdy 
a za jakých podmínek jej může vydávat nebo pálit. Skrze policy se tedy definuje například 
multisignature, případně se asset zamyká, aby nebylo možno vydávat další mince apod.

- každý projekt by měl mít svoje vlastní policy Id. Tedy řekněme budete chtít vyrobit NFT s 
opicemi a mít zde 100 různých NFT. Všech těchto 100 NFT bude mít v rámci jednoho opičího NFT 
stejné policyId.

- pro potřeby NFT nás zajímá především časový zámek. V našem případě se stanovuje, za jakou 
dobu, od vytvoření policyId, bude uzamčeno.

- čili pokud hodláte během týdne vyprodat své opičí NFT, nastavíte zámek třeba na týden nebo 
měsíc. Jakmile se policyId zamče, už nemůžete někomu vydat třeba opici č. 101., myslete na to. 
Samozřejmě převádět již vytisknutá NFT jde bez omezení. PolicyId řeší jenom mint nových kusů.

- toto policyId i script (tedy soubor, který definuje konkrétní pravidla dané policyId) máte v 
administraci k nahlédnutí, stažení. Jsou webové stránky, kam tento script nahrajete a na základě 
toho zobrazí skutečně to, že je vaše NFT zamčené.

- myslete na to, jakmile odstraníte z nftada.io policyId, smažou se tím veškeré klíče a další nft už 
nevytisknete, i kdyby to časový zámek umožňoval!

2. Nahrání obrázku

Obrázky se nahrávají skrze nftada. Na pozadí se využívá IPFS systém, kam se ihned po uploadu váš
obrázek uloží a získá tzv. IPFS id.

3. Mint samotný

Jakmile máte vše potřebné – tedy policyId a obrázek, můžete se pustit do tisku NFT a zde je to 
opravdu jednoduché. 

V podstatě stačí zadat jméno NFT (např. Monkey0001), na jakou adresu jej chcete doručit, vybrat 
svoje policyId a u obrázku zadat IPFS id, které jste získali při nahrání obrázku. Units ponecháváte 1
(tvoříte přeci unikátní NFT).

Pokročilí uživatelé si mohou vyhrát s hlavičkami, které se přidají k NFT navíc. V základu už tam 
vše nezbytné vkládáme automaticky, ale můžete si přidat nějaké hlavičky navíc, kdybyste z 
nějakého důvodu chtěli zmínit třeba odkaz na facebook, jméno artista apod.. Myslete však na 
omezení, že tyto hlavičky musí být zjednodušeně krátké a stručné, nemůžete přiložit svoji báseň o 
cardanu, to by transakce neprošla.

To je celé. NFT by podle vytížení nástroje mělo být hotové v řádu minut, o čemž vás bude stav v 
přehledu informovat.

Nftada využívá v pozadí velmi pěkné API, čili lze s tím dělat takřka neomezené možnosti pomocí 
skriptování a nejrůznější automatizace.


