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Časopis Geodetický a kartografický obzor (GaKO) uveřejňuje od svého vzniku v rubrice 
výročí významné události a významné osobnosti spojené s rezortem geodézie, kartografie a 
katastru v minulosti a současnosti. Tyto události a významné osobnosti si poté GaKO 
v pětiletém cyklu každý čtvrtrok připomíná, což bylo hlavním účelem při založení rubriky 
výročí v časopise.  

Do roku 2012 byla tato rubrika součástí tištěné formy periodika. 

Od roku 2013, po přechodu pouze na elektronickou formu periodika jsou součástí časopisu 
GaKO už jednou zveřejněné významné události a významné osobnosti nebo nové, pouze 
ve zkrácené podobě: název události, jméno, příjmení a titul, a připomenuti kulatého výročí 
pouze rokem.  

Při zveřejnění a zařazení do rubriky výročí se u osobností spojených s rezortem geodézie, 
kartografie a katastru v časopise uvádějí osobnosti: 

- až po dovršení věku 50 let, 
- s ukončením vzděláním v oblasti geodézie, kartografie a katastru, 
- s dlouholetou praxí v oblasti geodézie, kartografie a katastru, 
- s významným přínosem v oblasti geodézie, kartografie a katastru. 

Příspěvky jsou zveřejněny v záložce výročí. 

Při založení časopisu zakladatelé chtěli i pro další generace uchovat a uctít památku 
významných osobnosti spojených s rezortem geodézie, kartografie a katastru a jednotlivých 
událostí tak, aby nebyly zapomenuty. Časopis dnes slouží i prostřednictvím rubriky výročí 
jako zdroj poznání o minulých významných událostech a osobnostech spojených s rezortem 
geodézie, kartografie a katastru. 

Časopis je součástí českého kulturního dědictví, je archivován v rámci projektu WebArchiv 
Národní knihovny ČR a bude poskytnut zdarma k online přístupu na internetu, viz 
http://www.webarchiv.cz. 

 

DORUČENÍ PŘÍSPĚVKŮ 

Příspěvky přijímá redakce v elektronické formě v textovém editoru Word (*.doc, *.docx, 
*.rtf) na e-mailové adrese: gako@egako.eu, nebo klasickou poštou na CD. Velké soubory lze 
komprimovat pomocí WinZip nebo WinRar. Větší soubory je možné po dohodě s redakcí 
poslat jako balík přes www.uschovna.cz.  

Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Autorské honoráře nejsou vypláceny. 

 

HLAVNÍ ZÁSADY 

Od 25. 5. 2018 je v platnosti Nařízeni evropského parlamentu a rady (EU) 2016/676 z 27. 4. 
2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto 
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údajů (GDPR), kterými se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). 

Do 24. 5. 2018 byly zaslané příspěvky zveřejněné v  rubrice výročí po autorské korektuře, kde 
redakční rada GaKO už nevyžadovala další speciální písemný souhlas ke zveřejnění a zařazení 
do rubriky výročí. Pro redakční radu byla dostačující autorská korektura jako souhlas se 
zveřejněním textu, který obsahoval osobní údaje uvedené v rámci zaslaného životopisu do 
redakce. 

Po 25. 5. 2018 všechny nové příspěvky v rubrice výročí budou zveřejněné a zařazené až po 
autorské korektuře a zaslání souhlasu se zveřejněním podle GDPR, šablona je na 
internetových stránkách http://www.egako.eu/kalendar . 

Po 25. 5. 2018 budou všechny dříve zveřejněné příspěvky v rubrice výročí odstraněné po 
zaslání žádosti o výmaz, t. j.  vyjádřením nesouhlasu se zveřejněním a zařazením do rubriky 
výročí.  

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

Příspěvky jsou publikovány v jazyce českém nebo slovenském.  

O přijetí příspěvku rozhoduje redakční rada časopisu. 

Redakce si vyhrazuje právo na jazykové a formální úpravy příspěvků v rámci obecných 
publikačních zásad a zvyklostí časopisu GaKO. 

Po úpravě příspěvku do tisku podle grafické úpravy časopisu a typografických pravidel je 
příspěvek autorovi odeslán k autorské korektuře. 

Pro tvorbu textu je možné využít šablonu uloženou na webové adrese http://www.egako.eu.  
Při psaní je nutné dodržovat odbornou terminologii, hlavně Terminologický slovník 
zeměměřictví a katastru nemovitostí, včetně výkladu a cizojazyčných ekvivalentů 
(http://www.vugtk.cz/slovnik), resp. STN 730401-1, 2 a 3 Terminológia v geodézii a karto-
grafii.  

 
 

PŘÍLOHY 

Obrázky a fotografie – dodávat v tiskové kvalitě min. 300 DPI přednostně ve formátech *.tiff 
nebo *.jpg, čárové kresby (schémata, grafy) ve vektorových souborech ve formátech. *.eps, 
*.ai (všechna písma musí být převedena do křivek) nebo převést do *.pdf. Zvláštní pozornost 
je třeba věnovat souladu barevné a černobílé škály vyjádření.  
 
Pravopis 
Pravopisnou normou jsou současná Pravidla českého pravopisu (http://www.pravidla.cz/, 
http://prirucka.ujc.cas.cz/) a Pravidlá slovenského pravopisu (http://slovnik.juls.savba.sk/)    
s následujícími upřesněními. 
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