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ŠEST DEKÁD SEVEROČESKÉ GEOGRAFIE 

 
V uplynulém týdnu si ústečtí geografové v rámci celostátní akce Dny geografie 
připomněli již šest dekád organizované severočeské geografie. Na konci listopadu 
je tomu totiž přesně 60 let od vzniku Severočeské pobočky České geografické 
společnosti. 
 
Geografické vzdělávání a výzkum mají v severních Čechách relativně dlouhou tradici. 
Základy pro následné ustavení pobočky lze spatřovat už při založení Vyšší pedagogické 
školy v Ústí nad Labem v roce 1954 a po její transformaci na Pedagogický institut o pět 
let později. 
 
Jak uvádí současný předseda pobočky doc. Jan D. Bláha z katedry geografie PřF UJEP, 
„Severočeská pobočka Československé společnosti zeměpisné, jak zněl v té době název 
odborné organizace sdružující geografy z celého Československa, vznikla 27. listopadu 
1961. Byl to mj. důsledek převedení tehdejší geograficky zaměřené katedry z vysoké 
školy v Liberci do Ústí nad Labem. U zrodu katedry i pobočky stála řada odborníků, kteří 
pak po léta ovlivňovali charakter geografického výzkumu na severu Čech.“ 
 
Hlavní úlohou pobočky bylo propojení akademické sféry se severočeskými učiteli pomocí 
různých akcí, cestopisných přednášek, časem i formou rozličných exkurzí a dalších 
aktivit. „Tuto roli plní členové pobočky a akademičtí zaměstnanci UJEP dodnes, když 
spolupořádají jednak GIS Days, jednak celorepublikové Dny geografie. Cílem těchto 
aktivit je poukázat na mimořádně důležitou společenskou roli geografie a geoinformatiky 
a také prezentovat geografii jako disciplínu, která není pouze popisná, ale umožnuje 
aktuální problémy odborně zkoumat a vysvětlovat. Další význam má pobočka i pro 
spolupráci geograficky zaměřených odborníků napříč celou univerzitou,“ doplňuje Jan D. 
Bláha. 
 
Pavel Raška, vedoucí katedry geografie, vyzdvihuje, že „samotné stáří odborné 
organizace k potvrzení jejího významu nikdy nestačí. Podstatné je, že dokáže stále lákat 
další mladé kolegy a kolegyně napříč pracovišti a tématy. Právě to je základem 
současných úspěchů, k nimž patří akreditace atraktivních mezioborových studijních 
programů od bakalářského po doktorské studium, stejně jako množství projektů, často 
realizovaných ve spolupráci s partnery z praxe.“ 
 
V rámci akce Dny geografie, která se každoročně koná v druhé polovině listopadu, 
proběhla letos vernisáž výstavy prezentující historii 60 let pobočky a diskuze odborníků 
o roli a aktuálních výzvách (nejen) severočeské geografie. V rámci diskuze vystoupili doc. 
Jaroslav Koutský z Fakulty sociálně ekonomické UJEP a doc. Jiří Anděl 
z Přírodovědecké fakulty UJEP. „Právě doc. Jiří Anděl bude v letošním jubilejním roce 
přijat mezi čestné členy pobočky. Snažíme se tímto způsobem oceňovat nadšení  
a činnost pro severočeskou geografii. Obdobně oceňujeme zvláště vynikající geografické 
kvalifikační práce absolventů UJEP,“ uvádí dr. Petr Trahorsch, tajemník pobočky,  
a dodává: „Letošní laureáti budou představeni, jak už se stalo zvykem, během setkání 
členů pobočky.“ 
 
V roce 2002 se v Ústí nad Labem uskutečnil první kongres českých geografů 
v tomto století a akce se vydařila. Jak se shodují ústečtí geografové, rádi by své kolegy 
z ostatních koutů Česka opět pozvali na sever Čech. A mají co nabídnout: kromě zázemí 
konferenčních sálů v Kampusu UJEP také nové prostory budovy Centra přírodovědných 
a technických oborů. 
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