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VISKALIA - Virtuální skansen lidové architektury 

Specializovaná veřejná databáze Viskalia vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu DG20P02OVV003 – 

VISKALIA – Virtuální skansen lidové architektury (2020–2022, MK0/DG), podpořeného Programem na podporu aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). 

 

Po volbě vstupu pro veřejnost je možné volit výběr zobrazení dat podle pěti kritérií, která se postupně otevírají.  

Pouze v kritériu 1. je možné volit instituci – Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. nebo Národní muzeum. Je to 
z toho důvodu, aby se v dalších kritériích nenabízely fondy, které by pak byly vyloučeny volbou instituce. Pokud 
se v 1. kritériu nezvolí instituce, nabídky fondů budou z obou institucí. 

Po výběru kritéria (v tomto případě fondu) se nabídne možnost 
volby fondu. Tlačítkem Odeslat se volba potvrdí a nabídne se 
další možnost pro volbu kritéria 2., následně 3. atd. V případě, že 
chci opravit výběr, je zde možnost vrátit se o krok zpět. 

  

 

Kdykoliv je možné výběr stornovat, zobrazit výběr (i jen po zadání 1. kritéria) a vrátit se na úvodní stranu. 

Logika vyhodnocení je taková, že mezi různými kritérii je logický součin a mezi stejnými logický součet. 
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1. Příklad: 

 

Vyberou se a zobrazí záznamy z fondu Zaměřovací akce ČAVU, které byly v okrese Benešov. 

 

2. Příklad: 

 

Vyberou se a zobrazí záznamy z fondu Zaměřovací akce ČAVU, které byly v okrese Benešov nebo v okrese 
Kladno. 

Po potvrzení výběru se zobrazí seznam záznamů, které vyhovují zadaným podmínkám. 

 

Pro zobrazení detailních informací se zvolí tlačítko Záznam.  



 -3 - 

 

 

Obrázek se zvětší kliknutím na miniaturu v levém dolním rohu. 

 

Seznam kritérií: 

Název kritéria Způsob zadání Hodnoty 
Název instituce výběr z nabídky Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Národní muzeum 
Fond výběr z nabídky Zaměřovací akce ČAVU 

Hlavní katalog 
Studijní archiv 
Obrazový fond etnografie 
ÚLUV 
Menclovi Dobroslava a Václav 
Stránská Drahomíra 
Pekař Josef 
Kiliánkovi 
Studna Bohumil 
Obrazový archiv etnografie 
Obrazový archiv etnografie neg 
Obrazový archiv etnografie dep 

Inventární číslo zadáním hodnoty  
Lokalita zadáním hodnoty  
Obec zadáním hodnoty  
Číslo popisné zadáním hodnoty  
Okres výběr z nabídky seznam okresů ČR 
Kraj výběr z nabídky seznam krajů ČR 
Stát výběr z nabídky Česko 

Slovensko 
Rakousko 
Německo 
Polsko 
Ukrajina 
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Maďarsko 
jiný 

Základní klasifikace výběr z nabídky krajina 
obec / zástavba 
objekt 
interiér 
jiné 

Objekt podle účelu výběr z nabídky obytný 
hospodářský 
technický 
sakrální 
společenský 
jiný (např. brána …) 

Materiál objektu výběr z nabídky roubený / dřevěný 
zděný / monolitický 
hrázděný 
smíšený 
neidentifikovaný 
jiný 

Regionální typ domu výběr z nabídky Dům Středočeské pahorkatiny a povodí Berounky 
Jihočeský dům 
Dům jihozápadních Čech 
Dům severozápadních Čech 
Severočeský dům 
Dům severovýchodních Čech a středního Polabí 
Dům východních Čech a západní Moravy 
Dům Pomoraví a dolního Podyjí 
Dům severní Moravy a opavského Slezska 
Karpatský dům 
Jiný 

Popis objektu, poznámka zadáním hodnoty  
Evidenční jednotka výběr z nabídky Fotografie na papírové podložce 

Fotografické desky 
Listový film 
Svitkový film 
Kinofilm 
Digitální fotografie 
Plakáty 
Mapy 
Plány 
Technické výkresy 
Kresby 
Tisky po roce 1800 
Pohlednice 
Rukopisy 
jiné 

Autor dokumentu zadáním hodnoty  
Klíčová slova pro mapy výběr z nabídky brána 

břidlice 
černá kuchyně 
došek 
dvojdílný dům 
dveře 
dymník 
chlévní/komorochlévní dům 
jednodílný dům 
kabřinec 
klenba 
komorový/špýcharový dům 
lepenec/mazanice 
lomenice 
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mansarda 
okno 
patro 
pavlač 
pec 
podlomenice 
podsíň 
podstávka 
polygonální stodola 
skalní obydlí 
šindel 
trojdílný dům 
valba 
vazba 
výzdoba/datace 
záklopa 
žudro 

Fyzický stav výběr z nabídky Dobrý stav 
K restaurování 

Karton uložení zadáním hodnoty  
Zobrazení/technika zadáním hodnoty  
 
 
Seznam zkratek: 
 

DE – detail  
DK – deník  
E – evidenční číslování objektu v případě, že není dostupné číslo popisné  
IN – interiér  
KO – korespondence  
KR – krov  
MP – mapa  
PA – patro  
PČ – příčný řez  
PD – půdorys  
PL – podélný řez  
PO – pohled  
PŘ – přízemí  
PŠ – přední (průčelí) štítové  
PZ – průvodní (předávací) zpráva  
ŘZ – řez  
SI – situace  
SK – sklep  
TI – tisk  
TV – technický výkres  
TZ – terénní záznam (skica)  
VP – vstupní podélné (průčelí)  
ZP – zadní podélné (průčelí)  
ZŠ – zadní (průčelí) štítové  
 


