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Zásluhou hlavně organizací ASEH, U.S. FHS a ESEH pokračuje ve světovém měřítku 

institucionalizace Mezinárodního konsorcia organizací pro vědecké dějiny, angl. International 
Consortium of Environmental History Organizations (zkr. ICEHO). Bylo neformálně ustanoveno 
v roce 2009 před 1. mezinárodním kongresem environmentálních dějin v Kodani – o něm více viz 
Klaudyán, 6, č. 1–2, s. 28–32. Konsorcium má pouze kolektivní členy, jako jsou ASEH, ESEH, U.S. 
FHS, SOLCHA, katedry univerzit, ústavy apod. (viz na jiném místě tohoto čísla Klaudyána, 
nebo na webu http://www.foresthistory.org/Events/ICEHO%20members.html).  Mezi ně náleží i sekce 
České geografické společnosti pro historickou geografii a environmentální dějiny. Tato cesta 
formování mezinárodní spolupráce a institucionalizace transdisciplinárního nového oboru může dospět 
k založení řádné mezinárodní unie, obdobně jakou je Mezinárodní geografická unie (IGU) aj. 
Předsedové nebo pověření zástupci těchto organizací jsou členy prozatímního „General Assembly“. 
(viz: http://www.foresthistory.org/Events/ICEHO.html). Jakoby „patrony“ konsorcia jsou prezidenti 
tří klíčových organizací: nyní jsou jimi Steven Anderson, Forest History Society (FHS); Harriet Ritvo, 
American Society for Environmental History (ASEH); Geneviève Massard-Guilbaud, European 
Society of Environmental History (ESEH). 

Předsedou prozatímního výboru General Assembly ICEHO je tedy prof. Christian Mauch. 
Po kongresu v Kodani 2009 (viz Klaudyán, 6, č. 1–2) hlavní shromáždění ICEHO zasedalo v průběhu 
výroční konference ASEH v Portlandu – o ní viz zprávu na jiném místě tohoto čísla. První zasedání 
(10. 3. při odpoledním „floating seminar“ po řece Villamette) projednávalo připravené podkladové 
materiály. Při druhém (11. 3.) se již o nich hlasovalo. Členem GA jsem ex-officio jako předseda 
komise ČGS pro historickou geografii a environmentální dějiny, která je členem ICEHO. 

Na zasedáních v Portlandu jsem byl jediným zástupcem z postkomunistických zemí (včetně 
Ruska). Na důležitějším druhém zasedání byly schváleny stanovy a některé vnitřní předpisy apod. 
a bylo rozhodnuto, že volby vedoucích funkcionářů ICEHO se budou konat později a prostřednictvím 
internetu. Konsorcium bude registrováno ve státě North Carolina, stejně jako její nejvýznamnější 
a finančně nejsilnější člen, tj. US Forest History Society. 

Dále byl schválen návrh zvláštní komise, aby se další světový kongres ED konal v roce 2014 
(v Kodani byl schválen pětiletý interval mezi kongresy), a to mimo Severní Ameriku a Evropu (zatím 
byly k tomu předloženy dva návrhy, poslední termín podání je 31. 12. 2010). Do června 2011 by pak 
mělo být rozhodnuto o místě konání a pořadateli II. kongresu. Před schválením jsou např. pravidla 
pro organizování kongresů, pracuje se na dalších materiálech. 

Účastníky jednání jsem mohl informovat, že v roce 2012 v Praze budeme pořadateli 
15. Mezinárodní konference historických geografů. 


