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Periodikum, vychádzajúce mesačne (od roku 2013 elek-

tronicky), plní funkciu odbornú, vedeckú, výchovno-

-vzdelávaciu a spoločenskú v okruhu odborníkov geo-

dézie, kartografie a katastra nehnuteľností pôsobia-

cich v štátnej správe, vo výskume, v pedagogickom

a vzdelávacom procese a v komerčnej sfére.

Geodetický a kartografický obzor reprezentuje úroveň odboru a je jediným 

časopisom s týmto obsahovým zameraním, ktorý vychádza spoločne v Českej 

republike a v Slovenskej republike.

1. 3. 1913 vyšlo v Brne prvé číslo časopisu Spolku 

českých geometrů Zeměměřičský Věstník, základ ne-

pretržitej publikačnej činnosti českých a slovenských 

geodetov a kartografov. Celá história časopisu po-

tvrdzuje, že zásady vytýčené jeho zakladateľmi boli 

zachovávané a s pokrokom vedy a techniky tvorivým 

spôsobom rozvíjané.

Od roku 1922 bol Zeměměřičský Věstník vydá-

vaný Spolkem československých zeměměřičů a od roku 

1940 pod názvom Zeměměřičský Obzor, od roku 1946 

Zeměměřický Obzor, Spolkem českých (československých) 

inženýrů SIA so sídlom v Prahe.

K premenovaniu na Zeměměřictví došlo v roku 

1951 a vydávaný bol Ústředím výzkumu a technic-

kého rozvoje so sídlom v Prahe.

Od roku 1955 je vydávaný pod dnešným názvom 

Geodetický a kartografický obzor najskôr Ústřední sprá-

vou geodézie a kartografie, od roku 1969 sa stávajú 

vydavateľmi Český úřad geodetický a kartografický

a Slovenská správa geodézie a kartografie (od 1. 7. 

1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie).

Od roku 1993 časopis vychádza zásluhou teraj-

ších vydavateľov.
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