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Periodikum, vycházející měsíčně (od roku 2013 elektro-

nicky), plní funkci odbornou, vědeckou, výchovně-vzdě-

lávací a společenskou v okruhu odborníků geodézie, 

kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní 

správě, ve výzkumu, v pedagogickém a vzdělávacím 

procesu a v komerční sféře.

Geodetický a kartografický obzor reprezentuje úroveň oboru a je jediným časo-

pisem s tímto obsahovým zaměřením, který vychází společně v České republice

a Slovenské republice.

1. 3. 1913 vyšlo v Brně první číslo časopisu Spolku 

českých geometrů Zeměměřičský Věstník, základ ne-

přetržité publikační činnosti českých i slovenských 

geodetů a kartografů. Celá historie časopisu potvr-

zuje, že zásady vytyčené jeho zakladateli byly zacho-

vávány a s pokrokem vědy a techniky tvůrčím způso-

bem rozvíjeny.

Od roku 1922 byl Zeměměřičský Věstník vydáván 

Spolkem československých zeměměřičů a od roku 1940 

pod názvem Zeměměřičský Obzor, od roku 1946 Země-

měřický Obzor, Spolkem českých (československých) 

inženýrů SIA se sídlem v Praze.

K přejmenování na Zeměměřictví došlo roku 1951

a vydáván byl Ústředím výzkumu a technického rozvoje 

se sídlem v Praze.

Od roku 1955 je vydáván pod dnešním názvem

Geodetický a kartografický obzor nejdříve Ústřední 

správou geodézie a kartografie, od roku 1969 se pak 

stávají vydavateli Český úřad geodetický a kartogra-

fický a Slovenská správa geodézie a kartografie (od

1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie).

Od roku 1993 časopis vychází zásluhou nynějších 

vydavatelů.
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