
Kodex Projektu Forlǫg

§1 Autorství

§1.1 
Tomáš Vlasatý (dále jako autor) je nezávislý badatel bez akademické afiliace, politické 
příslušnosti a podílů ve firmách.

§1.1.1 
Autor je osobou samostatně výdělečně činnou. IČO 09406191.

§1.2 
Autor nemá žádné zaměstnance.

§1.3 
Texty a grafické práce externích pracovníků jsou uvedeny se jmény tvůrců.

§1.4 
Spoluautorem díla (článku) je každý, kdo se průběžně podílí na editacích textové části obsahu.

§2 Financování projektu

§2.1 
Projekt Forlǫg je platformou, která je dotovaná výlučně autorem prostřednictvím 
sponzorských darů, přijatých na zveřejněné účty (https://sagy.vikingove.cz/sponzoring/).

§2.2 
Smyslem darů je zajistit chod webových stránek a životní úroveň autora, nikoli ovlivňování 
autorova názoru.

§2.3
Dary mohou mít pouze finanční či knižní podobu.

§2.4 
Sponzory se mohou stát jednotlivci, spolky, soukromé firmy a muzejní instituce. Sponzory se 
nemohou stát politické strany a hnutí.

§3 Zaměření projektu

§3.1
Základním pilířem projektu je svobodný přístup k informacím na internetu a spojování lidí.

§3.2
Projekt se zabývá výhradně akademickým bádáním a rekonstrukcí (živou historií, 
reenactmentem, experimentální archeologií).

§3.3
Projekt se distancuje od politiky, současného dění, náboženství a světonázorů. Autor se 
nevyjadřuje, byť tematickém rámci, k probíhajícím válečným konfliktům.

https://sagy.vikingove.cz/sponzoring/


§4 Způsob publikování

§4.1
Primárním způsobem sdílení je webová stránka sagy.vikingove.cz.

§4.1.1
Webová stránka projektu Forlǫg nesbírá od návštěvníků žádná data.

§4.2
Sekundárním způsobem sdílení jsou Facebookové kanály David Stříbrný a sagy.  v  ikingove.  cz  .

§4.2.1 
Nechť jsou oba Facebookové kanály chápány jako profesní sítě autora.

§4.3 Dalšími způsoby publikování jsou Patreon a VK.

§4.4 Sdílení a správa sítí probíhá primárně v pracovní dny.

§ 5 Obsah

§ 5.1 
Obsah celé webové stránky je k dispozici zdarma. Nad rámec toho může Patreon obsahovat 
části, které jsou viditelné pouze platícím návštěvníkům. 

§ 5.2
Autor zveřejní jakýkoli text, který splňuje výše uvedené podmínky relevance a nezaujatosti. 

§ 5.3 
Texty reprezentují autorův úhel pohledu, který není finančně ovlivnitelný.

§ 5.4 
Webová stránka neobsahuje reklamy. 

§ 5.5 
Články jsou specificky uzpůsobeny online médiu.

§ 5.5.1
Články nezastupují akademickou tištěnou literaturu, jsou jejím rozšířením.

§ 5.5.2
Články nejsou recenzované.

§ 5.6 
Autor se vymezuje vůči plagiátorství.

§ 5.6.1
Ideje a ilustrace jsou akademicky ocitovány.

§ 5.6.2
Užití fotografií je možné pouze po souhlasu autorů.

https://vk.com/sagy.vikingove
https://www.patreon.com/vikings
https://www.facebook.com/sagyvikingove
https://www.facebook.com/sagyvikingove
https://www.facebook.com/sagyvikingove
https://www.facebook.com/sagyvikingove
https://www.facebook.com/david.stribrny.3
https://sagy.vikingove.cz/


§ 5.7 
Texty jsou aktuální ke dni publikování. Pokud možno, jsou průběžně doplňovány. S 
informacemi uživatelé nakládají na vlastní zodpovědnost.

§ 5.8
Každý dotaz položený na webové stránce či prostřednictvím emailu je zodpovězen.

§ 5.9
Autor si zachovává profesionální objektivitu, slušnost a etiku. 

§ 5.9.1
Pro chápání hranic evropských států autor užívá mapu OSN k roku 2020.

§ 5.9.2
Autor nedehonestuje, neužívá vulgarismy a pejorativa.

§ 5.9.3
Autor zachovává respekt k zemřelým.

§ 5.9.4
Pokud autor spolupracuje s detektoráři, činí tak proto, aby zaznamenal kulturní 
dědictví, které by jinak bylo navěky ztraceno.


