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 Souhrn 

Předkládaný text se zabývá využitím a zneužitím map v politice. Cílem 

práce bylo zjistit, jakým způsobem funguje politická mapová propaganda a jak 

se mapy vyrobené pro politické účely odlišují od běžně používaných map. Jak je 

totiž všeobecně známo, při tvorbě mapy dochází vždy ke zkreslením. 

Kartografové s těmito zkresleními počítají a podle toho i pracují, propagandisté 

je používají jako nástroj pro rozšiřování svých myšlenek. 

Zaměřil jsem se také na to, jakým způsobem si lidé utvářejí znalosti o 

svém okolí a jak je (re)prezentují dále, abychom poznali, jak je lidská mysl 

ovlivnitelná. Rovněž se stalo předmětem našeho zájmu vysvětlení rostoucího 

vlivu politické mapy ke konci 19. století a porovnání propagandy mapové 

s jinými druhy propagandy. Pro pochopení toho, jak propaganda funguje, jsem 

uvedl základní kartografické metody používané při tvorbě map a příklady 

z praxe, které dokazují, že tyto metody skutečně fungují a lze jich využít 

nejenom v politické, ale i ve vojenství během válek. 

Závěr textu obsahuje analýzu propagandistických map, které byly vyráběny 

a publikovány nacistickým Německem ve 30. letech a během druhé světové 

války. Rovněž je zde zkoumáno využívání map v období bipolárního konfliktu. 

Ukázalo se, že politici a propagandisté umějí využívat mapy rozličnými 

sofistikovanými způsoby a jejich hlavní uplatnění nastává v době hrozícího nebo 

již probíhajícího válečného konfliktu. 
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Abstract 

Following text is engaged in usage and misusage of maps in politics. The 

goal of this work was to discover, how does political propaganda in maps work 

and to show differences between these maps used in politics and commonly 

used maps. It is well-known fact that every map produces distortions. 

Cartographers do count with these distortions and they act accordingly to it, but 

propagandists use them to spread their ideology. 

I studied the way, how do people adopt their knowledges about their 

surroundings and how do they re(present) it. It was important because of 

revealing the way how people’s mind can be persuaded. The subject of our 

exploration was also to enlight rising of importance of political maps in 19th 

century and to compare propaganda maps with other methods of propaganda. It 

was necessary to introduce main cartographic methods, which are used to 

construct maps, in order to understand how propaganda maps really work. I 

also meantioned few examples of them and it was clear that methods of map 

propaganda can be used both in politics and war. 

The later chapters analyze maps produced and publicated by Nazi 

Germany in 30’s of 20th century and during the Second World War. There is 

also study of usage of maps during Bipolar Conflict. 

The work shows, that politicians and propagandists can utilize maps with 

various and sofisticated ways and that the best application of these kind of 

maps is in the times of war. 
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1. Úvod 
Touha člověka po poznání prostředí, ve kterém žije, je stará již mnoho tisíc 

let. Pravděpodobně je stejně stará jako první orientační plánky, které 

předchůdce člověka vyrobil. Během vývoje lidstva se vyvíjely způsoby 

zakreslování prostředí od primitivnch plánků až k vysoce sofistikovaným 

mapám. Postupem času, s rozvojem vědy (kartografie, matematika, astronomie 

atd.) a vznikem stabilních státních útvarů začali lidé zjišťovat, jakou moc mapa 

může mít. V průběhu posledních několika set let se tak mapy staly nástrojem 

politiků a jiných mocných a vlivných lidí. Politici a lidé v jejich službách pochopili, 

že mapy lze využít jako symbolu, který posiluje národní vědomí. Netrvalo dlouho 

a mapy se staly nástrojem konkrétních politických cílů a mocenských ambicí. 

Kartografie se stala pomocníkem politiky, někdy do takové míry, že se věda 

musela podřídit a přizpůsobit zájmům vládců. Začaly tedy vznikat mapy, které 

byly politikou zneužívány - mapy pro politickou propagandu. Nesloužily již 

poznání, ale k manipulaci s lidmi. jak uvidíme, nejčastěji se jich začalo 

zneužívat během válečných konfliktů. 

Toto téma jsem si pro svou diplomovou práci vybral proto, že již od dětství 

patřila geografie k mým oblíbeným předmětům ve škole, ale byla vlastně i 

jakýmsi soukromým koníčkem. Mapy jsou konečným produktem geografického 

snažení a jejich využití v politice, respektive zneužívání, jak se přesvědčíme, 

představuje pojítko mezi kartografií a politickou vědou. Jedná se o velmi 

zajímavé téma, které však zatím nebylo politologií ani kartografií příliš 

rozpracováno. Z kartografického hlediska totiž propagandistické mapy nejsou 

založeny na vědeckých základech, a tak se jedná spíše o téma okrajové. 

Bohužel, ač by se mohlo zdát, že politická geografie se jim bude věnovat více, 

ve skutečnosti tomu tak není a pravděpodobně neexistuje žádná kniha, která by 

se problematice politického využití a zneužití map věnovala komplexně. Existuje 

tak situace, kdy propagandistické mapy jsou na okraji zájmu kartografie, protože 

se jedná spíše o fenomén zabíhající do pole sociálních věd, ale politologie se 

jimi rovněž příliš nezabývá. Zkoumání těchto map totiž bude vyžadovat poněkud 

neortodoxní přístup. Uvidíme, že dobrými průvodci nám budou knihy nejenom 

z kartografické a politologické literatury, ale i z psychologie a biologie. 
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Domnívám se, že propagandistické mapy a jejich využití v politice je 

tématem velmi zajímavým a je škoda, že se mu nevěnuje více politických 

geografů. Je možné, že jejich nezájem je způsoben i tím, že v současnosti již 

existují mapy, které jsou vyrobeny na základě podrobných snímků ze satelitů, a 

proto již propagandistické mapy podle nich nemohou hrát v budoucnosti tak 

důležitou roli, jako dříve. Existují totiž možnosti, jak si může člověk správnost 

mapy ověřit. 

Ve své diplomové práci se zaměřím právě na mapy, které úmyslně 

výrazným způsobem zkreslují skutečnost. Jak se přesvědčíme, každá mapa 

nevyhnutelně produkuje zkreslení. Mapy určené pro politickou propagandu jsou 

však charakteristické tím, že zkreslení je na nich vyvoláno úmyslně, protože 

záměrem propagandistů je především navození požadovaného dojmu a 

emocionální reakce – většinou strachu, ale i zlosti nebo závisti. To je jeden 

z klíčových aspektů těchto kartograficko-politických prací. Budeme se také 

snažit odpovědět na několik otázak, které v souvislosti s propagandistickými 

mapami vyvstávají. Ukážeme si, v čem se liší propagandistické mapy - ty které 

zneužívá politika – od „běžných“ map, například politických map států. Také nás 

bude zajímat to, za jakých okolností a proč se mapy pro politickou propagandu 

vyskytují nejčastěji. 

Práce bude rozčleněná do čtyř částí, z nichž každá se věnuje 

propagandistickým mapám z trochu jiného pohledu. Na začátku práce se 

budeme zabývat tématem lidské teritoriality a tříděním a používáním 

prostorových znalostí. Bude nezbytné zmínit několik termínů, které hrají při 

zkoumání vztahu člověka a jeho okolí důležitou úlohu. Úvodní kapitoly se tak 

budou věnovat například fenoménům kognitivní mapy, mentálních map, 

centrality, ale srovnáme i teritoriální chování zvířat a lidí.  Budeme se tedy 

zabývat těmito pojmy z pohledu politické geografie, biologie, psychologie a 

etologie.  

Následující kapitola se bude ve stručnosti zabývat dějinami kartografie. 

Poznáme, že tradice mapování je již velmi stará, a že některé metody, které 

používají kartografové dnes, mají své základy již v předkřesťanské éře. Zjistíme 

zároveň, kdy se mapy poprvé začaly využívat pro mocenské účely a kdy se 

kartografie skutečně stala nástrojem v rukou politiků. Zvláštní úlohu sehrály 

v tomto procesu i národní atlasy, které se masově rozšířily v devatenáctém a 
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dvacátém století a měly vliv na západní pojetí chápání národních států. Také 

teoreticky rozebereme to, jak propaganda funguje a jaké místo má mezi 

ostatními propagandistickými metodami tvorba map.  

Třetí část práce bude zaměřená na kartografické postupy, pomocí nichž se 

mapová díla sestavují. Bude pro nás důležité je poznat, protože propaganda 

čerpá právě z těchto metod. Lépe řečeno, zneužívá je. Abychom pochopili, jak 

v propagandě fungují, zmíníme několik příkladů takových map. Dozvíme se 

tedy, jak lze pracovat se zobrazením, měřítkem mapy a symbolizací, které se 

v mapách užívají tak, aby vznikla politicky přesvědčivá mapa. Vhodným 

zvolením těchto prvků totiž může propagandista vytvořit v uživateli mapy silný 

emocionální dojem, který může potom politik lehce zneužít. 

Čtvrtá část diplomové práce bude věnovaná analýze několika map, které 

byly v praxi využity. Půjde především o mapy nacistického Německa. To bylo 

státem, který mapy v politice využíval nejvíce, protože se snažil ospravedlnit 

svoje územní výboje. Setkáme se ale i s příklady několika map z období 

bipolárního soupeření mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Na 

uvedených mapách nás bude zajímat především to, v jakém kontextu – tedy v 

jaké době a v jaké mezinárodní politické situaci - byly tyto mapy vytvořeny, 

jakému cíli měly sloužit, kdo je vytvořil a rovněž to, jakých kartografických prvků 

bylo při tvorbě map využito. Dozvíme se tedy, proč některé mapy klasifikujeme 

jako propagandistické. Ač nebude snadné dát jasnou odpověď, budeme se 

snažit zjistit, jak úspěšná byla v přesvědčování a ovlivňování lidí tato díla. 

Literatura, kterou v práci použiji se bude vázat k tématům jednotlivých 

kapitol, přesto ale existuje několik knih, které se staly oporou pro celou práci. Je 

to kniha Political Geography od M. I. Glassnera, ze které čerpám v kapitole 

úvodní, ale i v pozdějších.  Navíc obsahuje několik mapek, které nám lépe 

umožní pochopit to, jak je člověk mapami ovlivňován. Zvláště přínosnou se 

rovněž ukázala publikace Proč mapy lžou od geografa Marka Monmoniera. 

Osobitým způsobem vysvětluje, proč mapy nemohou nikdy přesně zachytit 

skutečnost, a také to, jak lze pomocí map úmyslně zkreslovat realitu. S odkazy 

na jeho práci se setkáme prakticky ve všech částech diplomové práce. 

Důležitou knihou, která mi pomohla utřídit některé poznatky o tvorbě map, se 

stala vysokoškolská učebnice Kartografie od předního českého kartografa 

Vladimíra Hojovce. 
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V úvodní kapitole, která, jak jsem zmínil, nám ukáže některé psychologické 

aspekty lidské teritoriality a vysvětlí způsob utváření vnitřních reprezentací – 

takzvaných mentálních map, nám bude nápomocná například kniha Kognitivní 

psychologie od Roberta Sternberga či Základy etologie od S. Fraňkové a V. 

Bičíka. 

Kapitola, která bude krátkým historickým exkurzem a ukáže, jak se 

v průběhu vývoje lidstva měnilo využití map, bude založena převážně na 

učebnici Kartografie. Tato práce mi posloužila spolu s Monmonierovou publikací 

jako hodnotný zdroj i v kapitole následující, která rozebírá kartografické postupy 

při tvorbě map a možnosti politiků a propagandistů, jak tyto metody zneužít. Pro 

srovnání politické propagandy na mapách a dalších způsobů politické 

propagandy využijeme knihu Propaganda and Peruasion.  

Nezbytností při tvorbě práce, která se věnuje takovému tématu, jako je 

využití map v politice, je využití atlasů. Během psaní textu jsem používal tři 

atlasy. Dva české (respektive český a československý), s daty vydání 1988 a 

2001, které mi umožnily zajímavá porovnání, a také Student Atlas of World 

Politics z roku 1994, který na rozdíl od atlasu vyrobeného v Československu 

prezentuje pohled ze strany západních států, konkrétně USA. 

Mimo těchto zmíněných monografií a některých dalších prací, které nebyly 

využívány tak intenzivně, jsem pracoval s internetovými zdroji, které byly zvláště 

nápomocné při hledání vizuálních materiálů. 

Je třeba říci, že tématu propagandistických map, ač je velmi zajímavé a je 

jedním z předmětů zájmu politické geografie, jak ostatně sama deklaruje, se 

mnoho literatury nevěnuje. I ve zmíněných knihách nalezneme přinejlepším jen 

několik kapitol, které se tohoto tématu dotýkají. Nejkomplexnější knihou v tomto 

ohledu je zmíněná práce Proč mapy lžou. V ostatních publikacích se politicky 

využitelným mapám věnuje maximálně pár stránek. Existují knihy, které se 

zabývají propagandou, ale soustředí se především na jiné formy, než je ta, o 

kterou se budeme dále zajímat. Pro zjištění více informací tedy bylo třeba hledat 

na internetu. Tam bylo možné sehnat k mapám otištěným v uvedených 

monografiích i některé informace navíc a zároveň nalézt další obrázkové 

materiály. 

Na začátku práce využiji přístupu psychologie a biologie (etologie), ale 

později, až se zaměřím na kartografické aspekty mapy, bude třeba použít 
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samotné kartografie a jejích poznatků, které politická geografie, jakožto 

mezivědní obor, také využívá. Způsob, jakým mapy budu v textu práce 

zkoumat lze označit jako analytický. Vědci, kteří se zabývají vlivem map na 

utváření mentálních reprezentací odkazují na takzvanou semiotickou analýzu. 

Tvrdí, že rozbor map je také rozborem znaků a symbolů a jejich zkoumáním 

můžeme mnoho zjistit o tvůrci mapy i o jeho záměrech a (ne)úspěších. 

Protože tato diplomová práce je zčásti založena na rozboru vizuálních 

materiálů, které je vždy nejlepší si přímo prohlédnout, je její součástí příloha, 

v níž se nachází několik listů s otištěnými mapami. V textu, kde na ně 

odkazuji, jsou tato díla uváděna jako příklady užití map pro politické a 

propagandistické cíle. Snažil jsem se vybrat materiály takové, aby ukazovaly 

co možná nejpestřejší metody propagandy. Převážně se v příloze setkáme 

s mapami, které vydávali nacisté, ale i s několika dalšími, které vznikly 

v období po druhé světové válce. 
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2. Člověk a prostředí 
Politická geografie je považována za interdisciplinární vědecký obor. Není 

tedy překvapením, že zkoumání lidské teritoriality, která je pro politickou 

geografii klíčová, se věnuje mnoho oborů. Jsou to nejenom vědy společenské, 

jako politologie, sociologie či psychologie, ale i vědy přírodní. Nové poznatky 

přináší nejenom geografie, ale i biologie a jí příbuzné obory – zoologie a 

etologie stály na počátcích zkoumání zvířecího a poté i lidského smyslu pro 

prostor a teritorialitu. V následující kapitole se tedy podíváme na fenomén 

teritoriality nejenom z hlediska politologického a geografického (respektive 

politické geografie), ale i z úhlu psychologického a biologického – pro 

uvědomění určitých aspektů totiž někdy použijeme příměry z živočišné říše. 

Právě živočichy z hlediska chování zkoumá obor etologie, který sám sebe 

definuje jako disciplínu zoologickou, ačkoliv, jak vědci připouštějí, našly její 

poznatky později výrazné uplatnění i v psychologii. Právě tento fakt znamená 

výrazné propojení mezi přírodovědnými a společenskovědními obory. Hlavním 

cílem etologie „...je pochopení mechanismů a zákonitostí chování zvířat, 

zejména těch vzorců chování, jež mají vrozený základ“ (Fraňková, Bičík: 1999, 

s. 13). 

 Pro pochopení určitých jevů, které se týkají percepce prostředí, bude, 

zdá se, užitečné zmínit alespoň některé jevy, které umožní pochopit, jak a na 

základě čeho člověk, jakožto živočich, ale i jako bytost kulturní a sociální – 

stejně jako některé druhy zvířat (sic!) - konstruuje svůj pohled na okolí. 

Etologický pohled nám umožní poznat elementární principy, fungující jak u 

zvířat, tak i u lidí. Jejich smyslem je  zpracovat a utřídit informace o prostředí 

v mozku do takové podoby, aby mohly být využity pro orientaci. Na základě toho 

později psychologové a po nich další vědci  ze zmíněných oborů začali studovat 

to, jakým způsobem si lidé zpracovávají a uchovávají informace o svém okolí, 

jak tyto mohou být zkreslovány a také uplatňovány v praxi. 

 Přínosem těchto pozorování pro nás je to, že snadněji pochopíme, jaké 

procesy probíhají v lidské mysli a podvědomí v průběhu osvojování si znalostí o 

našem okolí. To nám ukáže principy orientace v prostoru nejznámějším. Pro 

člověka je to každého domov, město a nejbližší okolí. Tam většinou také 

existuje možnost přímého „setkání s prostředím“. 
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 Část věnovaná mentálním mapám nám zase ukáže, jak a proč si utváříme 

některé stereotypní představy o prostředí, které bývá zpravidla zprostředkováno 

(tímto mediátorem jsou například komerční informační média, stát, státní 

propaganda případně i osoby, kterým důvěřujeme). Tyto reprezentace, 

zpravidla už větších celků, obsahují naše představy a znalosti o okolí – o 

prostorové organizaci a dalších atributech subjektů, které nejsou geometrické 

povahy. Mentální mapy však využíváme už od lokální úrovně – domova, 

sousedství. Pro náš účel bude nejvýznamnější sledovat  mentální reprezentace 

na úrovni států, větších politických celků nebo i světadílů. Právě mapy, které 

jsou v převážné většině tvořeny s ohledem na zájem zadavatele či tvůrce, jsou 

mnohdy zdrojem stereotypů (čímž se stávají, pokud je jejich účel takový, 

propagandistickými), které jakoby automaticky přejímáme, ale v běžném životě 

si je neuvědomujeme. Propaganda se snaží těžit z těchto dvou fenoménů, které 

si dále vysvětlíme. Teritoritoriální zisky jsou ústředním motivem propagandistů 

využívajících mapy, takže využívat sklonům lidí k teritorialitě pro ně musí být 

nezbytností.  Změna mentální mapy je potom to, o co propagandisté usilují. 

Znamená to nabořit vžitou představu a podsunout jinou, takovou které lidé 

budou postupně přivykat, a to až do té míry, že jsou často ochotni za ni sami 

aktivně bojovat.  

Bude rovněž přínosné zmínit takzvané mentální zkratky, mechanismy, 

které nám pomáhají třídit vědomosti prostorového typu a též zmíníme princip 

„centrality domova“ - kulturně univerzální fenomén vážící se k tendenci každého 

člověka umisťovat ve svých představách prostředí domova do pomyslného 

středu. Děti zakreslují své bydliště do středu obrázku, ale jak si později 

ukážeme, i dospělí podobným způsobem znázorňují například svou vlast. 

Ukážeme si náčrtky představující mapu světa zhotovené dospělými, na kterých 

uvidíme, že lidé mají tendenci umisťovat zemi původu do horní části ve středu 

obrázku.  

Z hlediska toho, co nás zajímá, což jsou propagandistické mapy, nás bude 

otázka vnímání prostředí a třídění znalostí o něm zajímat především proto, že si 

budeme moci vysvětlit, jak vznikají takové představy, které mohou spojovat 

velké skupiny lidí. Těmito skupinami bývají nejčastěji národy, které v jistém 

smyslu sdílejí společnou mentální mapu. Protože nacionalismus je 

v současnosti nejefektivnější politickou metodou jak rozdělit a řídit společnost 
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jako celek a částečně je založen na teritorialitě, zmíníme se později i o něm a 

jeho vztahu k mapám, respektive o významu map pro národní hnutí. Jaké 

mechanismy tedy napomáhají tomu, že určitý prostor chápeme jako náš vlastní, 

jsme k němu silně emocionálně vázáni a to někdy až do takové míry, že jsme 

ochotni ho bránit proti cizím osobám, ale kolektivně i proti skupinám a 

národům? 

 

2.1. Lidská a zvířecí teritorialita 
Stejně jako naprostá většina zvířat, i člověk kolem sebe vnímá zónu 

zvanou životní nebo též osobní prostor, který se zpravidla snaží bránit proti 

pronikání cizích osob. V živočišné říši plní teritorialita několik užitečných funkcí 

– reguluje početní stav a zamezuje konfliktům mezi jedinci téhož druhu, 

zabraňuje šíření parazitů a nemocí, ale i chrání zvířata níže v potravinovém 

řetězci ze strany predátorů. Ti, jak známo, si vytyčují území o rozloze mnoha 

kilometrů čtverečních1, čímž se zabezpečuje udržení stavu u býložravců a 

ostatních druhů, které mohou být kořistí predátora. Zvířata teritorium nevnímají 

pouze na povrchu země, ale i ve vodě a ve vzduchu, podle toho, v jakém živlu si 

je konkrétní druh nejjistější.  

Velikost tohoto prostoru u člověka je ovlivněna především tím, v jakém 

kulturním okruhu jedinec vyrůstá. Angličané, obecně, mají intimní oblast větší 

než Francouzi nebo Jihoameričané. Velikost tohoto prostoru je proměnlivá 

vzhledem ke vztahu k osobám, s nimiž se setkáváme. Tvar prostoru, který 

považujeme jako intimní (což je pro Evropany zhruba 60 centimetrů od obličeje) 

také není pravidelný a symetrický – člověk obecně toleruje větší blízkost 

ostatních přímo před sebou než vedle sebe. Pokud se však člověk ocitne 

v situaci, kdy je na malém místě mnoho lidí, dokáže automaticky snášet, stejně 

jako některé společenské druhy zvířat, pravidelné překračování tohoto prostoru. 

Pocit vlastní jedinečnosti a sebeuvědomění vzniká u dítěte během prvního 

roku života a právě tehdy se rozvíjí i vědomí osobního prostoru. Lidé 

                                                 
1 Například samec tygra obývá území o rozloze 60- 100 km², které se zřídkakdy překrývá 

s teritoriem jiného samce. Samice obývají zhruba několikanásobně menší území a jejich teritoria 

se mohou překrývat, protože jsou schopny tolerovat přítomnost jiné tygřice, narozdíl od samců, 

kteří vůči svům konkurentům vystupují agresivně. 
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v každodenním životě projevují, ač si to mnohdy neuvědomují, značnou míru 

teritoriality. Udržují si své soukromí a brání nedotknutelnost především na 

menších a jim dobře známých místech, jako vlastní pokoj, domov, kancelář a 

jak vídáme dnes, velmi silně to platí i pro automobil. Pro tato místa platí, že se 

často stávají výrazem úspěšnosti člověka, který je obývá. Evropanům připadá 

úsměvné, jak například indičtí taxikáři zdobí svá auta šperky, soškami bohů a 

podobně, ale my sami to děláme například v kancelářích. Drahý koberec na 

zemi, mramorový stůl, to jsou materiální symboly úspěšnosti. Roli hraje i poloha 

místnosti – v jakém patře budovy se nachází, to, jestli má velké okno. Úspěšní 

lidé pak mnohdy mají tendenci pořizovat si velká sídla nebo rovnou několik 

domů, stejně jako prostorné kanceláře a automobily. Vyjadřují tak svůj 

společenský status. Ve světě diplomacie se také setkáváme s tím, že se jasně 

vyjadřuje postavení účastníků setkání, jak uvidíme níže.  

Intimní zóna je soukromá oblast každého člověka, do které pouští jen 

nejbližší osoby (rodiče, sourozenci, partner atd.) a tento „Náš“ prostor je chápán 

jako místo bezpečí, zatímco to, co leží za ním, nás potenciálně ohrožuje. 

„...doma se většina z nás cítí bezpečnější, zatímco na teritoriu protivníka je 

tomu přesně naopak. Tohoto fenoménu se v běžném životě s úspěchem 

využívá například ve sportu (výhoda domácího hřiště), ale velmi dobře si ho 

jsou vědomy i všechny mocenské orgány. S velkými úspěchy toho například 

využívá (či zneužívá?) státní byrokracie, která občany nutí k tomu, aby hráli 

pouze na jejím hřišti a podle jejích „pravidel“ “ (Cabada, Kubát a kol.: 2002, s. 

393) . 

V případě překročení osobní zóny a její minimální akceptovatelné 

vzdálenosti, která je daná - jak je výše naznačeno - především kulturním 

prostředím, bude člověk reagovat dle vlastního temperamentu a okolností, 

v nichž se nachází. Od schoulení se, ustoupení od narušitele, přes zřetelné 

signály o vlastním nepohodlí až po přenechání místa – nejextrémnější nenásilné 

reakce. U některých druhů zvířat se chování mění, pokud je v nějakém místě 

extrémní nakupení jedinců téhož druhu. Podobné reakce existují u člověka, jak 

je výše řečeno. V každodenním životě můžeme tuto skutečnost pozorovat 

v prostředcích hromadné dopravy nebo ve výtahu. Schopnost přivyknout 

prostředí podle okolností se vyvíjí spolu s adaptací na sociální prostředí a 

otupuje sklony k násilným reakcím (Glassner: 1996, s. 19). 
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V ohrožení (ale i jenom při subjektivním pocitu ohrožení) může člověk 

„svůj“ prostor kontrolovat i násilnými prostředky. Stejně tak to činí státy, národy, 

etnika nebo další sociální skupiny, které pojí určité pouto, jež jim dává pocit 

vlastní výlučnosti. Takové reakce vyžadují silný pocit vlastní jedinečnosti a 

výlučnosti a jsou vyústěním silného pocitu vyjádřeného v dichotomii My versus 

Oni.  

Koncept teritoriality je založen na definici určitého teritoria, jehož hranice 

jsou vnímány jako neporušitelné. K místu se později začínají vázat určité 

charakteristiky a atributy, které ještě posilují pocit příslušnosti k určitému 

teritoriu. Jean Gottmann je nazývá „ikonografie“. Je to vlastně symbolizace 

místa za pomoci znaků a symbolů, které nám ono místo připomínají. (viz 

Gottman, J.: The Significance of Terittory. Charlottesville: Univ. Press of 

Virginia, 1973) 

Použijeme-li, metaforu, která by se jistě velmi líbila sociálním darwinistům 

konce 19. století, můžeme říci, že podobným způsobem, jako si dítě v útlém 

dětství vymezuje svůj prostor, musí i stát na počátku své existence vymezit 

teritorium hranicemi. Disponovat jasně vymezeným územím je dle definic 

politických geografů jedna z elementárních podmínek fungování státu, ač se 

můžeme, jak připouštějí, výjimečně setkat s útvary, tzv. kvazistáty, jež se této 

podmínce mohou vymykat (často je uváděný Řád maltézských rytířů). 

Jaký význam má teritorium v politice ukazují i následující příklady. Místa 

setkání politiků byla vždy vybírána s pečlivostí, ohledem na protokol a politickou 

situaci. Diplomatický protokol přesně určuje, kde mají sedět význační diplomaté 

a úředníci, a kde řadoví hosté. Pokud se chce pořadatel nějakého zasedání 

vyhnout tomu, aby se určití lidé cítili jako méně důležití, zvolí zpravidla kulatý 

stůl, kde neexistuje prominentní místo (například bude třeba najít konsensus – 

to vyžaduje souhlas všech). Tam, kde z praktických důvodů není možné 

uspořádat setkání kolem kulatého stolu, a přesto je potřeba zachovat rovné 

postavení všech zástupců, volí se způsob zasedání podle abecedního pořadí. 

Ve Valném shromáždění OSN tomu tak je, a navíc, vyslanci se při každém 

dalším zasedání posouvají tak, aby nikdo stále neseděl vpředu či v zadních 

prostorách místnosti. 

Z politické praxe si můžeme vzpomenout na případy, kdy politici dávají 

přednost (víceméně) neutrálnímu prostředí před svým vlastním a tím, který 



 17 

ovládá protivník, aby mohlo být vedeno jednání o ožehavých otázkách. Američtí 

prezidenti, kupříkladu, zvou jiné hlavy státu při zvláště důležitých setkáních a 

urovnávání konfliktů do sídla v Camp Davidu. To nepochybně zvyšuje prestiž 

Spojených států, mimo fakt, že je to způsob, jak rivalům, kteří by jinak spolu 

těžko navázali diplomatický styk, umožnit setkání na neutrální půdě. Tak se 

stalo kupříkladu roku 1978, kdy na tomto místě uzavřeli mírové dohody 

egyptský prezident Anwar al Sadat a izraelský ministerský předseda Monachem 

Begin. Podobně se sešli i zástupci Srbů, Chorvatů a bosenských muslimů 

v Daytonu (Ohio) na podzim 1995, aby po třítýdenním jednání – 21. listopadu - 

ukončili nejkrvavější evropský konflikt od konce 2. světové války.  

Oproti tomu, pokud jedna strana ve válečném konfliktu dominuje a 

dosáhne toho, že nepřítel kapituluje, je to ona, kdo vybírá místo pro podpis 

mírové smlouvy a je to často místo, které symbolizuje sílu vítěze – může to být 

jak válečná loď vítěze (jako například USS Missouri, kde japonští představitelé 

podepsali kapitulaci), tak i hlavní město poraženého či jiná lokalita, kterou 

považují strany  za významnou (při podpisu míru v Evropě roku 1945 to byla 

ženijní školu v Berlíne-Karlshorstu, sídla 1. běloruského frontu maršála Žukova, 

kde byla po půl dvanácté v noci 8. května 1945 podepsána kapitulace 

Německa, ačkoliv tak bylo učiněno již o den dříve ve hlavním stanu generála 

Eisenhowera ve francouzské Remeši2). 

                                                 
2 Druhý akt kapitulace měl nicméně několik příčin. Byl to jednak fakt, že kapitulace 

proběhla napoprvé na francouzském území a Němci by tak měli možnost tvrdit, jako tomu bylo 

po kapitulaci roku 1918 v Compiegne, že vojensky zůstali neporaženi ale i prostý fakt, že 

triumfální atmosféra v Berlíně byla určitě silnější než v provinční Remeši. Také skutečnost, že 

Sovětský svaz nesl největší tíhu bojů proti státům osy podle Stalina vyžadovala, aby byl 

kapitulaci přítomen některý z vrcholných představitelů SSSR a zároveň nacistického Německa, 

jinak nebude mít jistotu, že německé divize na východní frontě skutečně složí zbraně. Nově 

jmenovaný vrchní velitel pozemních vojsk a velitel skupiny armád „Střed“, polní maršál 

Schörner, rozkázal, že kapitulace se týká jen mužů, kteří narazí na západní jednotky Spojenců a 

boj proti českým povstalcům a sovětské armádě musí pokračovat. Nepochybná byla i Stalinova 

nevole uznat kapitulaci podepsanou v Eisenhowerově stanu, doplněnou za sovětskou stranu 

podpisem relativně neznámého generálmajora, velitele 10. dělostřelecké armády, Ivana 

Aleksejeviče Susloparova  (1897 – 1974). Při kapitulaci v Berlíně již byli přítomní všichni proslulí 

velitelé Velké vlastenecké války (http://www.fronta.cz/dokument/akt-vojenske-kapitulace-

nemecka). 
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2.2. Kognitivní mapy 
Jak již bylo řečeno výše, živočichové si na různých úrovních utvářejí 

mechanismy, podle kterých budou schopni se orientovat v prostředí. Na nižší 

úrovni v kognitivním zpracovávání prostředí jsou například krysy. Během 

pokusu provedeném v roce 1930 psychology Edwardem Holmanem a C. H. 

Honzikem, bylo zjištěno, že si pro orientaci v bludišti vytvářejí vnitřní 

reprezentaci onoho labyrintu. Krysy byly rozděleny do tří skupin. V první bylo 

úkolem krys naučit se orientovat v bludišti a za odměnu na ně v cíli čekala 

potrava. Nakonec se tomu naučily a nevstupovaly do slepých uliček ani jinak 

nechybovaly. Ve druhé byla zvířata umístěna do labyrintu na jehož konci žádná 

potrava nebyla. Nakonec i ta se naučila nalézt správnou cestu, avšak za delší 

dobu, protože zde neexistovala tak silná motivace učit se. Ve třetí skupině byly 

krysy, které deset dnů nedostávaly žádnou odměnu a teprve jedenáctý den se 

v cíli objevila. Na základě této jediné pobídky se krysy rapidní rychlostí naučily 

prolézt bludištěm a dokonce v menším počtu pokusů než subjekty z první 

skupiny. Tolman vyvodil, že krysy se těžko mohly naučit nějaký systém 

„příkazů“ („zde vlevo – tam vpravo“), který by dával pokyny, kde kdy má krysa 

odbočit. Velmi pravděpodobně se místo toho krysy naučily kognitivní mapu – 

tedy vnitřní reprezentaci bludiště (Sternberg: 2002, s. 274). 

V následujících dekádách vědci zjistili, že i podstatně jednodušší 

živočichové jsou schopni si podobným způsobem vytvářet niternou reprezentaci 

reality. Karl von Frich, nositel Nobelovy ceny, v šedesátých letech na základě 

zkoumání včel vyvodil, že jsou schopny užívat i symbolických způsobů 

komunikace – „tanec“, tedy kroužení včely přilétnuvší do úlu, okolo vlastní osy, 

signalizuje směr a vzdálenost, kde je možné nalézt nektar. 

V osmdesátých letech formulovali Thorndyke a Hayes-Roth (1982) tři 

druhy znalostí, které lidé uplatňují, aby si mohli vytvářet a užívat kognitivní 

mapy. Jedná se o znalosti dominant nebo mezníků (landmark knowledge), 

určení cesty (route-road knowledge) a zaměření (survey knowledge). Jak 

napovídají názvy, jde o činnosti zaměřené na specifické znaky určitého místa, 

které napomáhají orientaci, určení směru trasy a určení vzdálenosti mezi dvěma 

jednotlivými body - mezníky. Pozorování ukázala, že lidé používají jak výrokové 

kódy (například numerická specifikace vzdálenosti), tak analogické (obrazné 

představy o určitém místu) (Sternberg: 2002, s. 275 - 276). 
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Je tedy pravděpodobné, že i zvířata v určité míře používají tyto znalosti, 

aby se mohla orientovat tak, jak ukázal například výzkum na krysách. Co však 

jednoznačně odlišuje člověka a zvíře je schopnost komunikace v řeči. Z toho 

vyplývá, že tři výše zmíněné druhy znalostí budou u zvířat reprezentovány 

výhradně v analogickém kódu (a jak bylo uvedeno u včel, mohou být 

reprezentovány symbolickým způsobem). Můžeme říci, že to, co odlišuje 

mentální mapy od kognitivních, je právě to, že kognitivní jsou založeny na 

prostorových znalostech a mohou být (ale nemusejí, jak je tomu i u lidí)  

reprezentovány výhradně analogicky, jak je tomu u zvířat a také se vždy vážou 

k místu, s nímž má subjekt smyslovou zkušenost. Chápání prostoru je u 

zmíněných druhů zvířat založeno na vnímání prostorových a geometrických 

vztahů mezi objekty. 

Jak uvidíme dále, pozorování biologů dokázala, že někteří vyšší primáti 

mají smysl pro orientaci na ještě vyšší úrovni, než jen na schopnosti uchovávat 

si kognitivní mapy. 

 

2.3. Mentální mapy 
Douglas Dudycha charakterizuje mentální mapu takto: „Mentální mapy 

reprezentují naše podvědomí o prostorovém uspořádání našeho prostředí a 

zároveň reprezentují naše informace o atributech přiřazovaným různým lokacím 

a regionům“3 (viz http://www.fes.uwaterloo.ca/crs/geog165/maps.htm). 

Jinými slovy, mentální mapu si konstruuje každý z nás, čímž se stává 

naprosto unikátní a empiricky nepřenositelná ve své celistvosti. Vnímání 

prostoru, založeného buď na fyzické zkušenosti (to, na čem je založeno 

vytváření kognitivních map) nebo i na zprostředkování, je jen jedním prvkem 

ovlivňujícím podobu mentální mapy. Dalšími faktory jsou kultura, sociální 

prostředí, životní postoje, věk, momentální nálada, motivace, inteligence, ale i 

další genetické predispozice. Jsem si jistý, že hloubavý člověk by přišel ještě na 

tolik vlivů, že by jejich výčtem zaplnil mnoho následujících řádek. Na základě 

všech těchto věcí si konstruujeme povědomí o našem okolí. Vidíme tedy, že 

není vůbec jednoduché určit, co a do jaké míry má zásadnější vliv na utváření 

vnitřních reprezentací. To se samozřejmě dotýká i našeho tématu. 

                                                 
3 Uvedený text je překlad autora z angličtiny. 
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Propagandistická mapa se snaží upravit mentální mapu člověka tak, aby začal 

chápat jako přirozené a správné právě to, co je v mapě zaneseno zavádějícím 

způsobem. Tak, aby toho dosáhla, potřebuje využít zmíněných vlivů v co možná 

největším množství, intenzivně a efektivně, ale stále tak, aby si daná mapa 

zdánlivě zachovávala objektivní informační hodnotu. Dovoluji si tvrdit, že 

nejlepším způsobem, jak lhát mapou, je částečně ji vybavit skutečnými 

informacemi. Tedy, že nejlepší lež je polopravda4.  

Vraťme se ale opět k psychologii, protože v našem dalším postupu nám 

bude velmi užitečná. Nastínili jsme si tři druhy znalostí, které uplatňují lidé a 

pravděpodobně i zvířata. Na jejich základě si vytváříme mentální zkratky – 

takzvané heuristiky, které zkreslují naše určování vzdálenosti. Tak například, 

čím více je na určité trase mezníků (landmarks), tím je větší tendence, že lidé 

budou vzdálenost této trasy nadsazovat. Jak přesně interpretace našich znalostí 

o prostředí ovlivňuje naše představy uvádí následující citace: „Podle Barbary 

Tverské (1981) užívání heuristiky při manipulaci kognitivními mapami dokazuje, 

že poznání založené na výrocích ovlivňuje naše poznání založené na 

představách přinejmenším tehdy, jestliže lidé řeší problémy a odpovídají na 

otázky týkající se představ. V některých situacích pojmová informace patrně 

zkresluje mentální představy. V těchto situacích může způsob, jímž lidé 

odpovídají, lépe vložit výroková strategie než strategie založená na 

představách. Tato zkreslení zřejmě reflektují potřebu pravidelnosti charakteristik 

mentálních map. Úhly, linie a tvary jsou reprezentovány spíše jako abstraktnější 

geometrické formy, než ve skutečnosti jsou“ (Sternberg: 2002, s. 276). 

Velmi zjednodušeně řečeno, pokud se opíráme o výroky – jazykový kód – 

může docházet ke zkreslování našich představ, a to i tehdy, pokud jsou 

založené na studiu map. Ukázalo se, že i tehdy, pokud si člověk prostuduje 

mapu, na požádání uvádí rychleji názvy dvou míst, která jsou k sobě blíže po 

silnici, než vzdušnou čarou. Poznatky týkající se cesty tak mají větší vliv na náš 

odhad vzdálenosti, než tzv. zaměření (survey knowledge) – odhad vzdálenosti 

podle polohy mezníků. 

                                                 
4 Jedná se jen o obrácení Gorbačovova výroku: „Polopravda je horší než lež.“ Záleží na 

tom, z jakého úhlu se díváme. Gorbačov (jakožto autor Glasnosti - nového přístupu v politice 

informování vůči lidem) nejspíš velmi dobře věděl o čem mluví a zřejmě se to týkalo i toho, 

čemu se věnujeme my – propagandy. 
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Výčet heuristik, neboli zkreslení, kterých se lidé podvědomě dopouštějí, 

ukazuje, že lidský mozek sám si upravuje to, co vnímají naše oči. Rozeznáváme 

pravoúhlé zkreslení (sklon prezentovat křižovatky, zakřivení nebo nepravidelné 

objekty v pravém úhlu častěji než ve skutečnosti), heuristika symetrie (tendence 

k představám, že státy nebo jiná vymezená území jsou symetričtější, než je 

tomu tak v realitě), heuristika rotace (obrazce, které mají zešikmené obvodové 

linie reprezentujeme ve vyšší vertikalitě nebo horizontalitě), heuristika 

souběžnosti (sklon  utvářet si mentální představy o meznících ve větším 

vyrovnání – systematičnosti) a heuristika relativní polohy, která je pro nás 

patrně nejvýznamnější: „Lidé mají sklon reprezentovat vzájemnou polohu 

jednotlivých mezníků nebo hranic tak, že zkreslují jejich mentální představy 

způsobem, jenž spíše než by byl reflexí jejich skutečných polohových vztahů, 

přesněji reflektuje pojmové znalosti kontextu, v němž jsou milníky a hranice 

umístěny“ (Sternberg: 2002, s. 277). 

Tyto poznatky dokazuje Zbyněk Vybíral v knize Psychologie lidské 

komunikace (Portál, 2000.). Při výzkumu se ptal lidí, které z měst leží severněji, 

jestli Praha nebo Ostrava. Většina lidí odpověděla, že je to Ostrava. Praha je 

zřejmě v mentální mapě většiny obyvatel České republiky uprostřed a Ostrava 

leží na severní Moravě, při hranici s Polskem, a tak je na „severu“ (Kognitivní 

psychologie, s. 277.). 

Pro mnohé lidi bude stejným způsobem překvapující skutečnost, že New 

York leží přibližně ve stejné zeměpisné šířce jako Řím (zhruba 42. stupeň), 

Washington je přibližně na úrovni Athén. Denver a Ankaru rovněž spojuje stejná 

rovnoběžka a Vladivostok se nachází jižněji, než  je Janov. 

Když jsme rozebírali kognitivní mapy, zjistili jsme, že i zvířata si vytvářejí 

vnitřní reprezentace okolního prostoru – jakousi primitivní kognitivní mapu 

založenou na analogových kódech. Přiřadili jsme jim tak určitou základní 

schopnost orientace, která je na nižší úrovni než u člověka. Nyní se opět 

podíváme do říše zvířat. V roce 1992 byla týmem vědců učiněna pozorování 

šimpanzů v africké přírodě. Předmětem zájmu byla skupina z oblasti Tai Forest 

na západě Afriky, která se živila ovocem a ořechy ze stromů. Zvířata se 

pohybovala mezi jednotlivými stromy s velkou rychlostí a jistotou, zdálo se, že si 

pamatují i jednotlivé větve, kde budou zrovna plody zralé. Z hlediska přežití je 

pro šimpanze výhodné, když konzumují ořechy, protože jsou bohaté na kalorie 
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a jedinec jich může získat až 3 500 za dvě hodiny. K tomu, aby se opici podařilo 

ořech vyloupnout, potřebuje použít kámen. V oblasti Tai se však kamení téměř 

nevyskytuje a stromy s ořechy jsou také velmi široce rozptýlené. Šimpanzi si tak 

utvořili strategii, která jim umožnila se s těmito problémy vypořádat. Naučili se 

na místě, kde naposledy ořechy loupali, nechávat kámen. Pokud na určitém 

stromě uzrály plody, opice si pamatovaly polohu nejbližšího kamene, který zde 

nechali naposledy a to i tehdy, pokud byl mimo dohled, několik set metrů 

daleko. Podle Chritophe Boesche je toto důkaz, že si sledovaná skupina 

vyvinula schopnost reprezentace mentální mapy, která se na této úrovni u lidí 

utváří až ve školním věku. Z evolučního a biologického hlediska je určitě 

zajímavou skutečností to, že mozek primátů, kteří pojídají ovoce je v průměru 

větší než těch, kteří se živí listy. Patrně je to proto, že aktivity, které se pojí se 

získáváním potravy z plodů, vyžadují větší invenci – jak pro vyhledání zralých 

plodů na stromech, tak pro (znovu)získání předmětů, které slouží k rozbití 

ořechové skořápky. Zajímavým poznatkem však je, že člověk není jediný 

živočich, který si dokáži vytvářet vnitřní reprezentace okolního prostředí, tedy to, 

co nazýváme mentální mapy 

(viz http://www.fes.uwaterloo.ca/crs/geog165/maps.htm). 

V úvodu kapitoly jsem slíbil, že se budeme zabývat i faktorem centrality. 

Zmínil jsem, že centrální pozici zaujímá domov, jakožto nejdůležitější a 

nejbezpečnější místo. Vidíme to především u dětí, ale podobně, i když v menší 

míře, se tento jev vyskytuje i u studentů. Ti ovšem tímto způsobem zakreslují do 

map svou vlast, i když ne s takovou pravidelností (zde hraje největší roli opět 

kulturní vliv). Velikost a vzhled domova ale i státu ovlivňují percepci 

prostorových vztahů. Lze pochopit, že pro občana USA nepředstavuje několik 

hodin jízdy autem (což se rovná několika stům kilometrům) velkou vzdálenost, 

ale pro občana České republiky už to může znamenat trasu mezi dvěma 

nejvzdálenějšími místy republiky. Ještě výraznější rozdíl by možná poskytlo 

srovnání s lidmi žijícími v asijské části Ruska. Tam je poměrně běžné, že lidé 

cestují mezi městy vrtulníky. Roli zde však hraje jistě kromě vzdálenosti a 

těžkých sibiřských podmínek i fakt, že zde téměř neexistují zpevněné silnice.  

Sklon považovat za centrální oblast místo vlastního domova je patrný 

například i z přízvisek, kterými se honosí některé státy. Číňané kupříkladu rádi 

nazývají svou vlast „Říší středu“. Tento fakt bývá vyjádřen i v národních 
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atlasech. Evropané používají atlasy, kde je Evropa ve středu dvoulistu nahoře, 

s nultým poledníkem lehce nalevo od vazby, což umožňuje, aby na jedné straně 

mapa končila západním pobřežím Aljašky a na druhé Děžněvovým mysem na 

východě Čukotky. Japonci oproti tomu budou mít po levé ruce Evropu a napravo 

americký kontinent, Japonsko, pochopitelně bude uprostřed nahoře. Děti ve 

Spojených státech jsou pak geograficky vychovávány za pomocí map, kde 

Amerika leží ,jak také jinak, uprostřed, na „západ“ se nachází východní část 

Asie, která je jakoby „useknutá“ a její druhá polovina i s Evropou přecházejí do 

pravé části mapy (Podrobnější popis a ilustrace viz Cabada, Kubát a kol.: 2002, 

s. 391 – 392). 

Zajímavé je i srovnání atlasů vydávaných v různých zemích, kde kritériem 

bude počet mapových listů zobrazujících konkrétní region a jejich uspořádání v 

publikaci. V 17. vydání Goodeho světového atlasu (Chicago: 1986) je prvních 

53 stran věnováno mapám světa, zatímco v australském The Jacaranda Atlas 

of the World (Milton, Queensland: 1986) je to jen 32 stran. Na druhém místě 

amerického atlasu je 18 stran zobrazujících 5 velkoměst ve Spojených státech a 

13 světových, v australském je to 23 stran s mapami Austrálie. Další listy 

amerického atlasu vypadají takto: na třetím místě Spojené státy a Kanada (53 

stran), Severní oblasti (1 strana), Střední Amerika (8), Jižní Amerika (9), Evropa 

(29), následují s devíti Sovětský svaz a Asie, poté Střední východ, Jihovýchodní 

Asie, Pacifik, Austrálie, Afrika a další. V Austrálii mohli lidé v atlasu spatřit třetí v 

pořadí 2 listy Papuy Nové Guinei, 2 listy Nového Zélandu, stejně tak jižního 

Pacifiku, dále Asii (3), Sovětský svaz (1), jižní a jihovýchodní Asii (4), Střední 

východ (2), pak Evropu (14). Za ní  je zobrazena Afrika (8) a za nimi teprve 

Spojené Státy a Kanada (10). Atlas uzavírají zobrazení jižních oceánů a 

mořského dna ve Spojených státech a Arktida a Antarktida v Austrálii. 

(Glassner: 1996, s. 26). 

Výčet a pořadí stran a lokalit na nich zobrazených nám prozrazuje, které 

regiony jsou v dané zemi považovány za důležité. Tímto způsobem se také u 

dětí, které s atlasy často pracují ve školách, vytváří vědomí příslušnosti ke státu 

i určitému kulturnímu okruhu. O tom se přesvědčíme i v následujícím odstavci. 

Zajímavý přístup zvolil ke zkoumání centrality, reprezentace mentálních 

map, výrokových strategií a kulturní podmíněnosti mentálních map Tim 

Saarinen ve své studii z roku 1987. Požádal tehdy 71 studentů ze 49 států 
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celého světa, aby načrtli světovou mapu. Většina studentů, a to i včetně 

asijských, nakreslila europocentrický pohled – bylo to celých 80 procent 

účastníků výzkumu. Američané umísťovali do středu obrázku Ameriku, ale 

celkem to bylo jen 7 procent lidí. 11 procent studentů pak mělo ve středu 

zakreslenou Asii, zbytek map se nedal přesně identifikovat (viz 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1200/is_n14_v142/ai_12735579). 

Obecně lze z výzkumu vysledovat několik jevů. Vliv prostředí – tedy kultury 

a „civilizační“ příslušnosti – byl nejznatelnější. Existovaly ovšem výjimky, již 

zmínění asijští studenti, kteří používají europocentrický pohled. Lze se 

domnívat, že pokud nejsou studenti či děti dostatečně podněcováni k tomu, aby 

si utvářeli mentální mapu, kde domov zaujímá centrální oblast, pak mají 

tendenci používat takovou, která bude kulturně nejblíže jejich vnímání prostředí. 

Mimo to, bylo na všech načrtnutých mapách patrné, že státy, které byly nějakým 

způsobem významné ve vztahu k zemi původu studenta, byly větší a 

vyobrazené detailněji5. Jsou to země, s nimiž má domovina studenta rozvinuté 

ekonomické vztahy, může jít o oblíbenou turistickou destinaci, zemi s podobnou 

historií nebo podobným etnickým původem obyvatel nebo o důležitého 

politického partnera. Zajímavý je například pohled na mapu, kterou nakreslil 

student z Austrálie. Mapa není orientována6 vrškem k severu, ale na jih, Evropa 

zde má zhruba stejnou rozlohu jako Asie, hlavní město Ruska - Moskva – 

můžeme nálézt v pomyslné asijské části federace a Afrika je jen o málo větší 

než Austrálie. Celá kresba je doprovázená touto výmluvnou poznámkou: 

„Pamatuj; na vrcholu světa JE Austrálie, nikoli USA!! A už vůbec ne Rusko“ 

(Sternberg: 2002, s. 278). 

Z pokusu je zřejmé, že studenti měli tendenci zakreslovat do středu své 

mapy zemi, kde žili přinejmenším tehdy, pokud měli možnost se setkávat 

                                                 
5 V poměru největší a také nejdetailněji byl vyveden pochopitelně domov. Tam byly 

připsány dokonce i názvy nejdůležitějších měst. 
6 V této souvislosti je zajímavé zmínit, že slova „orientation“ či „orientovat se“ mají původ 

v latinském oriens, které označuje místo, kde vychází slunce (i to, že se nevžilo užívání slova 

okcidentální – od latinského occidens. Svého významu nabyla proto, že ve středověku bylo 

běžné, aby vršek mapy směřoval na východ – k orientu – směrem k Jeruzalému. Sever se na 

stálo objevil na vršku mapy před několika staletími, kdy evropští navigátoři začali používat 

magnetický kompas a hvězdu Polárku (Glassner: 1996, s. 31). 
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s publikacemi, které je v tomto přístupu utvrzují. Jak jsem se zmínil, 

v australském atlasu jsou prioritní listy zachycující mapu světa a Austrálii. Mapa 

světa zde bývá otištěna právě v takové perspektivě, kterou zpodobnil citovaný 

student z Austrálie.  

Je to i příklad mapy v Hobo-Dyerově válcovém zobrazení (viz příloha, list 

číslo I). Jedná se o mapu ve válcové projekci, která často zobrazuje jižní pól na 

vrchu listu. Popisek v levém horním rohu sděluje: „Tato nová mapa patří do 

rodiny ekvivalentních (plochojevných) válcových zobrazení, v nichž linie 

zobrazující zeměpisnou šířku a délku tvoří pravoúhlou mřížku. Mezi projekcemi, 

které se v této rodině ještě nacházejí, patří Lambertova, Gallova, Behrmannova, 

Edwardsova a Petersova projekce. V tomto případě válec pomyslně zabaluje 

zeměkouli a přetíná ji v 37˚30´ severní a jižní šířky“ 

(http://flourish.org/upsidedownmap/).  

Za tímto možná poněkud těžko srozumitelným překladem se skrývá 

informace, že válec je tělesem, na který se geometricky promítají body ze 

zemského povrchu. To znamená, že z koule, (respektive geoidu, což je 

přesnější vyjádření pro tvar naší planety) jakožto z trojrozměrného předmětu, 

promítáme body na rovinu, kterou v tomto případě představuje válec. 

„Promítáním“ bodů z koule vznikají určitá zkreslení. V případě vytváření map 

v malých měřítkách, jakými jsou například mapy světa, musíme najít právě 

referenční tělesa, díky nimž můžeme povrch země převést do roviny. Území do 

průměru 30 kilometrů lze považovat z geodetického hlediska za rovinu, protože 

zakřivení zeměkoule je na takovém území prakticky zanedbatelné a proto při 

zobrazování map ve velkých měřítkách referenční těleso nepotřebujeme. Více 

se o typech zobrazení dozvíme v samostatné kapitole. 

Na příkladu Hobo-Dyerovy mapy můžeme vidět, že zvolením vhodného 

druhu zobrazení v kombinaci s pro nás Evropany netradiční orientací mapy k 

jihu, lze vyvolat podstatně jinou představu o uspořádání povrchu naší planety. 

Mnoha Evropanům jistě musí připadat taková mapa přinejmenším velmi 

netradiční. Austrálie zde leží téměř uprostřed, pod ní – na sever se nachází pás 

indonéských ostrovů přecházejících v mocnou asijskou pevninu. Ta spolu 

s Afrikou a Evropou tvoří pomyslnou část kruhu – pásu pevniny, který obklopuje 

Austrálii ležící za Indickým oceánem. Na východ (to znamená v tomto případě 

vlevo) od nejmenšího kontinentu zde můžeme vidět Ameriku, která dotváří 
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„kompozici“ mapy. Vyvažuje Eurasii a Afriku a vyvolává zdání existence 

jakéhosi půlkruhu, nebo přesněji širokého „U“ obepínajícího z uctivé 

vzdálenosti, která je vyplněná dvěma ze tří hlavních světových oceánů, 

Austrálii. Australané na ní vidí vše podstatné a navíc vyjádřené celkem 

přehledným způsobem. Někteří vědci používají pro proces osvojování sí tohoto 

typu geografických znalostí, jaké prezentovali dotázaní studenti, termín 

„teritoriální socializace“.  

Jak je vidět, i mapa, jejíž základním posláním je vzdělávací nebo 

informační funkce, vyvolává rozdílné představy o organizaci prostoru kolem nás. 

Oproti mapám, na které jsou zvyklé děti v Evropě se liší sice jen ve dvou 

hlavních prvcích, ale přesto vede k jiným závěrům. Mějme na paměti, že se 

nejedná o mapu, jejímž účelem je šíření propagandy a dezinformací. Přesto 

vidíme, jakou sílu má interpretace zemského povrchu, na kterou nejsme zvyklí. 

V tomto případě je zdrojem neobvyklé podoby mapy jiná orientace mapy a druh 

zobrazení. Slovo neobvyklé je v předchozí větě použito proto, že v našem 

prostředí je zvykem vyobrazovat povrch Země odlišným způsobem. Vychází to 

z tradic kartografie, která se vyvíjela v Evropě od 16. století. Ta ale navazovala 

na poznatky podstatně starší. Podívejme se na následujících řádcích na to, jak 

se mapování vyvíjelo, a kdy se začalo využívat pro dosažení politických 

záměrů. Nejsilnější zbraní, jak určitou politiku (respektive ideologii) pomocí map 

prosadit, se potom staly mapy propagandistické.  
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3. Počátky mapování a vznik map pro politické účely 
Mapy od svého počátku plnily mnoho funkcí. Nejdříve existovaly náčrtky a 

jednoduché plány, které pomáhaly prehistorickým skupinám nalézt především 

potravu a útočiště. Ve starověkém Egyptě, kde tamější kultura předstihla okolní 

svět minimálně o stovky let, se první plány používaly k hospodářským účelům. 

Díky nim se například vědělo, které pozemky bývají každoročně zaplavovány. 

V Řecku sloužila mapa spíše těm, kteří toužili dosáhnout poznání.  V této době 

také byly utvořeny základy pro mapová zobrazení, jaká používáme až dodnes. 

Průlom do moderní kartografie znamenalo šestnáctí století a zhotovení 

Mercatorovy mapy, která se stala nepostradatelnou pro navigaci na moři. Díky 

tomu došlo k mnoha objevům. Až později, v osmnáctém století, začíná map 

poprvé využívat armáda. V devatenáctém století, kdy už jsou kartografické 

metody etablované, se začínají objevovat i mapy propagandistické, jejichž účel 

byl jasný – přesvědčovat lid. 

Abychom plně pochopili význam map pro propagandu, bude nutné si 

nejdříve alespoň stručně osvěžit historii. Dějiny mapování, jak bychom je zde 

patrně měli nazývat (protože zakreslování okolí patří k lidstvu už mnohem déle, 

než samotná věda kartografie, která se konstituovala až s rozvojem metod, jež 

umožnily matematicky přesné zaznamenání povrchu země – to bylo až v době 

kolem 16. století) nám tedy sdělí nejenom to, jak se mapy vyvíjely ve své 

několik tisíc let dlouhé historii, ale i to, jak se posunoval jejich účel, postupně se 

rozšiřoval, až se mapy nakonec staly nástrojem politiky. Tak se začaly nejenom 

politicky využívat, ale i zneužívat v tom nejhorším slova smyslu. V průběhu 

posledních dvou set let se staly nástrojem, který hýbal dějinami. Moderní 

vědecké postupy, které se začaly při mapování uplatňovat, propůjčily mapám 

punc objektivního zobrazení reality. Nástěnná mapa na zdi třídy v každé 

základní škole se stala v průběhu devatenáctého a dvacátého století povinnou 

výbavou prakticky ve všech evropských státech. Není to náhoda, protože právě 

Evropa je kolébkou nacionalismu. Kombinace relativní technologické vyspělosti 

a vzrůstajícího nacionalismu vedla k tomu, že se zrodila propaganda a jejím 

oblíbeným nástrojem se staly mapy. 

Umění kreseb map a plánů patří k nejstarším činnostem lidstva. 

První „kartografické“ památky, byť to byly jen neumělé situační náčrty, se 
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objevují v historii dávno před vznikem písma, neboť  potřeba orientovat se 

ve svém okolí byla nezbytnou nutností již na úsvitu lidských dějin. 

Dlouhodobý vývojový proces kartografie byl ovlivňován jak pokrokem, tak 

i stagnací a dočasným úpadkem lidstva. Obsah map byl vždy odrazem 

historického vývoje lidské společnosti, její ideologické, kulturní a 

technické vyspělosti. Samostatná věda kartografie v nynější moderní 

podobě (geometrické a některé matematické metody převodu povrchu 

země na plochu jsou známy stovky i tisíce let) se však konstituovala až na 

konci devatenáctého století. Rozhodně není nezajímavým faktem to, že 

právě na konec devatenáctého století situují političtí geografové i první 

pokusy o vytváření propagandistických map, byť šlo tou dobou spíše o 

karikatury, které zesměšňovaly národní stereotypy. Plného rozvinutí se 

propaganda dočkala až ve 20. století, které je právem označováno za 

nejkrvavější. 

 

3.1. Nejstarší mapové památky 
Už naši předkové žijící v paleolitu vyrývali primitivní náčrtky krajiny na 

stěny svých jeskynní nebo do kostí. Nejstarší archeologické nálezy datují tyto 

památky zhruba do doby 20 tisíc let př. n. l. Jedná se o nálezy ze švýcarských 

jeskyní a ze skalních oblastí z povodí sibiřské řeky Jeniseje. Zachycují vodní 

toky a lovecké stezky. 

Bohatší doklady o mapách a plánech pocházejí od nejstarších kulturních 

národů. Vznik celků jako byly Akkadská říše a Sumer, které Chammurabi 

sjednotil ve velkou Babylónskou říši, zapříčinil že země Přední Asie byly nejlépe 

probádány ze všech zemí starověku. Nejstarší babylonské mapy pocházejí ze 

4. tisíciletí př. n. l., ale jsou na nich zachyceny pouze menší oblasti, takže 

nejstarší dochovaná mapa světa je Babylonská mapa světa z 6.-5.století př. n. l. 

Byla vyryta na hliněnou destičku  asi 10 cm vysokou, která je dnes v Britském 

muzeu v Londýně a je zčásti poškozená. Tehdy známá země má na ní kruhový 

tvar, orientaci na severozápad a oblévá ji oceán, pojmenovaný jako Hořká řeka. 

Uprostřed je Babylón, na severovýchodě je Asýrie a vně kruhu se prostírá 

nebeský oceán s kresbou hvězd a souhvězdí, k němuž směřuje sedm 
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trojúhelníků představujících vzdálené kraje. Celá tato mapa potom tvoří jakousi 

hvězdu.  

Centrem starověké kultury byl také Egypt, kde byly mapové náčrty 

zaznamenávané na papyrus používané nejen jako v zemích mezi Eufratem a 

Tigrisem k – to znamená k vyměřování plánů budov a pro daňové účely, ale i 

pro meliorační plány. Každoročně se tedy vyměřovaly pozemky a s tím se 

rozvinula i praktická geometrie. Egypťané například už dávno před Pythagorem 

věděli, že úhel mezi stranami o délkách 3 a 4 uzly bude pravý, když protější 

strana bude mít uzlů 5, a že tedy součet druhých mocnin kratších stran je roven 

mocnině nejdelší strany. Pythagoras pak poznatek formuloval do notoricky 

známého matematického vzorce. Na egyptských mapách sice najdeme 

nanejvýš severní Afriku, Malou Asii a Přední Asii, ale přesto Egypťané učinili 

pokrok, protože se stali prvními, kdo začal vyměřovat zemi. Jako většina kroků 

v dějinách lidstva, i tento měl ekonomický podtext, protože vyměřování sloužilo 

ke stanovení daní. Starověký Egypt se stal i zrodem geodézie, protože zde bylo 

zapotřebí nivelačních měření ke stavbě pyramid, ale i nutnost vyměřovat 

pozemky při záplavách Nilu. Antičtí geografové se na egyptská měření 

odvolávali ještě o víc než tisíc let později (Hojovec: 1987, s. 24 - 26). 

 

3.2. Mapování Řeckého starověku 
Kolem roku 542 př. n. l. vzniká první řecká mapa světa. Jejím autorem je 

žák a nástupce Tháletův, milétský filosof Anaximandros. Jeho práce se nejspíše 

stala vzorem i pro další geografy ve starém Řecku. Mapová díla z tohoto období 

jsou známa jakožto Iónské mapy. Nezachovaly se, ale lze je rekonstruovat na 

základě dobových zpráv. Podle nich byla Země rozdělena na 3 pevniny a 

obléval ji oceán. Uprostřed bylo Středozemní moře, na severu ležela Evropa 

(Země zapadajícího slunce), na jihu Libye čili Afrika, na východě Asie (Země 

vycházejícího slunce). Ve středu mapy bylo Řecko, konkrétně Delfská věštírna. 

Jako konec světa na západě byly ve starověku považovány Herkulovy sloupy 

(Gibraltar) a na východě byl touto hranicí poznání Babylon. Roku 517 př. n. l. 

opravil a rozšířil Anaximandrovo dílo Hekataios Milétský. K opravě použil 

starých perských map a komentář k mapě byl ve spisu Periégésis (cesta 
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kolem světa). V základních rysech však mapa zůstávala stejná. Všichni 

tito učenci se domnívali, že země má diskovitý nebo obdélníkovitý tvar. 

Až Pythagorovci se začali ze zákonů „harmonie“ a zemské přitažlivosti 

domnívat, že je země nejspíš kulatá. Platón ve svém díle Faidrón se rovněž 

zmiňuje o kulovitém tvaru země. Jeho žák Aristoteles, ačkoliv, jak je všeobecně 

známo, v mnoha jiných věcech s Platónem nesouhlasí, už nachází řadu důkazů 

podporujících jeho teorii. Například, že země vrhá na měsíc kulatý stín, obzor je 

zakulacený a lodě se z něho postupně vynořují, anebo že na severní a jižní 

polokouli svítí různé hvězdy a souhvězdí. 

Z Aristotelovy školy vyšel geograf a všestranný spisovatel Dikaiarchos 

z Messény (350 - 290 př. n. l.). Asi v roce 320 zpracoval nové geografické 

poznatky výprav ze 4.století př. n. l. a své největší dílo Periodos tés gés 

(Světový místopis) doprovodil mapou, v níž tyto znalosti uplatnil. Největší přínos 

v tomto vývoji měla bezpochyby válečná tažení Alexandra Makedonského a 

založení Alexandrie, kde v tzv. Músaionu (chrámu múz), zřízeném roku 332 př. 

n. l. působila řada slavných učenců své doby. Dikaiarchos byl prvním, kdo se 

pokusil určit zeměpisnou polohu míst na Zemi pomocí dvou os, jež se protínaly 

na ostrově Rhodos. Vodorovná osa (diafragma), procházela Herkulovými 

sloupy, Sardinií, Sicílií, Peloponésem, jižním pobřežím Malé Asie a Taurem a 

sahala až k Himálaji. Svislá osa vedla z Meroe přes Syéné (Asuán), Alexandrii, 

Lysimachii, ústí Dněpru a Rhipajské hory. Obě osy se dělily po stadiích (192,27 

metru). 

Alexandrijský knihovník, všestranný učenec a jeden z největších antických 

geografů, Eratosthenés z Kyrény (275 - 196 př. n. l.)  byl autorem první mapy 

založené na astronomických pozorováních. Jeho spis Geógrafika obsahuje též 

návod jak zobrazit Zemi a zlomky jeho díla dávají o mapě dobrou informaci. 

Země byla rozdělena pomocí sedmi rovnoběžek a osmi poledníků. Rovněž se 

zabýval vypočítáváním obvodu Země, a to pomocí vyměření vzdálenosti  a úhlu 

pomocí stínů mezi Alexandrií a Assuánem a vynásobení vzdálenosti padesáti, 

protože úhel mezi těmito místy byl padesátinou 360 stupňů7. 
                                                 

7 Jeho výpočty byly udávány ve stadiích, která nebyla všude jednotná a později byla 

zaměněna egyptskými. Spolu s některými dalšími nepřesnostmi antických učenců to vedlo 

k tomu, že délka rovníku vycházela asi o třetinu kratší. Tento omyl převzal později i Ptolemaios 

a Kolumbus. 
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Eratosthenovým následovníkem byl stoik Kratés z Mallu. Kolem roku 150 

př. n. l. sestrojil první globus. Povrch země na něm se dělil podle starého 

symetrického principu na čtyři velké ostrovy - kontinenty, z nichž známý a 

obydlený byl vpravo nahoře. Byla to Evropa s malou částí Asie a Afriky. Další 

zásluhy na vývoji kartografie patří astronomu Hipparchovi (180 - 126 př. n. l.), 

který mimochodem kritizoval Erastothénovy mapy. Hipparchos rozdělil Zemi na 

rovníku do 360 dílů a zavedl pro zeměpisné souřadnice pojmy délka a šířka. 

Vidíme tedy, že jednotky, které dnes používáme, mají skutečně dlouhou 

historickou tradici. Také pravděpodobně první autor atlasu zeměpisných map se 

narodil v Řecku.  Je za něj považován Marinos z Tyru (98 - 138 n. l.). Jeho 

mapa světa sahá od Irska a břehů Maroka až k pobřeží Číny. Tento muž byl 

předchůdcem nejslavnějšího starověkého zeměpisce Ptolemaia. 

Klaudios Ptolemaios (100 - 178n. l.) nebyl pouze geograf a kartograf, ale i 

astronom a matematik. Tento Řek, který žil v Alexandrii, proslul svým spisem 

Geógrafiké hyfégésis (Návod ke geografii), skládající se z osmi knih, sepsaný 

někdy po roce 141. První kniha obsahuje kritiku Marina a návod ke konstrukci 

dvou kuželových sítí pro mapu obydleného světa. Jeho kuželové zobrazování 

nezkreslovalo poledníky. Stupně  zde rozdělil na minuty a vteřiny. Ve druhém 

svazku je popis známého světa, souřadnicové údaje a tabulky, které pokračují 

až do sedmé knihy. Topografických objektů je kolem osmi tisíc, ale souřadnice, 

zejména zeměpisné délky jsou často chybné. Některé z nich totiž převzal 

z jiných pramenů, aniž by je sám ověřil. Osmá kniha uvádí výběr nejznámějších 

měst se souřadnicemi v časové míře vzhledem k Alexandrii a s délkou 

nejdelšího dne. Není však jisté, co bylo skutečně Ptolemaiovým dílem, protože 

se jeho Hyfégésis dochovala pouze ve středověkých opisech, z nichž nejstarší 

pochází z Řecka ze 13. století. K nim je přiloženo i 26 speciálních map zemí a 

jedna mapa světa. Zde se ale také pochybuje o jejich původu. Mapa světa je 

nejspíše dílem jakéhosi Agathodaimóna z Alexandrie, protože v některých 

rukopisných opisech bývá uváděn jako autor. Ptolemaiovo dílo bylo v Evropě 

dlouho zapomenuto a přišlo se na něj až roku 1354, když cařihradští občané 

prchali před Turky na západ, především do Itálie. Dílo bylo potom překládáno do 

latiny. Pro nás, obyvatele střední Evropy má historický význam mapa střední 

Evropy. Měří 37 cm na výšku i na šířku a zobrazuje též území našeho dnešního 

státu. Kromě Labe a Dunaje zde vidíme nakreslená pohoří, označená jako 
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Melibocké, Askiburgijské, Sudetské, Sarmatské a další, dále jména kmenů (jsou 

zde Markomani i Kvádové) a jejich sídla. Žádné se však nedá podle 

Ptolemaiovských souřadnic bezpečně identifikovat, protože horská pásma na 

sebe správně nenavazují. Je to nejspíše zapříčiněno sloučením dvojích zpráv o 

cestách a vzdálenostech mezi Podunajím a Severním a Baltským mořem. 

Někdy se o tom mluví jako o tzv. dvojím zakreslení českomoravského prostoru 

(Hojovec: 1987, s. 26 - 28). 

 

3.3. Římská doba 
Římané převzali od Řeků vědomosti v mnoha vědních i uměleckých 

oborech a stejně tomu tak bylo i u zeměpisectví. Válečná tažení vedená přes 

celou západní Evropu až do Británie sice přinesla řadu geografických poznatků, 

přesto ale římské mapy zůstaly pouhými schematickými náčrty, postrádajícími 

jakékoli konstrukční základy. Pro Římany byla mapa na rozdíl od Řeků pouze 

nástrojem pro praktické využití. Jejich hlavním posláním tak pro v této době bylo 

dobře informovat o terénu v průběhu vojenských tažení a co nejlépe posloužit 

při administrativních záležitostech, kde opět, jak jinak, mapy sloužily k vybírání 

daní a poplatků. Požadavky Římanů jistě splňovala tzv. Agrippova mapa, o níž 

víme ze zmínky Plinia staršího, spisovatele, úředníka a námořního důstojníka. 

Zobrazovala celý tehdy známý svět a byla pořízena na základě materiálu 

získaného při měření obydleného světa nařízeném Caesarem roku 44 př. n. l. a 

při měření silnic římské říše organizovaném císařem Augustem. Byly zde však 

použity i dřívější údaje. Materiál soustředil přítel a zeť Augustův, Marcus 

Vipsanianus Agrippa (63 - 12 př. n. l.), hlavní představitel tehdejší římské 

vojenské politiky. Mapa byla vystavena  na Martově poli ve sloupořadí Porticus 

Vipsaniana, které bylo otevřeno roku 7 př. n. l. O Agrippovu mapu se opírala 

také mapa Castoriova ze 4. století n. l., která dala spolu s doplňky z 8. A 9. 

století vzniknout středověké Peutingerově mapě cest římského impéria, 

pocházející z druhé poloviny 13. století. V souvislosti s Agrippou bývá také 

zmiňována tzv. Augustodunská mapa (roku 296 n. l. o ní hovořil rétor školy 

v Augustodunu, nynějším Autunu ve Francii). Zde se však také někdy autorství 

připisuje již zmiňovanému Řekovi Kratétovi z Mallu. 
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Další významný římský zeměpisec je muž, který se narodil v hispánském 

městě Tingentera a žil v 1. století n. l. Kolem roku 43 - 44 n. l. napsal trojdílnou 

knihu Dechorographia. Tyto svazky jsou nejstarším dochovaným latinským 

zeměpisem tehdy známého světa. Nejvíce se autor věnuje pobřežním místům. 

V první knize je popis Středomoří a přilehlých částí Evropy i Afriky, druhá jedná 

o oblasti Černého moře a třetí o evropském i africkém oceánském pobřeží a o 

oblasti Kaspického jezera. Z tohoto díla čerpaly své geografické vědomosti 

hlavně učenci  ve středověku (Hojovec: 1987, s. 29). 

 

3.4. Středověk 
Stejně jako pro mnoho dalších rodících se vědeckých oborů, i pro rozvoj 

kartografie neznamenal středověk právě nejvhodnější dobu. Lze hovořit o jakési 

době temna a dočasném úpadku. Představa o podobě země byla přebírána 

z bible, protože církev byla touto dobou v Evropě na vrcholu svého vlivu. Mapy 

Země se v období ranného středověku často kreslily v podobě kruhu a nazývají 

se O - T mapy (Orbis terrarum, orbis značí svět, kruh). Zobrazují Evropu, Asii a 

Afriku. Jednou z takových je i nejstarší česká mapa z kroniky Vavřince 

z Březové pocházející asi z let 1414 - 1422. Je ručně psaná, přičemž slova 

hrubě naznačují obrysy kontinentů. 

Určitý význam pro zeměpisectví měly misionářské cesty Jana 

z Montecorvina, který se roku 1291 dostal do Pekingu, mnicha Odoricuse který 

byl v Indii a v Číně nebo cesta biskupa Jana Maringoly, který po návratu z Číny 

napsal na žádost Karla IV. Českou kroniku, kde píše i o navštívených krajích. 

Rozvoj kartografie ve středověku byl spjat nejvíce se šířením Islámu8. Za 

největšího středověkého cestovatele je označován Ibn Batuta z Tangeru 

(dnešní Tandža v Maroku) a nikoli Marco Polo, i když jeho přínos pro naši 

kulturu je jistě nezpochybnitelný.  

                                                 
8 V západním světě stále existuje přesvědčení, že arabský svět byl v období středověku 

zaostalý a byl krutý. Podporuje to například způsob interpretace křížových výprav v českém 

školství. Faktem je, že získání nadvlády muslimů nad Jeruzalémem znamenalo i návrat židů do 

města. Islám a Arabský svět té doby navíc převzal řecké a římské vědění a přeložil Aristotelovo 

a Ptolemaiovo dílo, které bylo v Evropě překonáno až později Mercatorem. 
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Batuta procestoval celou severní Afriku, pak prošel Nubii (Somálsko), Sýrii, 

Mezopotámii a Arábii, odkud z Adenu odplul do Habeše a poznal východní 

pobřeží Afriky až do  Zanzibaru. Potom se přes Persii dostal k Černému moři, 

ke Kaspickému moři, do Turanu, Tibetu, Afghánistánu, Indie a nakonec plul přes 

Cejlon na Sumatru a do Číny. Po 25 letech nepřetržitého putování se vrátil do 

Tangeru, odkud jej ještě tamní sultán poslal do Timbuktu na Nigeru. I z jeho 

zpráv čerpal další muslimský učenec a cestovatel. Abú Abdalláh el Šarif el Idrísí 

(1100 - 1164) pocházel z Nubie a roku 1134 zhotovil na Sicílii mapu světa 

vyrytou do stříbrné desky o průměru dvou metrů. Je též autorem tzv. Rogerovy 

knihy, podrobně popisující Evropu (Hojovec: 1987, s. 29-31). 

 

3.5. Století objevů a počátky novověku 
Předchůdcem mořeplavců z počátku novověku, kteří začali pro Evropu již 

„oficiálně“ objevovat nové světy a poté i obeplouvat svět, byl Jindřich 

Portugalský (1394 - 1460) zvaný Mořeplavec. Po jeho průzkumech 

západoafrického pobřeží (od roku 1416), se začaly zakreslovat podrobnější 

mapy Afriky, jež doplňovaly Ptolemaia, který byl přeložen do latiny v roce 1450. 

Tyto plavby daly základ pro uplatnění Portugalska na moři. 

Portugalsko a Španělsko, měly pro mořeplavectví na západ dobré 

předpoklady. Směr větrů vede totiž od Pyrenejského poloostrova ke Střední a 

Jižní Americe. Mořské proudy zase nahrávaly Skandinávii. Na dalekém severu, 

za polárním kruhem vedly proudy přes Island a Grónsko až k Labradoru a New 

Foundlandu, čehož již výše zmínění Vikingové využívali. 

Zpět ale ke Španělům a Portugalcům. Nejvýznamnější z nich byl Kryštof 

Kolumbus (1451 - 1506). Narodil se v Janově a roku 1476 se jistou shodou 

okolností dostal do Portugalska. Ve společnosti zdejších námořníků mu přišla 

do ruky mapa florentského učence Toscanelliho, na níž byla zakreslena Eurasie 

a oceán kolem ní v poměru 2:1. To dodalo Kolumbovi kuráž a začal se 

dožadovat vypravení lodí na západ, aby obeplul svět a dostal se „zadní“ cestou 

do Indie. Portugalský král Jan II. pro to nenašel pochopení a tak se Kolón, jak 

mu Španělé říkali, odebral ke dvoru Ferdinanda Aragonského. Po prozkoumání 

map Toscnelliho, bratrů Vivaldiů (žili ve 13. století) a portugalských portolánů 

(kompasových map), nejlepších map té doby, sestavil Kolumbus vlastní mapu. 
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V Atlantiku se nacházela menší obdélníková země (to by tvarem odpovídalo 

Platónově představě Atlantidy), kterou plánoval Kolumbus pouze obeplout, 

k břehům Číny to mělo být kolem 5 000 námořních  mil a k Japonsku 7 000 mil. 

Při těchto výpočtech se dopustil tento lodivod mnoha chyb, některé by mu mohli 

opravit již tehdejší matematici, a také zaměňoval britskou a admiralitní námořní 

míli. Ve skutečnosti je tato vzdálenost 10 600 mil. K jakému výsledku to ale 

vedlo, dnes už všichni víme. 

Nejlépe vystihují objevení Nového světa proměny map. V roce 1489 vyšla 

Mapa světa vycházející z objevů Ptolemaia, doplněná o objev Bartolomea 

Diaze, podle nějž je možno obeplout jižní cíp Afriky a proniknout tak do 

Indického oceánu. Z historického hlediska ne o moc později, ale z praktického 

přece, vyšla mapa Waldseemüllerova. Vydána byla rok po Kolumbově smrti, 

tedy roku 1507, takže se sám objevitel o svém objevu nedozvěděl, či lépe 

nepřesvědčil. Tato mapa poněkud zkresluje rozlohu Ameriky. Severní Amerika 

je proti Jižní nepatrná. 

V roce 1529 vydal Diego de Ribero mapu, která vychází z cest Fernada de 

Magellana (1521 - 1522). Zachycuje poměrně přesně rozlohu Tichého oceánu, 

Jižní Ameriku a také Borneo. Roku 1532 vyšla mapa Sebastiana Munstera, 

která stále ještě vychází z Ptolemaia a nerespektuje velké objevy. V protikladu 

s poznatkem Magellana je zde Tichý oceán pouze nevelkým mořem, kde 

Severní Amerika (zde pojmenovaná jako Kuba) leží těsně vedle Japonska. Dost 

zkreslené jsou i tvary Afriky a Indie. Do období velkých objevných cest spadá i 

tvorba prvních globusů (Hojovec: 1987, s. 31 - 32). 

Obeplutí Země, které prokázalo praktickým důkazem její kulovitý tvar, 

vytvořilo předpoklady  pro konstrukci map celé Země, se správnou polohou 

jednotlivých kontinentů. K tomu bylo třeba dále rozvíjet matematiku a  kartografii 

a nalézt  vhodné výpočetní postupy pro převod zakřiveného zemského povrchu 

do roviny map. Od okamžiku, kdy se začnou tyto metody používat, už můžeme 

hovořit o kartografii jako o vědě.  

 

3.6. Novověk a první kartografická zobrazení 
V šestnáctém století začal rozvoj atlasové kartografie, při jejímž zrodu stáli 

nizozemští geografové. Nejvýznamnějším byl Gerardus Mercator (vlastním 
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jménem Gerhard Kremer -1512 - 1594). Jeho zásluhou je kritické hodnocení 

mapových podkladů, oprava plošných disproporcí souše a vodstva a 

prosazování čitelnějšího písma - kurzívy, při popisu map. Je také autorem tzv. 

Mercatorova válcového zobrazení, vhodného pro navigační mapy, protože 

zkreslují úhly jsou zde téměř nezkresleny. V roce 1569 zveřejnil mapu, na níž 

kontinenty mají tvary odpovídající skutečnosti, ale jejich plocha je zkreslená. 

Toto zobrazení se ostatně používá i v dnešních atlasech. Spočívá v rozvinutí 

pomyslného válce kolem glóbu, v případě Mercatorova zobrazení je tečnou 

rovník, takže v oblastech kolem něj dochází k nejmenším zkreslením. Směrem 

k pólům disproporce v obsahu plochy rapidně narůstá. Mercator je autorem řady 

globusů a dvou velkých atlasů, na základě nichž byl pojem Atlas převzat pro 

další soubory map. Také byl prvním, kdo poprvé použil názvu Americae pro oba 

americké kontinenty (1538) a opět se zasloužil o jejich používání v mapových 

dílech. Roku 1589, tedy poměrně krátce před svou smrtí napsal knihu „O 

zeměpisném umění“ (Libellus de arte geographica). Kartografie se díky 

Mercatorovi osvobodila od vlivu Ptolemaiova a položila tak základy k vytvoření 

moderní kartografie jakožto vědy. 

Jak jsme si řekli v předchozí kapitole, Mercatorova mapa téměř nezkresluje 

úhly, proto se stala nepostradatelnou při navigaci. Evropští cestovatelé ji rozšířili 

do celého světa a pro nás dodnes zůstává něčím, co ovlivňuje naše vnímání 

světa. Mercatorovo zobrazení je jedním z nejpoužívanějších vůbec. Není 

žádným divem, že tuto metodu si oblíbili politici a vojenští stratégové v době 

konfliktu Východ-Západ9, aby umocnili strach z nepřítele. Jeho sílu a moc měly 

dokazovat právě výtvory založené na zkreslení velikosti pevniny ve vyšších 

zeměpisných šířkách, se kterým se setkáváme například v již zmíněné 

Mercatorově projekci. Území Sovětského svazu rozprostírající se mnoho tisíc 

kilometrů od východu k západu, navíc v zeměpisných šířkách převážně od 40. 

do 70. stupně severní šířky – čili přesně tam, kde začíná být zkreslení ploch 

                                                 
9 V souvislosti s bipolárním konfliktem se často používají a směšují dva termíny. Konflikt 

Východ-Západ označuje celé období bipolární konfrontace od konce druhé světové války, 

zatímco pojem studená válka, který je snad nefrekventovanější, označuje pouze časový úsek 

mezi přelomem let 1947 a 1948 do roku 1953 (Waisová: 2002, s.129). Proto je v dalším textu 

používán termín konflikt východ-Západ, případně bipolární konflikt  
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markantní - bylo přesně místem, které se dalo za využití vhodného zobrazení 

opticky zvětšit. 

Sbližování kartografie, politiky a vojenství ale nastalo až v 18. století.  To 

přineslo vojenské a hospodářské požadavky na podrobné mapy. Mapování byla 

uskutečňována různými státy, z nichž za nejdokonalejší je možno považovat 

mapování Francie, pod vedením rodu Cassiniů. V té době dochází k 

upřesňování rozměrů Země převážně pomocí stupňových měření. Přesná 

mapování dostala geodetické základy, když v letech 1610 - 1615 zavedl 

Nizozemec Snellius triangulaci. Jedná se metodu, při které jsou určovány 

polohy bodů na zemském tělese zaměřováním trojúhelníkové (trigonometrické) 

sítě. Mapování přestává být doménou jednotlivců, je prováděno státní správou, 

nejčastěji vojenskou topografickou službou. Jednalo se již o podrobnější práce, 

ve středních, ale často již i ve velkých měřítkách (to znamená 1:10 000 až 1:2 

880). V kresbě mapy se upouští od symbolických až uměleckých kreseb 

obklopujících vlastní mapový obsah a zavádějí se mapové značky v podobě 

jakou v podstatě užíváme dosud. Zastaralý kopečkový způsob při znázorňování 

reliéfu se nahrazuje vrstevnicemi. 

Koncem 19. století se počíná formovat speciální (později zvaná tematická) 

kartografie. Na mapách se počínají vyjadřovat geologické poměry, klimatické, 

vegetační, sociogeografické a další údaje, které nutí kartografy vyvíjet nové 

metody kartografického vyjadřování jevů. Naše země byly mapově zobrazeny 

během několika vojenských topografických mapování. Vzniklá mapová díla mají 

dodnes svůj značný význam pro historické studie, zabývající se vývojem krajiny, 

sledováním změn krajinného rázu a vývojem názvosloví (Hojovec: 1987, s. 

32-33). 

 

3.7. Mapa jako symbol státu 
Na přelomu 19. a 20. století, kdy nacionalismus začal nabírat sílu 

k největšímu rozmachu, který přijde o více než padesát let později, visely na 

zdech francouzských škol stále mapy Francie, kde bylo zakresleno území 

ztracené během války s Německem během let 1870 a 1871 – provincie Alsasko 

a Lotrinsko. Francie byla pro své nároky na toto území – už dlouho totiž 
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usilovala o stabilní strategickou pozici na Rýnu – považována Německem za 

agresora.  

Územní nároky jsou pouze jedním z mnoha jevů, které může mapa 

propagovat. Jak píše Mark Monmonier: „Politické přesvědčování se často týká 

územních nároků, národností, národní cti, hranic, strategických pozic, výbojů, 

útoků, pohybů vojsk, obrany, oblastí vlivu, regionálních rozdílů a dalších 

geografických jevů, které lze kartograficky dobře vyjádřit. Propagandista utváří 

příslušný dojem zdůrazňováním podpůrných jevů, potlačováním nehodících se 

informací a volbou provokativních, dramatických mapových znaků. Lidé mapám 

důvěřují a záhadné mapy nejenom že přitahují pozornost, ale podporují snahu 

nárokovat nadvládu nad územím“ (Monmonier: 2000, s. 95). 

Cíle člověka, který propagandistickou mapu vytváří jsou diplomatické a 

vojenské. Můžeme konstatovat, že cíle vojenské začínají převažovat tehdy, 

nelze-li dosáhnout diplomatických. Vidíme tedy, že i pro mapy platí, že „Válka je 

pokračováním politiky jinými prostředky“ (Karl von Clausewitz). Ve dvacátém 

století se mapy staly nedílnou součástí vojenského plánování, nástrojem 

špionáže, kontrašpionáže a dezinformačních kampaní – pronikly tedy nejen do 

oblasti politiky a diplomacie, ale i do vojenství a strategie. Mohou ovšem nastat 

a také nastávají situace, kdy jsou vojenské cíle v podstatě dosaženy, ale 

neznamenají politické vítězství. 

Během Vietnamské války byla vedena dezinformační kampaň na obou 

stranách, a to i v oblasti mapové propagandy, jak se přesvědčíme později. 

Ukázalo se, že komunistická propaganda Severního Vietnamu byla úspěšnější. 

Nejen, že Spojeným státům se nepodařilo přesvědčit a naklonit si na svou 

stranu převážnou část obyvatelstva Jižního Vietnamu, ale nedokázaly ani využít 

některých vojenských úspěchů a jasné vojenské převahy, kterou můžeme 

jednoduše doložit statistikou ztrát. Fatální porážkou pro ně potom byla nedůvěra 

domácí veřejnosti po severovietnamské ofenzivě Tet, uskutečněné na začátku 

roku 196810. Přispěly k tomu i mapy Vietnamu se zakreslenými oblastmi, které 

ovládá jihovietnamská vláda, nebo naopak komunisté a partyzáni. Takové mapy 

                                                 
10 O vojenské porážce Jižního Vietnamu, Spojených států a jejich dalších spojenců se 

nelze bavit. Poměr ztrát během celé ofenzivy Tet, která probíhala od ledna do září 1968, podle 

odhadů, byl zhruba 6 300 mužů na straně Jihu a Spojenců a až sto tisíc mrtvých mezi 

severovietnamci a partyzány (!) (M.E. Sharpe: 1993, s. 50). 
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vydávali jak Spojenci, tak vláda Severního Vietnamu a jejich „závěry“ se 

podstatně lišily. 

Vojenské vítězství však nepřešlo ve vítězství politické respektive 

diplomatické, protože komunistům se podařilo u americké veřejnosti vyvolat 

zdání, že válku, o které dosud Američané prohlašovali, že je v jejich pevných 

rukách, nelze vyhrát. Zvláště pokud věci zašly již tak daleko, že se boje 

odehrávaly i na americkém velvyslanectví. To postavilo americké vyjednavače 

při jednání o míru v roce 1973 do zvlášť obtížné situace a kvůli omezenému 

rozpočtu nemohly Spojené státy reagovat na postup severovietnamských sil do 

Jižního Vietnamu. Minimálně v tomto případě tak můžeme logiku von 

Clusewitzovy věty obrátit (válka a zejména interpretace vojenských výsledků 

utvořila základ pro diplomatická jednání). Vidíme, že propaganda může mít 

takovou sílu, že je schopná zvrátit výsledek vojenského konfliktu, ač je jeho 

vývoj nepříznivý. 

Musíme se však vrátit o více než čtyři sta let zpátky, abychom zjistili, kdy 

mapy začaly nabírat na politické důležitosti. Postupem času nacházely výtvory 

geografů uplatnění v čím dál více oblastech. Postupně byly vytvářeny 

matematické metody, díky čemuž se zpřesnilo zeměměřičství a mohla vzniknout 

samostatná kartografie. Ještě před jejím vznikem však byly mapy využívány ve 

vojenství. Byly nepřesné a byly to spíše jenom náčrtky a politicky se ještě 

uplatnit nemohly. To se změnilo v šestnáctém století, kdy technologický vývoj 

v Evropě dosáhl takové míry, že bylo možné relativně precizně zakreslit detaily 

státu. Mapy se tak mohly uplatnit i v politice. Tyto první mapy byly ve své době 

symbolem technologické vyspělosti, vzdělanosti a síly státu. Na konci 

šestnáctého století se tedy objevily první soubory map - atlasy. Vydávání atlasů 

však znamenalo nejenom demonstraci výše zmíněného, ale i výraz počínající 

národní svébytnosti. Podívejme se na dva příklady tradičních evropských 

monarchií. 

Roku 1579 vyšel v Anglii Atlas of England and Wales od Christophera 

Saxtona. Jednalo se o barevnou publikaci s 35 mapovými listy. Zadavatelkou 

díla byla královna Alžběta I. a výsledná práce se stala vzorem map anglických 

hrabství pro následujících sto let. Mimo jednotlivých hrabství se zde nacházela i 

celková mapa Anglie a Walesu, která ztotožňovala příslušnost Walesu 
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k Anglii11. Spolu s vyobrazením královny jako patronky geografie a astronomie 

na obalu atlasu to byl důležitý symbol odkazující na identitu občanů Anglie a 

Walesu (mapy z tohoto atlasu si můžeme prohlédnou na této internetové 

stránce: http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/june2002.html). 

Roku 1594 pak francouzský král Jindřich IV. nechal zhotovit atlas, v němž 

bylo opět možné nalézt mapy jednotlivých krajů i celkovou mapu země. Stejně 

jako na atlasu anglickém, i zde byla rytina, jež vzdávala hold králi. 

První kompletní mapu Čech zpracoval na počátku osmnáctého století 

Johann Christph Müller (1673 – 1721). Jeho dílo se skládalo z 25 mapových 

listů. Toto období prvních atlasů a map vypracovaných na rozvíjejících se 

metodách kartografie bylo charakterizováno tím, že za jejich zhotovením stáli 

jednotlivci. V osmnáctém století se této práce ujal stát. Buďto státní správa, 

anebo častěji vojenská topografická služba. V osmnáctém století se totiž 

požadavek na přesnost map zvyšoval s tím, jak se modernizovalo hospodářství 

i vojenství. V Čechách tak například bylo mezi lety 1763 – 1785 provedeno 

první vojenské mapování – tzv. josefské. Jeho výsledkem byla i Malá mapa 

království českého vyhotovená v měřítku 1:115 200. V detailech ale šlo o dílo 

nepřesné, protože se neřídilo žádnými geodetickými zásadami a v zájmu 

rychlého zmapování se postupovalo „od oka“ – tedy zakreslování odhadem 

podle pozorování v terénu (Hojovec: 1987, s. 37). 

Národní atlasy se ve velkém začaly vydávat po první a druhé světové 

válce, kdy mnoho států v Evropě a poté i v Africe získalo nezávislost. Mezi lety 

1940 a 1980 stoupl počet států, kde byly vydávány, z méně než dvaceti na více 

než osmdesát. Mark Monmonier si například potřebu Afričanů demonstrovat 

svou nezávislost vysvětluje tím, že koloniální mocnosti používaly mapu jako 

nástroj k ospravedlnění svých výbojů a dominance na zabraném území a africké 

státy tento přístup pouze převzaly (Monmonier: 2000, s. 98). 

Jisté ovšem je, že i v současnosti je politická mapa symbolem státu,  který 

není někdy radno zpochybňovat. Dokazuje to text kartografa Phillipe 

Rekacewicze, který zmiňuje příhodu, k níž došlo na zasedání mezinárodního 

ekonomického fóra pro hospodaření s vodou v Eurasii v roce 2002 v Praze. Byl 

                                                 
11 Wales byl plně připojen k Anglii roku 1536, symbolický význam zobrazení Anglie 

s Walesem jako jednoho útvaru na jedné mapě je tak celkem zřejmý. 
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svědkem hádky, která vypukla kvůli dokumentu, ve kterém mapa Kavkazu 

zobrazovala Náhorní Karabach jako součást území Arménie, ač jej Azerbajdžán 

považuje za svou součást, která je dočasně Arménií okupována. Zástupce 

Azerbajdžánu odmítl pokračovat v konferenci, protože Baku považuje každou 

jinou interpretace tohoto sporného území než tu, kde je Náhorní Karabach 

vyznačen jako integrální součást Azerbajdžánu, za nezákonnou. Po několika 

hodinách jednání a zabílení diskutovaných hranic mohlo zasedání opět 

pokračovat12 

 (viz 

http://vulgo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=425&Itemid=1). 

Jak je vidět, k mapám se musí přistupovat s diplomatickou opatrností. Jak 

uvidíme dále, mapy pomohly konstituovat a udržet autoritu národních států. Ty 

byly často založeny na „národních mýtech“ a tak se stát stal výrazem 

(„životaschopného“) národa.  

Později začali kartografové vytvářet i etnické mapy, které mají silný 

propagandistický potenciál a politici jimi ve vzdálenější i blízké minulosti mnohdy 

argumentovali. Nacistům posloužila etnická mapa, kterou Hitler předal 

Chamberlainovi, jako základ jejich územních nároků během Mnichovské 

konference. Byla velmi podobná československé národnostní mapě z roku 

1934, kterou si můžeme prohlédnout v příloze číslo II. 

(http://www.stramberk.cz/historie/2_svetova_valka/?akce=012). Zajímavé je její 

porovnání s mapovým listem z roku 1938, na němž jsou na území tehdejších 

Čech zakresleny právě německé územní požadavky, a který Hitler rovněž 

předložil zástupcům západoevropských mocností  

(http://www.st-andrews.ac.uk/~pv/munich/map_munich.html). 

Je ironií osudu, že Čechoslováci etnickou mapu svého území vytvořili pro 

vlastní vzdělávací účely, a to již o čtyři roky dříve, než vznesli na základě 

podobných map Němci nároky na ta území, která Čechoslováci označili jako 

                                                 
12 Mimo tuto osobní zkušenost popisuje Rekacewicz ještě dvě příhody, kde se národní 

hrdost a mapy staly rozbuškou k nepřátelskému postoji. V roce 2001 opustila čínská delegace 

plenární zasedání na výroční schůzi Programu spojených národů pro životní prostředí (PNEU), 

protože v jednom dokumentu byl Tchajwan označen jako nezávislý stát. O rok později, na 

summitu Země v Johannesburghu,  se vzájemně fyzicky napadla delegace Izraele a Palestinců - 

rovněž kvůli sporné mapě. 
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osídlená převážně německým obyvatelstvem. To, že Hitler považoval etnické 

mapy Československa jako významný argument při vyjednávání se západními 

mocnostmi, potvrzuje i trojice výzkumníků na internetových stránkách Českého 

velvyslanectví v Berlíně (viz 

http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?id=43240&ido=14523&idj=1&amb=2&Par

entIDO= ). 

 

 

3.8. Teorie propagandy a přístup ke zkoumání map  
V knize Propaganda and Persuasion od Gartha S. Jowetta a Victorie 

O’Donnellové je propaganda definována takto: „Propaganda je forma 

komunikace odlišující se od přesvědčování, protože se pokouší dosáhnout 

odezvy, která bude dále šířit záměry propagandisty. Přesvědčování oproti tomu 

má charakter obousměrný, protože jeho cílem je uspokojovat potřeby jak 

přesvědčujícího, tak přesvědčovaného“13 (Jowett, O’Donnell: 1992, s. 1).  

Propaganda šíří ideologii, nebo myšlenky, které z ní vycházejí. Již jsme 

zmínili vliv socializace, společenského systému, kultury, ale zejména 

vzdělávacího systému na znalosti a představy lidí. To samé samozřejmě platí 

pro geografickou gramotnost, respektive pro znalosti lidí o organizaci prostoru 

(čili mentální mapy) a možná ještě ve větší míře, protože je možné jeden prostor 

interpretovat mnoha způsoby, které přinášejí značně odlišné výklady. 

V devatenáctém století, kdy se nacionalismus prosadil a převážil nad ostatními 

koncepty politické organizace společnosti, spatřil stát novou příležitost, jak 

propagovat národní ideje. Ve školách byl zaveden nový předmět – geografie. Ta 

zvyšovala politický význam nacionalismu. Prostor, stát a národ se brzy staly 

pojmy, které lidé začali chápat jako vzájemně propojené a všeobecně 

akceptované a poměrně neměnné (Gellner: 1997, s. 17 -27). 

Propaganda není vynálezem moderní doby. Její stopy bychom nejspíše 

nalezli i ve velmi vzdálené minulosti, pokud bychom se drželi výše uvedené 

definice. Jowett a O’Donnellová však zmiňují událost, kterou můžeme označit za 

počátek moderní propagandy, jak ji chápeme dnes. Roku 1622 byla Vatikánem  

založena organizace Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Svatá 

                                                 
13 Překlad autora z angličtiny. 
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kongregace pro šíření víry).  Od této doby už neslo slovo, které si dala tato 

katolická organizace do názvu, v drtivé většině pejorativní význam (Jowett, 

O’Donnell: 1992, s. 2). 

 Propaganda, která využívá kartografických metod, však mohla být 

rozpracovávána pochopitelně až s etablováním kartografie jako vědy a 

masovým rozšířením atlasů a map především ve školách a ve státních úředních 

budovách a institucích (a ty také nevznikly většinou dříve než v 19. století, 

protože národní státy se výrazně prosadily až v této době). Vidíme, že mapy 

mají značnou moc. Jsou výrazem technologické vyspělosti, identity, ale i 

politickým prostředkem. Na to, jak přesně konkrétní mapy slouží politice, se 

zaměříme později. Předtím bude ale užitečné zmínit některé teoretické přístupy 

k propagandě a aplikovat je na druh propagandy, který nás zajímá. 

Někteří vědci, kteří zkoumají mapy a snaží se odkrýt jejich vliv na utváření 

vnitřních reprezentací neboli mentálních map, hovoří o svém přístupu jako o 

semiotické analýze (viz http://geo.haifa.ac.il/~bargal/ideo-map.html). 

Semiotika obecně se zabývá výkladem znaků a symbolů, v samotném 

vědním oboru kartografii existuje podobor kartografická semiotika, kterou se 

rozumí rozbor (sledování vývoje, porovnávání) kartografických znaků na 

mapách. Protože i mapy jsou díla, která odrážejí úroveň a hodnoty společnosti 

podobně jako v semiotice takzvané znaky (v anglické literatuře označovány jako 

„signs“) - rozumějí se jimi jazykové znaky, symboly, obrazy, ale i vzory chování - 

domnívám se, že můžeme tento přístup označit jako semiotický.  

Ve zmíněné knize Propaganda and Persuasion si její autoři stanovují deset 

oblastí, které jsou předmětem jejich zájmu pro analýzu propagandy. Tato kniha 

je sice primárně zaměřená na propagandu vedenou slovem a písmem, méně už 

na vizuální, na mapovou pak vůbec, ale jejich způsob zkoumání přináší 

inspirativní otázky i pro naše téma. Je třeba předem říci, že není možné zjistit u 

každé zkoumané mapy vždy všech deset druhů informací, protože u některých 

již není možné přesná fakta zjistit, anebo byly detaily o zkoumaných mapách 

nedostupné již od data svého vzniku, což je, vzhledem k účelu těchto výtvorů, 

celkem pochopitelné. Získáme nicméně šablonu, která nám ukáže důležité 

faktory, které se mapy týkají a my je můžeme zkoumat. 

Ukažme si ted deset těchto témata, z nichž vycházejí otázky, které nás 

budou při analáze jednotlivých mapových děl tajímat: 1. ideologie a účel 
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propagandistické kampaně; 2. kontext, ve kterém se propaganda objevuje; 3. 

identifikace propagandisty; 4. struktura propagandistické organizace; 5. cílová 

skupina; 6. způsob využití médií; 7. různé zvláštní techniky propagandy; 8. 

reakce cílové skupiny na rozličné techniky; 9 zpětná propaganda, pokud se 

vyskytuje; 10. efekt a zhodnocení.14 

Deset otázek, které vycházejí z deseti zmíněných bodů, shrnují autoři 

studie do těchto tří vět: „K jakému cíli směřuje - v kontextu doby - 

propagandista, který pracuje prostřednictvím organizace, snažící se zasáhnout 

cílovou skupinu prostřednictvím médií a za pomoci zvláštních symbolů, aby 

dosáhl požadované reakce? A dále, pokud existuje opozice k propagandě, jaké 

je formy? Konečně, jak úspěšná je propaganda v dosažení jejího záměru“15 

(Jowett, O’Donnell: 1992, s. 213)? 

U většiny map, které si ukážeme, bude naprosto zřejmé, jaká ideologie za 

nimi stojí. Mapy byly zneužívány především v období války nebo válečných 

příprav a tak je zřejmé, která strana zastávající určitou ideologii a cíle, stála za 

vydáním mapy. Hlavním účelem propagandy je právě přijmout myšlenky 

propagandistů, a to pomocí velmi rozličných způsobů. Joseph Goebbels řekl, že 

propaganda nemá žádnou základní metodu, pouze účel, a tím je získat masy 

(Jowett, O’Donnell: 1992, s. 214.). 

Díla, která budeme analyzovat rovněž používají mnoho rozličných technik. 

Vybírají se podle toho, komu jsou mapy určeny. Při analýze bude nezbytné 

odkrýt právě tyto metody. Obtížnější bude identifikovat organizaci a rozebrat její 

strukturu, která za vydanými mapami stojí, protože se mnohdy tyto výtvory 

nalézají v časopisech, které jsou řízeny vládou nebo zvlášť určeným 

ministerstvem, a to se snaží zůstat skryté, aby (dez)informace vyvolávala dojem 

nezávislosti a objektivity.  

                                                 
14 Překlad autora z angličtiny. 
15 Překlad autora z angličtiny. Spojení „propaganda agent“ jsem přeložil jako 

„propagandista„. „Audience“, namísto „obecenstvo“ nebo „posluchači“, jsem přeložil jako „cílová 

skupina“. Je to proto, že slovo „audience“ je spojováno s obecenstvem, na které působí zvukové 

vjemy, v našem případě však jsou cílovou skupinou spíše čtenáři. K prohlížení map je zapotřebí 

umět číst nejenom text, který se nachází na listu (například popisky), ale pochopit i „poselství“ 

mapy (i když v případě propagandistických map je záměrem, aby čtenář „pochopil“ mapu tak, že 

jeho závěry budou více či méně zkreslené). 
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Funkce propagandistických map je snad zřejmá z obecné definice 

propagandy. Pokud bychom chtěli kartografickou propagandu nějak 

charakterizovat a zařadit vedle ostatních  typů propagandy, mohli bychom nabýt 

dojmu, že se jedná o takzvanou bílou propagandu, to znamená takovou, kde je 

jasně identifikovatelný zdroj. Jak uvidíme dále, nacistická propaganda využívala 

například novinářů působících ve Spojených státech, kteří pracovali pro 

Německo a vydávali v žurnálech články a nákresy evropských bojišť, které měly 

přesvědčit politiky a veřejné mínění ve Spojených státech o tom, že Německo 

není agresorem. Jedním z takových časopisů byl týdeník Facts in Review 

vydávaný Německou informační knihovnou v New Yorku. Zaměříme se na něj 

později. 

Takzvaná černá propaganda funguje tak, že produkuje informace, které 

působí na nepřítele nebo veřejné mínění a má vyvolávat dojem, že je 

produkována třetí stranou. Akceptujeme-li zavedené rozdělení propagandy na 

bílou (pochází z jasně identifikovatelného zdroje, je charakterizována mírnějším 

nátlakem než další dva druhy – o většině propagandistických map nicméně 

nemůžeme říci, že by jejich forma nátlaku byla mírná), šedou (zdroj bývá 

většinou neznámý a používá se výběrových zpráv a významových posunů) a 

černou, bude tvorba dezinformačních map blízko propagandě bílé, ačkoliv 

nemusí vždy naplňovat všechny její znaky16. U některých děl je zdroj nejasný, 

takže může jít i o šedou propagandu (Jowett, O’Donnell: 1992, s. 8 - 13). 

Němci používali během druhé světové války radiových stanic, které vysílaly 

informace tak, aby vyvolávaly dojem, že jsou umístěné kdesi na území Velké 

Británie. Jedna z nich, takzvané Radio Caledonia, agitovala za Skotsko a 

skotský nacionalismus namířený proti Anglii (Brown: 1968, s.99). To je typický 

způsob fungování černé propagandy a někteří kresliči propagandistických map 

používají  i tuto metodu, ale spíše v menšině případů.  

Ve válečném stavu lze využít například vojenských map tak, že se na nich 

zakreslí například falešné plány k útoku nebo neexistující obranná postavení a 

podstrčí je protivníkovi, který pak na jejich základě (nebo, ještě lépe, je lest 

                                                 
16 Příkladem bílé propagandy je využívání rádiového vysílání v době míru. Zdroj informací 

je jasně identifikovatelný a sdělované informace mají mnohdy pravdivý základ, ale jsou 

interpretovány tak, aby byl posluchač přesvědčován o tom, kdo je na správné a kdo na špatné 

straně. 
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podpořena dalšími formami propagandy, jako rádiovým vysíláním a vhodným 

přemisťováním jednotek) nabude falešného dojmu. Jedná se vlastně o určitou 

formu dezinformační kampaně a jeden takový případ je zmíněn v poznámce 

číslo 17. 

Unikátnost každé propagandistické kartografické práce však znamená, že 

se podle zmíněné definice může jednat v různých případech o propagandu 

černou, šedou i bílou. Toto téma vybízí k diskuzi a je třeba říci, že abychom 

mohli stanovit, k jakému typu propagandy mapa patří, je třeba ji studovat vždy 

jako unikátní dokument. 

Využijeme-li však jiného rozdělení forem propagandy, a to takového, kde je 

sledovaným faktorem účel nebo funkce, můžeme politické zneuživání map 

označit jako agitační propagandu tehdy, jestliže má mapa u člověka vyvolat 

nějaký druh aktivního jednání. Chystá-li se nějaký stát k vojenskému útoku 

anebo v něm již participuje, může využít kartografie, aby přesvědčil vlastní 

občany o oprávněnosti svého postupu a vyvolal u lidí obavy z nepřátelské 

strany. Požadovanou reakcí může být už jen nějaký způsob deklarování 

podpory ze strany veřejného mínění, ale ještě lepší bude, pokud se mladí muži 

budou chtít aktivně podílet na „obraně“ vlasti.  

Funkcí integrační propagandy je zapůsobit na veřejnost tak, aby 

akceptovala stanoviska a zájmy autorit, nejčastěji státních úřadů. (Jowett, 

O’Donnell: 1992, s. 214). Sem bychom tedy mohli zahrnout mapy, jejichž 

úkolem je posílit kredit státu. To je právě případ kartografických prací, které 

pomáhaly zvyšovat prestiž národních hnutí a národních států. Výše bylo 

zmíněno, že první atlasy začaly vznikat v 16. století. Výraznějšího využití 

v tomto směru se mapy dočkaly ve století devatenáctém a jsou takto vlastně 

využívány kontinuálně až dodnes. V pravém slova smyslu se nejedná přímo o 

propagandu, ale spíše o přesvědčování. Mapy jsou v tomto případě spíše než 

zneužity, politicky využity.  

Můžeme konstatovat, že opravdová propagandistická mapa má funkci 

agitační. To je vyjádřeno i jejím agresivnějším pojetím. Integrační funkci pak 

můžeme spatřovat tehdy, pokud se jedná v podstatě o „běžnou“ mapu , která 

nevybízí čtenáře přímo k jednání nebo zaujetí určitého (většinou negativního) 

postoje, lze ji ale využít pro politický účel, kterým je akceptování existujícího 

stavu. Nás budou zajímat výtvory, jejichž posláním je agitační funkce. 
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Z výše řečeného vyplývá, že úrodnou dobou pro vznik propagandistických 

děl (a prvavděpodobně nejenom map) jsou období válek a konfliktů. 

V závěrečné kapitole najdeme právě takové příklady, jejichž období vzniku se 

překrývá většinou s datem významného válečného konfliktu anebo z období 

před vypuknutím války. 

V následující kapitole si ukážeme kartografické metody, pomocí nichž 

mapoví tvůrci sestavují mapy a propagátoři díky nim mohou svá díla upravovat, 

aby vyvolali požadovaný účinek. Tím je především emotivně zapůsobit na 

uživatele mapy.  
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4. Prvky mapy a metody propagandy 
Člověk, který vytváří mapu, potřebuje zvolit prvky mapy tak, aby mu 

pomohly zachytit co možná nejpřesněji a nejvýstižněji to, co si zadavatel přeje 

na mapě mít. Pokud je účelem mapy informovat (informovat objektivně je 

z povahy mapy de facto nemožné), zvolí se metody takové, aby co nejméně 

zkreslovaly skutečnost alespoň v místě, které nás zajímá. Žádné dvourozměrné 

zobrazení trojrozměrného předmětu nemůže být přesné a seznámení se s prvky 

mapy nám poskytne odpověď na to, jakým způsobem ke zkreslením dochází. 

Kartograf by proto měl - v optimálním případě – vybavit svůj výtvor informacemi 

o tom, jaké prvky mapy zvolil. Zkušený čtenář pak bude například vědět, jakou 

metodu zobrazení tvůrce zvolil a bude se moci vyvarovat omylů, ke kterým by 

ho některá zkreslení mohla zavést. Kartografické zobrazovací metody, oproti 

propagandě, která dezinformuje záměrně, produkují zkreslení, která jsou 

nevyhnutelná. Lze je nicméně politicky využít tím, že se tvůrce mapy zaměří na 

konkrétní jevy, které lze politicky či vojensky využít. Ty potom, za pomoci 

kartografických metod, zvýrazní a jiné, nehodící se, potlačí, anebo úplně 

vynechá. 

Další část pro nás tedy bude teoretickým základem, který nám umožní 

poznat, jakým způsobem se vytváří mapa a jak lze zmíněné metody využít a 

zneužít v politice. Pro kartografa je znalost metod, které se používají při tvorbě 

map nezbytností. Pro dobrého propagátora taktéž, přístup k nim se však liší 

v úmyslu. Proto ti, kteří chtějí map využít, se pochopitelně nebudou rozepisovat 

o detailnějších informacích, které by mohly vést k prozrazení lsti, kterou použili. 

Jak uvidíme v dalších kapitolách, i nalezení vhodného způsobu prezentace 

reality je jistým druhem umění, protože je často žádoucí, aby výsledný produkt 

vyvolával dojem objektivity, ale přesto vnuknul člověku, který se do mapy 

podívá, určitou myšlenku nebo ještě lépe, vyvolal v něm emoce. Ty se potom 

dají politicky poměrně jednoduše a efektivně využít. Hranice mezi uvěřitelnou 

mapou a tím, co je už spíše karikatura lze někdy hledat obtížně. Přesto v mnoha 

případech je její překročení naprosto zřejmé, ale to nebrání tomu, aby i takový 

výtvor měl silnou přesvědčovací schopnost. Později narazíme i na tato díla. 

Tato kapitola nám poskytne teoretický základ pro kapitoly nadcházející. 

Bez znalosti vlastností map a pochopení toho, jak jsou vytvářeny, bychom 
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nemohli pochopit ani to, proč vůbec některé mapy řadíme mezi 

propagandistické. Propagandistické metody jsou vedle samotného grafického 

provedení založeny právě na tom, že se poruší určitý kartografický „standard“. 

Výsledkem toho je, že zadavatel a tvůrce takového díla úmyslně uvedou 

uživatele v omyl. Jakým způsobem lze tuto hranici překročit se dozvíme 

z následujícího textu. 

Operujeme-li v tomto textu často s pojmem mapa, bylo by moudré jej 

definovat. Přední český kartograf Vladimír Hojovec předkládá  následující 

definici: „Pod pojmem mapa rozumíme zmenšené, zevšeobecněné zobrazení 

povrchu Země, ostatních nebeských těles nebo nebeské sféry, sestrojené podle 

matematického zákona na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků 

rozmístění a vlastnosti objektů vázaných na jmenované plochy“ (Hojovec: 1987, 

s. 43). 

V této definici si můžeme všimnout několika znaků, které každá mapa 

nese. Prvním je zmenšení, zde je situace  jasná – u mapy musí existovat 

měřítko, které udává, v jakém poměru je mapa zmenšená a v zájmu 

přehlednosti musí být na mapě vybrány jevy, které se budou zobrazovat (tzv. 

metoda generalizace). Zmínka o matematickém zákonu naráží na fakt, že Země 

musí být nejdříve převedena na referenční těleso, z něhož jsou nanášeny body 

na plochu, která se rozvine do roviny mapy. Tento proces je zdrojem zkreslení a 

budeme se jím zabývat v části o mapových zobrazeních. Smluvenými znaky se 

potom rozumějí symboly, které zastupují reálné objekty nebo vlastnosti terénu 

(mapové značky, vrstevnice, diagramy atd.). 

Již jsem zmínil, že každá mapa nevyhnutelně produkuje zkreslení. Jeho 

primárním zdrojem je prostý fakt, že země je nepravidelné těleso. Jako fyzikální 

model pro zemi se užívá geoid – trojrozměrné těleso svým vzhledem blížící se 

kouli. Geoid je z geodetického hlediska těleso, jehož plochu tvoří prostor blížící 

se klidné střední hladině moří – tedy nulové nadmořské výšce, a vede tedy i pod 

pevninou kontinentů. Země i sám geoid jsou ale tělesa velmi nepravidelná a 

z geometrického hlediska značně složitá. K tomu ještě situaci komplikuje fakt, 

že to, co se člověk snaží na papíře zachytit, má samo o sobě nepravidelný terén 

(hory, údolí – to jsou poměrně výrazní činitelé podílející se na nepravidelném 

tvaru země, mimo to, i pouště a písečné duny dosahují značné tvarové 

rozmanitosti a navíc jsou na rozdíl od horských masivů značně proměnlivé 
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v čase). Kartografové tedy našli způsob, jak si tento problém ulehčit a tak 

nahradili Zemi jednodušším a matematicky přesně definovatelným tělesem – 

nazýváme jej referenční. Referenční těleso může být jak prostorové, tak pouze 

dvourozměrné. Užívají se tři jednoduché plochy – elipsoid, koule a rovina (jak již 

bylo zmíněno, je vhodná jen na plochu o omezené velikosti). Mapa pak vzniká 

převedením obrazu znázorněného na těchto tělesech na těleso, které je možné 

rozvinout v rovině. Převedením trojrozměrného objektu do roviny dochází 

k prvnímu zkreslení (Hojovec: 1987, s. 297). 

Míra tohoto zkreslení se dá ovlivnit výběrem projekce, tedy tím, jakou 

metodou budeme přenášet povrch země na plochu. V této kapitole se 

s některými z nich seznámíme. Zjistíme, že naše společnost je také jednou 

z těchto metod značně ovlivněna. Druhým prvkem, který může značně ovlivnit 

uživatele mapy, je měřítko. Protože mapa je jen jakýmsi dvourozměrným 

modelem země, je zřejmě, že některé věci je nutné vynechat, aby zůstala 

zachována přehlednost. Povrch země je velmi různorodý, takže existují 

tematické mapy, které se věnují jen určitým prvkům, které se v krajině vyskytují. 

I tvůrci těchto tematických map však musí přistoupit ke zjednodušení – 

generalizaci a vybrat z množství informací jen ty, které jsou dle nich 

nejdůležitější. K tomuto problému se pak váže třetí prvek mapy, kterým je 

symbolizace. Symboly zastupují reálné prvky a jsou proporcionálně obvykle 

mnohem větší než skutečné objekty (pokud se nejedná o mapy velkých měřítek, 

kde je možné i tyto znaky zachycovat se značnou přesností17). Připomeňme si, 

                                                 
17 Takové mapy jsou potřebné tam, kde se vyžaduje naprostá přesnost, a kde by zkreslení 

mohlo být příčinou tragických omylů. To znamená například ve stavebnictví, kde musí být 

vytvořeny věrné plány a modely okolí i staveb samotných. Blíže našemu zájmu je druhá oblast, 

kde je tato podmínka vyžadována. Zde se jedná bez nadsázky o otázky života a smrti. Mluvím o 

vojenství. Tam je potřeba relativně přesných plánů jak na úrovni vrchního velení, tak především 

při plánování operací na nižších úrovních – tam, kde je možné přímé velení, tedy úroveň 

družstva nebo čety. Každý velitel družstva (tj. dnes nejčastěji používané nejmenší jednotky 

v armádě o počtu 8 – 10 mužů) by měl být v moderní armádě vybaven podrobnou mapou, 

obsahující vrstevnice, klíčové kóty, ale i budovy a často dokonce jednotlivé stromy.  

Tyto mapy jsou považovány za velmi přesné, a tak není divu, že se staly předmětem 

zájmu propagandy. Před invazí do Normandie využili Spojenci vojenských map k tomu, aby se 

jim podařilo přesvědčit Němce, že vylodění se uskuteční na jiném místě, než na pobžeží 

Normandie. Vybavili je falešnými zápisky o připravovaných operacích, umístili do důstojnické 
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že symbolem jsou například i politické hranice, ale i další linie zakreslené 

na mapách, ať již symbolizují cokoliv – silnice, železnici nebo řeky. Ve 

skutečnosti zabírají mnohem menší prostor, než kdybychom přepočetli jejich 

rozměr z mapy do skutečné velikosti. Zjednodušení a výběr (prvků) jsou tak 

v kartografii nezbytností a my se dozvíme, že to nejsou jediné techniky v rámci 

metody generalizace, které lze při tvorbě map použít. Mezi symboliku mapy 

patří také barva, kterou bychom rozhodně neměli opomíjet, pokud se zabýváme 

politickou propagandou. 

Všechny zmíněné prvky jsou nedílnou součástí každé mapy a ten, kdo 

chce vytvořit mapu, je musí bezpodmínečně znát. Kdo chce vyrobit 

propagandistickou mapu, nejen že musí tyto metody znát a dokonale ovládat, 

ale musí mít smysl pro lidskou psychiku a umět si představit, jak přemýšlejí ti, 

jimž je mapa adresována. 

 

4.1. Měřítko mapy 
Naprostá většina map zmenšuje to, co popisuje. Měřítko mapy nám sděluje 

informaci, v jakém poměru je mapa oproti skutečnosti zmenšená. Uvádí se 

obvykle v číselném poměru, jako grafické měřítko nebo slovní informací. 

Nejčastěji se setkáváme s číselným údajem, jehož informační hodnota je patrně 

nejpřínosnější. 

Mapy můžeme podle velikosti měřítka rozdělit na mapy velkého měřítka, 

středního a malého. Mapy malého měřítka znázorňují velká území. Právě na 

nich dochází k největším zkreslením (neposkytují jednoduše dost prostoru pro 

detail) a přímo tak vybízejí k manipulaci, která je pro propagandu vlastní.  

V České republice se používá dvojí klasifikace map podle měřítka, a to 

podle přístupu geodetického a geografického. Pro náš účel je vhodnější 

klasifikace geografická. Geodetický přístup je charakterizován mnohem větší 

„touhou“ po detailu, z čehož vyplývá, že hraniční hodnoty v klasifikaci jsou o 

                                                                                                                                                         
uniformy jakéhosi vojáka, který již padl, a jeho tělo vhodili k jihofrancouzskému pobřeží. Jeho 

ostatky byly skutečně Němci nalezeny a vedle dalších způsobů jak oklamat Němce (například 

předstírání výcviku neexistující čtvrtá armády ve Skotsko připravující se na vylodění v Norsku), 

tak i tyto mapy přispěly k tomu, že němečtí obránci nebyli na invazi plně připraveni a jejich linie 

byla nakonec proražena. (http://www.fronta.cz/den-d-invaze-v-normandii-6-cervna-1944) 
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několik řádů vyšší. Geografické rozdělení řadí zobrazení do poměru 1:200 000 

k mapám velkých měřítek, do poměru 1:1 000 000 jsou to mapy středních 

měřítek a všechna menší zobrazení jsou mapy velkých měřítek. Oproti tomu 

hraniční hodnoty geodetického přístupu jsou 1:10 000 pro velké měřítko, mezi 

1:10 000 až 1:200 000 mapy středního měřítka a za touto úrovní jsou již 

všechny mapy považovány za projekce ve velkých měřítkách (Monmonier: 

2000, s.6). 

Grafické měřítko nám může sice někdy posloužit ke změření vzdušné 

vzdálenosti dvou míst, ale rozhodně není spolehlivým ukazatelem. Zvláště na 

mapách malých měřítek, jako jsou mapy světa a mapy kontinentů, totiž dochází 

ke značné deformaci tvarů pevniny, která je zobrazena blízko okraje. Můžeme 

tak změřit vzdálenost poměrně přesně na rovníku a na polednících, ale 

vzdálenost na diagonálách v mřížce, kterou tvoří poledníky a rovnoběžky, bude 

značně zkreslená. A to tím víc, čím více bude ležet místo, kde je vzdálenost 

měřena, blíže k okraji mapy. O tom, jak závažná zkreslení produkují různé 

metody zobrazení se dozvíme více na následujících stránkách. Praktické 

zjištění je, že především u map malých měřítek se nelze spolehnout na přesnost 

grafických měřítek, což si mnoho lidí neuvědomuje (tato hranice leží zhruba na 

hodnotě 1:100 000). A to je jedna ze skutečností, která nahrává těm, kteří chtějí 

svou mapou sdělovat určitou ideologii nebo pohled na svět. Politicky se toto 

může stát jednou z velmi lehce využitelných vlastností map. 

Mark Monmonier18 se však grafických měřítek zastává, když tvrdí, že jde o 

jejich nejspolehlivější a nejpraktičtější typ a dodává: „Grafické měřítko je vhodné 

zejména v případě, kdy by vydavatelé novin či časopisů mohli zvětšit nebo 

zmenšit mapu bez další konzultace s jejím tvůrcem. Například mapa v měřítku 

1:50 000 široká pět palců by po zúžení na šířku novinového sloupce tři palce 

měla měřítko menší než 1:80 000, na druhé straně, její grafické měřítko by se 

zmenšilo proporcionálně s ostatními mapovými prvky a vzdálenostmi. Číselná a 

slovní měřítka jsou zcela nevyužitelná na mapách prezentovaných v obrazových 

                                                 
18 Americký profesor kartografie, narozen roku 1945, jehož kniha Proč mapy lžou je 

zajímavým shrnutím toho, jaké metody jsou využívány v kartografii a jakým způsobem zkreslují 

obraz země. Zmíněná kniha nám bude v této kapitole dobrým společníkem. 



 53 

médiích, protože velikost televizní obrazovky, a tím pádem i zobrazovaného 

mapového měřítka, se často a nepředvídatelně mění“ (Monmonier: 2000, s. 8). 

Můžeme snad souhlasit, že v této oblasti by při změně rozměrů docházelo 

ke značným zkreslením, kdyby byla používána číselná vyjádření, ale televizní 

reportáž, kde je uvedena mapa s grafickým měřítkem pravděpodobně nebude 

pro nikoho důvěryhodným zdrojem informací nehledě na to, že „pracovat“ 

s takovou mapou se v podstatě nedá. Novinový papír již dává více možností, 

ale ani on nebude zrovna takovým zdrojem, abychom se na něj mohli 

bezvýhradně spolehnout. A to tím spíše, když víme, že propaganda se nejlépe 

uplatňuje za pomoci těchto prostředků. Trvám tedy na tom, že číselný údaj je 

vhodnější. Navíc, v obou médiích se mnohem častěji prezentují mapy malých 

měřítek, kde zkreslení bývá nejznatelnější. Měli bychom znát číselný poměr, ve 

kterém je mapa zhotovena už jenom proto, že při jeho absenci můžeme sice 

porovnat vzdálenosti v určitých bodech (ale jsme omezeni jen na některá místa 

na mapě), ale nebudeme vůbec znát poměr zmenšení, se kterým kartograf 

pracoval. Sám Monmonier o několik stránek dál uvádí, že kartografové mnohdy 

ani grafické měřítko na mapách světa neuvádějí, nebo nevarují před možnými 

zkresleními při jeho použití, takže sám jeho vypovídací hodnotu zpochybňuje: 

„Kartografové moudře neuvádějí pro mapy světa grafické měřítko, které by 

svádělo ke zneužití měření vzdálenosti“ (Monmonier: 2000, s. 10). 

Vidíme, že i zdánlivě tak banální věc, jakou je měřítko mapy se stává 

zdrojem zkreslení a nepřesností a může být využito k šíření lží a polopravd. 

Následující dva prvky mají ještě větší moc, protože jejich vliv na mapu je 

mnohem větší. To znamená, že mohou ještě více překroutit naše vnímání 

reality. 

 

4.2. Mapová zobrazení 
Každé mapové zobrazení zkresluje alespoň jeden z aspektů mapy (tedy 

tvar pevniny, velikost její plochy, vzdálenost a úhel mezi dvěma body). I globus 

je mapovým zobrazením, ale trojrozměrným. Těm se tu věnovat sice 

nebudeme, ale měli bychom vědět, že ač jeho měřítko zůstává konstantní na 

všech místech jeho povrchu, není přesto úplně spolehlivé, a to z již zmíněného 

důvodu, kterým je nepravidelný tvar Země. U dvourozměrných map  nejsou 
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výjimkou taková zobrazení, kde se měřítko mapy mění v závislosti na místu na 

mapě a směru měřeného úseku. Jak jsem již naznačil, měřítko mapy většinou 

funguje spolehlivě jen na některých místech na mapě. Zpravidla je to podél 

rovníku, někdy i na hlavním poledníku. 

Můžeme ovšem zvolit zobrazení ekvidistantní – délkojevné, kde zůstanou 

vzdálenosti zachovány, nicméně jen v určitých směrech, a to na rovnoběžkách 

a na polednících. Zobrazení, které by zachovávalo přesné vzdálenosti ve všech 

směrech, neexistuje. Například, když budou chtít vojenští stratégové ukázat 

maximální možný dolet některých druhů zbraní (bombardéry, nosné rakety), 

zvolí metodu, která zkresluje právě vzdálenosti co nejméně a zakreslením 

soustředných kruhů dokážou dobře ilustrovat jejich dosah. Tyto mapy nalézají 

uplatnění i v letecké dopravě. Plochojevná – takzvaná ekvivalentní zobrazení 

zase nezkreslí velikosti ploch, ale značně zkreslí úhly. 

Podle druhu zkreslení rozeznáváme čtyři kartografická zobrazení. 

Ekvivalentní a ekvidistantní jsem již zmínil, mimo to existují ještě konformní 

zobrazení (úhlojevné – nezkresluje úhly, ale zato plochy velmi výrazně) a 

kompenzační (vyrovnávací – to zkresluje všechny uvedené geometrické 

veličiny, ale snaží se je minimalizovat kombinací více metod projekce).  

Druhý typ rozdělování zobrazení je založen na způsobu vzniku geografické 

sítě. Celkem existuje šest kategorií, my se ale soustředíme především na 

skupinu jednoduchých zobrazení, která je založena na promítání bodů z glóbu 

na těleso rozvinutelné do roviny.  

V této kategorii existují tři další typy zobrazení, klasifikované podle toho, co 

je zobrazovací plochou. V kuželových zobrazeních, jak název napovídá je jí 

kužel, který může být buď tečný nebo sečný. V případě tečného se plocha 

kuželu pomyslného glóbu dotýká, takže mají obě tělesa společnou jednu 

rovnoběžku, na které díky tomu po rozvinutí kuželu do roviny nevzniká 

zkreslení. Pokud si představíme kužel umístěný „nad“ koulí (je to, jako když si 

vezmeme špičatou čepičku na hlavu), musí se kužel dotýkat koule vždy ve vyšší 

poloze (zeměpisné šířky), než kde leží rovník. Toto zobrazení je proto vhodné 

k zobrazování oblastí nacházejících se kolem rovnoběžek, a to zvláště těch, 

které se nacházejí ve středních zeměpisných šířkách. Uplatňuje se proto velmi 

často při mapování Severní Ameriky, Evropy nebo Ruska. Sečný kužel má 
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společné s glóbem dvě rovnoběžky, takže může být přesněji zobrazeno větší 

území. 

Kartografická projekce je zobrazení vzniklé geometrickou cestou – 

promítáním bodů na rovinu nebo plášť válce. U kužele takto geometricky 

odvodit zobrazení nelze, proto kuželová zobrazení mezi kartografické projekce 

neřadíme (kuželová zobrazení se odvozují již poměrně složitými matematickými 

metodami). Spokojíme se tak s tímto základem a zaměříme se na zbylé dva 

druhy zobrazení. 

Válcová zobrazení vznikají geometricky. Válec je plochou, na niž se 

přenášejí body od pomyslného středu zeměkoule přes zobrazovaný bod na 

rovinu. Nedochází tak k veliké deformaci tvarů, ale zato  narůstá velikost ploch 

směrem k pólům. Důvod je zřejmý. Představme si, že body, které chceme 

zobrazit, jsou blízko pólům. Přímka jdoucí ze středu glóbu skrz tento bod, bude 

směřovat velmi „vysoko“ (laicky řečeno) k okraji válce. Matematicky vyjádřeno, 

jedná se vlastně opět o druh kuželu, ale jeho vrchol je vzdálen do nekonečna. I 

když budeme v polární oblasti zobrazovat dva body, které jsou na glóbu vedle 

sebe velmi blízko, na válci se vzdálenost mezi nimi bude jevit řádově 

několikanásobně vyšší. Póly tak leží v nekonečnu a na mapy těchto projekcí se 

většinou nezakreslují. Rovnoběžky a poledníky jsou v tomto zobrazení na sebe 

kolmé ve všech místech mřížky. 

K zobrazování území kolem rovníku se tato metoda přímo nabízí, ale byla 

často používána i při výrobě map světa. Válec může být, stejně jako kužel, 

tečný a sečný. Použití tečného válce je nám důvěrně známé, protože se 

používá v Mercatorově projekci, která se stala oblíbenou mezi navigátory a 

později i politiky, v jejichž zájmu bylo vyvolat přesvědčení o větší důležitosti 

kontinentů, nacházejících se zejména na sever od rovníku (na severní polokouli 

je mnohem více pevniny než na jižní a zároveň se nachází ve vyšších 

zeměpisných šířkách). Mapy podle ní vyrobené se staly nepostradatelnými 

pomocníky při plavbách. Po korekci upravující linii vytyčené cesty (ta je nutná 

kvůli zakřivenému povrchu Země), lze podle Mercatorovy mapy navigovat, a to i 

v oblastech vzdálenějších od rovníku (Monmonier: 2000, s. 19 – 20). 

Jakým způsobem je třeba korigovat trasu na mapě vyrobené Mercatorově 

zobrazení a o kolik kilometrů je delší zdánlivě nejkratší cesta – tedy přímá linie 

z jednoho bodu do druhého - nalezneme na mapce v příloze IV (zdroj: Glassner: 
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1996, s. 550). Jedná se vlastně o leták Švédské letecké společnosti, která 

informuje své zákazníky o tom, že Mercatorova projekce, nejrozšířenější 

zobrazení pro mapy světa, ukazuje člověku značně zavádějící dojem 

vzdálenosti z Evropy na Dálný Východ. Zajímavostí, které si můžeme 

povšimnout a ověřit je, že pro převod míle a kilometru tvůrce použil číslo 

zaokrouhlené, tedy 1,6. Bylo by přesnější použít hodnotu 1,609 (která je 

přesnější, protože jedna míle odpovída 1 609 metrům). Krom toho obsahuje 

mapka překlep u údaje informujícího o délce Transasijského expresu, jehož 

délka by měla být o jeden tisíc kilometrů delší. 

Poslední zobrazení, využívající referenční plochu, se nazývá azimutální. 

Ti, kdo s ním pracují, používají jako zobrazovací plochu rovinu, která se dotýká 

glóbu jen v jednom bodě. Nejčastěji je jím pól nebo střed kontinentu. Poledníky 

jsou při této projekci zobrazeny paprsčitě, vycházejí z bodu dotyku a 

rovnoběžky tvoří soustředné kružnice. Na těchto mapách tedy lze dobře 

znázornit vzdálenosti pomocí kružnic – spojí všechna stejně vzdálená místa na 

mapě. Azimutální zobrazení našlo své uplatnění například při mapování Nového 

Zélandu či Austrálie, tedy tam, kde nevyhovují válcová zobrazení pro svou 

vlastnost silně zkreslovat plochy a vzdálenosti v severních nebo naopak jižních 

oblastech.  

Velmi často se setkáme s tím, že propagandistické mapy vlastně žádnou 

existující metodu zobrazení nemají. Mnohdy jsou to spíše karikatury, ale někdy 

se tváří i seriózně. Uvádějí například grafická měřítka. Ta však vzhledem 

k pochybnému způsobu zobrazení nemusejí mít žádnou informační hodnotu. 

Nalézt hranici mezi propagandistickou mapou a tou, která není, může být 

obtížné, protože, jak bylo vyloženo, zkreslují obě dvě. Rozdíl je v účelu, pro 

který byla vytvořena, a podle toho bychom měli na mapy hledět. Mimo to, 

existuje patrně ještě jedna kategorie map. Nejsou to přímo mapy 

propagandistické, ale mapy politicky nebo ideologicky využitené. Jsou 

charakteristické tím, že přestože nejsou přímo zavádějící,  je jejich smyslem 

prosazení politického myšlenky a ideologie – v naší době konkrétně národního 

cítění, které je charakterizováno a rozvíjeno za pomoci politických map, 

většinou prezentovaných v již zmiňovaných národních atlasech. 

Pamatujme, že cílem kartografie není někoho přesvědčovat, ale přinést co 

možná nejpřesnější informace o tom, co má být zobrazeno. Metody, které 
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kartografie používá (tj. právě výběr typu zobrazení, zvolení měřítka mapy, 

používání mapových znaků, ale i vhodné umístění toho, co chce zobrazit), 

nejsou vybírány s ohledem na jejich vizuální dopad. Kartografové dodržují (nebo 

by měli dodržovat) všeobecně dohodnutá pravidla, jejich práce je založená na 

vědeckých postupech, na rozdíl od děl propagandistických19. 

Za určitých okolností tak jedna a táž mapa může být „klasickou“ mapou, 

jakou bychom mohli nalézt v atlasu a propagandu nebo politický záměr bychom 

                                                 
19 Někteří lidé by mohli namítnout, že i výroba propagandistických map a dalších materiálů 

je věda. Myslím, že se sluší podotknout, že metody, které propaganda používá, jsou skutečně 

převzaté z vědy, ale využité takovým způsobem, který se s vědeckým zkoumáním neslučuje. 

V případě propagandistických map jsou používány pochopitelně techniky kartografické 

kombinované s psychologickými poznatky. Cílem propagátora není, aby lidé poznali věc 

takovou jaká je ve své podstatě, ale pomocí vlastní interpretace zobrazovaného (a těchto 

interpretací je nekonečně mnoho – každá mapa zkresluje, ale jde jenom o to, jakým způsobem 

a do jaké míry) vnutit vlastní názory nebo přesvědčit o něčem co nejvíc lidí. Pro někoho se 

může nabídnout otázka, jestli mají propagandistické mapy vědeckou hodnotu. Neslouží přece 

poznání – a to je cíl vědy. Z kartografického hlediska tedy rozhodně vědecké nejsou. Pokud ale 

přemýšlíme nad tím, jak propagandistickou mapu vyrobit tak, aby byla co nejpřesvědčivější, 

bude naše úsilí směřovat k tomu, abychom poznali, co člověka ovlivňuje a jak tyto metody 

aplikovat. Samotná činnost tedy bude mít vědecký základ – jasně určené metody, jak zkoumat 

účinnost našeho budoucího produktu. Vědecký cíl bude mít pouze tehdy, bude-li jím jenom 

poznání, jak lidé reagují  na konkrétní typy propagandistických mapy. Výsledný produkt 

zavedený do praxe tedy můžeme považovat za nevědecký, ale proces bádání, který vedl 

k tomu, aby tento produkt vznikl a navíc co nejlépe fungoval, vědecký je. Ukazuje se tak dvojí 

podoba této činnosti. Proces sám není až tak problematický, pokud je cílem poznání (byť toho, 

jak co nejlépe manipulovat), etický problém nastává tehdy, je-li na světě konkrétní mapa, která 

se dá využít (což je ostatně jejím účelem). My se soustředíme právě na to, abychom pochopili 

právě proces konstrukce propagandistických map, to, proč mají zrovna takovou podobu, v čem 

spočívá propagandistický prvek (prvky) a jakým způsobem může ovlivnit lidi. Budeme 

analyzovat mapy a jejich poselství – účel, ke kterému byly vyrobeny. Svým způsobem se tak 

budeme snažit porozumět „jazyku“ mapy, najít to, co nám mapa sděluje a odkrýt motivy člověka, 

který stojí za výrobou propagandistické mapy. Někteří badatelé, kteří zkoumají mapy a jejich vliv 

na člověka a jeho představy deklarují, že používají sémiotickou metodu. Naše úsilí spočívá 

rovněž v odkrývání významu map (a mapy jsou například v semiotice rovněž považovány za 

znaky – „signs“ - stejně jako texty, fotografie, malby anebo i řeč těla). Můžeme tedy prohlásit, že 

metoda, kterou využíváme při práci s tématem propagandistických map se blíží semiotické 

analýze. Vědci, kteří se zabývají vlivem map na utváření mentálních map se na semiotický 

přístup skutečně někdy odvolávají. 
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v ní nehledali. Bude-li však otištěna s patřičnými „náležitostmi“ nebo jí některé 

důležité informační nástroje budou chybět, budeme ji moci s klidem označit za 

propagandistickou. Tak právě v případě kartografického zobrazení bude u 

takové mapy mnohdy chybět právě informace o zvoleném typu zobrazení, takže 

většina lidí si neuvědomí, k jak výrazným zkreslením ploch, tvarů a vzdáleností 

může docházet.  

Výmluvnou ukázkou, jak lze manipulovat pomocí zobrazení, je 

Mercatorovo zobrazení, které značně zkresluje plochy s přibývající zeměpisnou 

šířkou. Během počínajícího období bipolárního soupeření byla Mercatorova 

mapa oblíbená mezi skupinami, které upozorňovaly na nebezpečnost 

vzrůstajícího vlivu mezinárodního komunismu ve světě. Americká organizace 

nazvaná Společnost Johna Birche za pomoci tohoto zobrazení demonstrovala 

velikost a moc zemí Východního bloku. Území východoevropsých států a 

Sovětského svazu se táhne v dlouhém pásu od západu k východu a navíc  

v zeměpisných šířkách od 40˚ až k 70˚ rovnoběžce (nepočítáme tedy Čínu a 

některé další satelitní asijské komunistické státy, které leží dále na jihu), kde již 

dochází k významným zkreslením ploch. Země ovládané komunisty bývaly 

navíc vybarveny sytě červenou barvou, a tak tato jejich reprezentace reality 

nabyla skutečně odstrašující podoby (Monmonier: 2000, s. 104). Jednu z těchto 

map  

Nutné je podotknout, že mapy vypracované podle stejné metody byly 

oblíbené už o mnoho dříve. Naše vnímání světa, respektive lidí v celém 

euroatlantickém kulturním okruhu, je Mercatorem značně ovlivněno. Týká se to 

například polárních oblastí, které bývají na těchto dílech zobrazeny jen jako 

pobřežní linie nebo nebývají zakresleny vůbec. Důvodem je to, že plocha území 

v zeměpisných šířkách blížících se 90 stupňům nabývá geometrickou řadou na 

velikosti a samotné body severního a jižního pólu, pokud jsou vůbec zobrazeny, 

se táhnou jako linie na horním a spodním okraji v celé délce mapy. Tyto oblasti 

se tedy častěji vynechávají. Historický důvod pro jejich vypuštění je ten, že 

námořníci se vyhýbali polárním oblastem, a tak ani nepotřebovali mít tato místa 

někde zaznamenána. 

Můžeme říci, že právě mapy zhotovené podle Mercatorovy projekce se 

zásadním způsobem zapsaly do mentální mapy lidí vyrůstajících v Evropě. 

Důkazem toho je i fakt, že mnohé země koncipovaly svou obranu právě na 
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základě válcových zobrazení. Průlomem do tohoto vnímání světa byla studie 

Alexandra de Severskyho, ruského rodáka a námořníka sloužícího během první 

světové války. Roku 1950 vyšla jeho kniha Air Power: The Key to Survival, kde 

kritizuje politiku zadržování komunismu pomocí účasti na lokálních konfliktech i 

opouštění zámořských vojenských základen. Co bylo ale z našeho hlediska 

skutečně převratné, bylo to, že jako první geopolitik použil ve své práci 

azimutální ekvidistantní zobrazení.  Do středu mapy umístil severní pól, takže 

bylo dobře vidět, jak daleko, respektive blízko, od sebe obě velmoci leží. 

Nejvzdálenější části Sovětského svazu nebyly dál, než jižní okraj amerického 

kontinentu. To bylo dobře patrné díky kruhům, které symbolizovaly prostor 

vzdušné dominance dvou rivalů. Tyto kruhy se navíc protínaly a bylo vidět, že 

jak SSSR, tak USA jsou schopny leteckého úderu mířeného do srdce protivníka, 

budou-li vedeny nejkratší možnou cestou – přes severní pól. Jeho mapu 

nalezneme v listu přílohy číslo V. Významnějšího praktického uplatnění se 

bohužel de Severskyho studie nedočkala, pokud za něj nepočítáme vybudování 

tří pásem radarů na Aljašce a v Kanadě, které měly pomoci při obraně Ameriky, 

pokud by byl sovětský útok veden právě zmíněnou nejkratší cestou. Hodnota 

tohoto přístupu však spočívá v tom, že se oprostil od mercatorského vidění 

světa a nabídl lidem jiný pohled na mapu. Pro účely, ke kterým byla vyrobena 

(tedy analýza možností vzdušných sil) sloužila mnohem lépe, protože se jednalo 

o výstižnější a přesnější pohled, zejména pro tak důležitou oblast, jako je 

obrana státu (Glassner: 1996, s. 330 - 331). De Severskyho mapa využívající 

azimutálního zobrazení by jistě i dnes překvapila mnoho lidí, protože lidé stále 

vnímají Spojené státy a Rusko jako dva protipóly, minimálně co se týče 

geografického pohledu. 

De Severského mapu můžeme porovnat s mapou, která vznikla roku 1982 

v Sovětském svazu (viz příloha VI). Jedná se o kartografickou práci, která byla 

součástí knihy Whence the Threat to Peace a zobrazovala dvě soupeřící 

supervelmoci velmi podobným způsobem, s tím rozdílem, že na americké mapě 

se USA nacházejí na spodním okraji mapy a na sovětské je to právě SSSR. 

Důležitými symboly jsou zde tmavé šipky vedoucí z amerických základen na 

jejich území, ale i z bází v Turecku, Japonsku či z ostrovů Guam nebo Diego 

Garcia. Šipky směřují do Ruského vnitrozemí a celá mapa vytváří zdání, že je to 

Sovětský svaz, který byl obklíčen nepřítelem, jenž drží strategické pozice kolem 
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jeho celého území. Glassner tento obrázek komentuje možná až s příliš 

optimistickým přesvědčením: „Toto zcela rozdílné vnímání, utvořené na základě 

stejných základních faktů, pomáhá vytvářet prostředí, které může vést k válce. 

Prezentováním prostorových skutečností analyticky a objektivním způsobem, 

mohou političtí geografové pomoci utvořit prostředí, které povede k míru 

(Glassner: 1996, s. 345). 

V sedmdesátých letech dvacátého století přišel německý historik Arno 

Peters s plochojevným zobrazením, které ve své době vyvolalo živou diskuzi. 

Petersovo zobrazení (respektive Galls-Petersovo) se stalo oblíbeným mezi 

novináři i některými organizacemi (různé rozvojové organizace, ale i některé 

orgány Organizace spojených národů), které usilovaly o zrovnoprávnění zemí 

třetího světa, protože zejména území těchto států byla Mercatorovým 

zobrazením potlačována. Petersova mapa zachovává správné proporce ve 

velikosti ploch, ale na druhou stranu deformuje tvary. Zejména území mezi 

poledníky jsou značně protáhlá. Mezi kartografy se však jeho práce většího 

úspěchu netěšila. Monmonier namítá, že pokud by humanitární organizace 

skutečně usilovaly o to zachytit mapou význam zemí třetího světa a populace, 

vybraly by si místo plochojevného zobrazení takzvanou anamorfovanou mapu, 

která plochy států upravuje právě podle velikosti populace. Pomocí nich by se 

zvýraznil hlavně význam Číny, Indie, Indonésie, ale například i Vietnamu. To ale 

patrně plně nevyhovovalo politickým cílům, které vedly zmíněné organizace 

k prosazování Petersova zobrazení (Monmonier: 2000, s. 104 – 107). 

Těchto několik příkladů dobře ilustruje, že mapy, které jsou založeny na 

uvedených, všeobecně uznávaných kartografických metodách, mohou za jistých 

okolností sloužit i propagandě a prosazování politických cílů. Pomocí některých 

map lze vytvářet  stereotypní pohled na svět a toho využít k ovlivnění lidí.  

 

4.3. Kartografické znaky 
Grafické znaky umožňují znázorňovat důležitá místa na zemském povrchu, 

prvky krajiny, objekty, které vybudoval člověk, ale i zanášet další informace na 

mapu. Nedílnou součástí při užívání symbolizace v mapách je nutnost výběru 

jen určitých prvků – důvodem je jednak to, že mapa by měla obsahovat ty 

znaky, které jsou pro její účel nepostradatelné, všechny ostatní může potlačit. 
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Druhou příčinou je jednoduchý fakt, že naprostá většina znaků zaujímá 

v poměru k reálné velikosti mnohem větší plochu na mapě než ve skutečnosti. 

Tento proces selektování se nazývá generalizace a stručně si ho přiblížíme po 

výkladu o mapové symbolizaci.  

Mapovými znaky se zabývá obor kartografické sémiologie. Velmi ho 

zpopularizoval ve své knize o grafické komunikaci z roku 1987 Jacques Bertin. 

Jmenuje se La Sémiologie graphique. 

Běžné mapové listy a atlasy zobrazují poměrně široké množství informací 

a ač převážná většina z nich obsahuje legendu vysvětlující význam značek (tzv. 

symbologický kód), existuje v mnoha detailech mezi kartografy shoda, jak 

jednotlivé značky vykládat. Na specializovaných mapách však bývá uvedení 

vysvětlivek nezbytností, zvláště tehdy, jsou-li určeny veřejnosti a ne pouze 

odborníkům, kteří se danou problematikou zabývají. Existují též mapy, u kterých 

se nepředpokládá, že by je mohli studovat laici, takže legenda na nich ani 

uvedena nebývá. Jsou to například meteorologické – tzv. synoptické mapy, 

které využívají vlastní symboliku. 

Mapové znaky můžeme kategorizovat. Rozeznáváme tři skupiny symbolů 

podle geometrického klíče: bodové, liniové a plošné znaky. Každý mapový znak 

má ještě k tomu navíc šest proměnných, které v roce 1974 navrhl pávě Bertin. 

Jsou jimi velikost, tvar znaku, odstín (neboli intenzita barvy), vzor (textura), 

orientace a barevný tón. Každému kartografickému znaku navíc přiřazujeme 

polohu na dvou osách. Každou z těchto proměnných využívají kartografové pro 

různé účely. Kvalitativní rozdíly se dobře znázorňují pomocí různých druhů 

textur, barev a tvarů (například převládající vyznání, etnické rozložení obyvatel 

atd.).  

Kvantitativní rozdíly (vyjádření velikosti měst, velikost armády/posádky, 

ekonomická prosperita atd.) se nejlépe znázorňují pomocí bodových znaků o 

různých velikostech, intenzitou barvy se zase dobře vyjadřují například údaje 

v procentech. Každému procentnímu intervalu se přiřadí odstín, nejčastěji 

odstín šedi a jeho intenzita sílí směrem k rostoucím procentům. Nule pak bude 

odpovídat bílá (Monmonier: 2000, s. 20 – 22). 

I této metody se dá využít v propagandě. Podobu takové mapy můžeme 

měnit podle toho, jaké si zvolíme hraniční hodnoty, na nichž se mění intenzita 

barvy. Tímto způsobem můžeme realitu prezentovat velmi odlišnými způsoby.  
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Právě barvy jsou velmi oblíbeným prostředkem propagandy. Každá kultura 

přiřazuje barvám zvláštní význam, i když se tento význam liší v různých 

civilizacích a kulturních okruzích. Jejich hodnota tak nespočívá v tom, že by 

příslušná barva měla univerzální význam, ale v tom, že se odlišuje od ostatních 

barev20. Můžeme je tedy využívat podle toho, co má propagandistická mapa 

lidem sdělovat, ale musíme zároveň znát zvyklosti a kulturu země, kde se 

snažíme mapou propagandisticky působit. Techniky propagandistů se tak 

zákonitě musí lišit v případě, když se chtějí zaměřit místo na občany vlastního 

státu na politiky nebo veřejné mínění třetí (nezávislé) strany, nebo dokonce na 

stát protivníka. Rozdíl bude samozřejmě o to větší, pokud bude národ nepřítele 

z jiného kulturního okruhu, jako tomu bylo během druhé světové války, kdy mezi 

sebou sváděly boje nejenom armády, ale i informační média a tajné služby 

Japonska a Spojených států. 

Během první i druhé světové války se nad pozicemi nepřátelských vojáků 

nejednou shazovaly letáky, které měly bojující muže přesvědčit o 

bezvýchodnosti jejich snažení. Když bylo v červnu 1940 obklíčeno více než 300 

tisíc britských a francouzských vojáků v okolí Dunkirku, mohli si přečíst 

dvojjazyčné letáky vyrobené Němeci.  Vyzívali ve francouzštině i angličtině ke 

složení zbraní. Britští vojáci byli Němci osloveni jako British soldiers, ale 

k Francouzům byli nacisté poněkud milejší, když zvolili trochu osobnějšího 

Camarades. Následoval text: „Podívejte se na tuto mapu; Ukazuje vaši 

skutečnou situaci. Vaše jednotky jsou kompletně obklíčené – přestaňte bojovat! 

Složte zbraně!“ Doprovodná mapa ukazovala obklíčené Spojence v okolí měst 

Bruggy, Dinkirque a Lille, na něž se chystá z pevniny zaútočit německá armáda. 

Útok Wehrmachtu byl naznačen několika černými šipkami, což je ostatně 

zvykem ve válečné kartografické symbolizaci. 

(The Power of Maps 

http://go.owu.edu/~jbkrygie/krygier_html/geog_222/geog_222_lo/geog_222_lo1

6.html) 

                                                 
20 Když Anthony Giddens rozebírá sémiotiku ve své přehledové studii nazvané stručně 

Sociologie, podotýká: „Symbolický význam neplyne z barvy samotné, ale z toho, že se truchlící 

osoby oblékají jinak, než je obvyklé“ (Giddens: 1997, s. 536). 
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Propagandisté často využívají barevných tónů. Volí takové, které májí 

v jeho kulturním prostředí požadovaný význam. Černá je například vnímána 

v Evropě jako agresivní. Vhodným zabarvením některých částí mapy – zpravidla 

území státu, se kterým je daná země v konfliktu, se snaží propagandista nebo 

politik vyvolávat v lidech především pocit ohrožení, zlosti, nebo pomocí nich 

informovat, které státy jsou přátelsky a které nepřátelsky zaměřeny. Tyto 

postupy se používaly během druhé světové války a následně i během konfliktu 

Východ-Západ. Oba tábory používaly barevného rozlišení podobným 

způsobem. Každý ze dvou táborů měl zpravidla jednu barvu, která 

symbolizovala jeho jednotnost (jakkoliv byla tato skutečnost v reálu 

problematická). Východní blok používal červenou. Ta byla symbolem nejenom 

dělnického hnutí, ale bylo výhodné pokračovat v jejím používání po druhé 

světové válce proto, že byla barvou spojenců v tažení proti hitlerovskému 

Německu. To bylo označováno modře, stejně jako později celý Západní blok 

v podobě vojenské aliance NATO (nutno podotknout, že i vlajka této organizace 

používá v pozadí za čtyřcípým křížem modrou barvu). Pro západní státy potom 

červená barva mohla představovat komunismus ve své nejhrůznější podobě. 

Červená je krev a světla stejné barvy bývají využívána i v dopravním značení, 

kde je jejich smyslem přikázat řidiči, aby zastavil. Porušení tohoto příkazu pak 

mívá tragické následky. Nebylo tedy velkým problémem propůjčit červené barvě 

význam agresivity a nebezpečí a využívat ho v mediální propagandistické válce.  

Svědectvím o dodržování této praxe v  symbolizaci jsou rozličné atlasy. Ve 

Velkém atlasu světa z roku 1988 nalezneme pod politickou mapou světa menší, 

která ukazuje hlavní vojenská seskupení. Členské státy Varšavské smlouvy 

mají červenou barvu, státy Severoatlantické alience modrou (Velký atlas světa: 

1988, s. 16). Tento zvyk dodržovaly i západní státy. Ve Student Atlas of World 

Politics, který byl vydán sice až roku 1994, nalezneme tentýž přístup 

k zakreslování politických a vojenských bloků pomocí barev. Mapa Evropy 

ukazuje situaci z roku 1955 a stejně jako československý atlas mají státy NATO 

modrou barvu a země Varšavského paktu červenou (viz. příloha VII, zdroj: 

Allen: 1994, s. 18). 

Monmonier podotýká, že právě barva může být mnohdy zavádějící. 

V obecných fyzicko-geografických mapách bývají nížiny znázorněny zeleně a 

s přibývající nadmořskou výškou se barva mění od žluté k sytě hnědé, což 
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může vyvolávat zdání bujné vegetace v nížinách (přestože se zde často 

vyskytují pouště) a pustiny ve vysočinách (ačkoliv jsou mnohdy zalesněné). 

„Podobně jako projekce mohou i mapové znaky dovést nezkušené uživatele 

k mylným závěrům“ (Monmonier: 2000, s. 26). 

 

4.4. Kartografická generalizace 
Mapa je zmenšeným obrazem Země, nebo její části. Je tedy jasné, že 

nemůže zachytit vše, co se v reálném světě nachází. Množství a kvalita dat, 

které může mapa obsáhnout závisí na zvoleném měřítku, účelu, pro který byla 

mapa vytvořena a záměru propagandisty. Existuje několik metod, které se 

používají k tomu, aby mapa byla co nejpřehlednější, nebo zobrazovala to, co 

považuje její tvůrce či zadavatel za nejdůležitější. Obecně se generalizace 

označuje jako harmonizace, někdy též jako zevšeobecnění21. 

Výše jsme rozebrali, jaké druhy symboliky mapy používají. Podle toho, do 

jaké skupiny symboly patří, bude zvolen způsob generalizace. Protože se jedná 

o poměrně mnoho metod, nastíníme si je jen schematicky a ve stručnosti. Důraz 

bude kladen především na to, abychom pochopili, proč všechny mapy vyžadují 

generalizaci, k jak závažným zkreslením pomocí ní může docházet, a že se 

tímto dá v mapě lhát (tedy úmyslně pozměňovat data), aniž by to v lidech 

vyvolávalo pocit, že něco může být v nepořádku a někdo je záměrně klame. 

U bodových znaků můžeme rozeznávat šest druhů generalizace. V první 

řadě se jedná o výběr a jak napovídá označení, vynechají se méně podstatné 

prvky a ponechají jen ty, které jsou významné. Tato metoda je nezbytná právě 

při převodu mapy z velkého na malé měřítko. V propagandě může být tato 

praktika lehce využitelná. Do mentální mapy lidí se „zapisují“ právě místa, která 

bývají pravidelně zařazována do atlasů na mapách malých měřítek. Vybráním 

některých měst se tak může uměle zvýšit jejich význam. Obvykle se vybírají 

hlavní města a velkoměsta. Pokud chce propagandista zvýšit ve čtenáři mapy 

pocit ohrožení, může vybrat menší města umístěná v příhraniční oblasti nebo v 

jiném strategickém místě, které v lidech evokuje pocit napětí a nebezpečí; 

                                                 
21 Někteří kartografové používají místo přejatého slova „generalizace“ české 

„zjednodušení“, jenže zjednodušení je jen jeden z více způsobů, jakým se generalizace provádí. 

Z tohoto důvodu, aby nedocházelo k záměnám, se budu držet termínu generalizace. 
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pokud dvě soupeřící strany nejsou sousedními státy vybere ta místa, kde se 

nachází kupříkladu vojenská posádka nebo základna, důležité továrny či 

surovinové zdroje. Tuto praxi využívali němečtí propagandističtí kartografové 

v předvečer druhé světové války a k jejich dílům se dostaneme v kapitole 

věnované nacistické propagandě.  

Tato metoda se používá obecně v kartografii především tehdy, pokud se 

nakupí mnoho znaků vedle sebe a pro přehlednost bude lepší některé vynechat. 

Kolem Tokia existuje několik velkoměst, jejichž populace se pohybuje kolem 

jednoho milionu obyvatel, ale na politické mapě světa spatříme pouze Tokio a 

Yokohamu. Města jako Kawasaki (žije zde 1 366 000 obyvatel, „smůlou“ tohoto 

města je však nejspíše to, že na jihu hraničí právě s Youkohamou a na severu s 

Tokiem), Chiba (zhruba 931 tisíc obyvatel) nebo Funabashis (582 tisíc) na 

světové mapě budeme hledat marně, přestože na australském kontinentu 

nalezneme Townsville (100 tisíc) a Tennant Creek (3 500), v Kanadě Dawson 

(pouze kolem 2 000 stálých obyvatel) a na Aljašce Fairbanks (31 tisíc 

rezidentů). Nenajdeme ale ani vietnamský Hai Phong s milionem a 884 tisíci 

obyvateli, pro jehož název by na mapovém listu jistě bylo místo a chybí také 

mnoho velkých indických a čínských měst (Velká atlas světa: 2001, s. 16 – 17).  

Zvýrazňování některých měst, která jsou ze subjektivního pohledu 

významná (ale jako v našem případě nemusí být příliš početná) má vliv na 

utváření mentální mapy, ale i na geografické povědomí celého národa (nebo 

regionu). Většina lidí sice nezná všechna jmenovaná zobrazená města, ale už 

jen jejich výskyt, který člověk zaregistruje, aniž by musel číst na papíře jejich 

jména, může mít významný dopad na představy společnosti o takto vzdálených 

místech. 

Dále můžeme bodové znaky posouvat. Posunutí zabraňuje splývání a 

překrývání grafických znaků, pokud jsou příliš blízko sebe. Znaky se posunou 

tak, aby byly od sebe jasně rozeznatelné. Pokud bude textový popisek lokace 

příliš daleko od bodu, který místo symbolizuje, využije se takzvaného grafického 

přiřazení. To znamená, že mezi název a znak se vloží linka, aby mezi 

symbolem a názvem místa byla patrná spojitost, nebo se místo číselně označí a 

v legendě k němu nalezneme přiřazený název. Dalším řešením problému s 

přehledností může být zkrácení názvu místa, nahrazení více bodových znaků 

jedním plošným (seskupení neboli agregace) (Monmonier: 2000, s. 28 - 32). 
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Posunutí bodových znaků si oblíbili zejména kartografové ze Sovětského 

svazu. Byl to způsob, jak před očima nepřátel skrýt detaily o vlastním území. 

Systematické pozměňování geografických poloh, jehož tradice sahá až do 

konce třicátých let, začalo, když NKVD převzala řízení tvorby map. Na mapách 

a atlasech, které byly dostupné veřejnosti, začali sovětští kartografové úmyslně 

zkreslovat umístění a tvary měst, řek, pobřeží, dopravních komunikací a dalších 

jevů. Ve větším rozsahu se tato metoda začala prosazovat až v polovině 

šedesátých let, kdy již Spojené státy začaly monitorovat zemský povrch ze 

špionážních družic. Mark Monmonier se domnívá, že důvodem mohlo být to, že 

se Sověti snažili vyvolat dojem nedůvěryhodnosti svých map mezi armádami 

západních státu, ale i Číny, aby nebylo možné pomocí souřadnic ze sovětských 

map elektronicky navádět střely s plochou dráhou letu. Zkreslování bylo tak 

časté, že například město Logaškino bylo mezi lety 1939 a 1969 zaneseno do 

mapy třemi různými způsoby v šesti mapách nebo atlasech a jednou nebylo 

zaneseno vůbec. I řeka Alazeya je ztvárněna třikrát jinak. Turistické mapy 

významných měst často neuváděly měřítko, což znesnadňovalo odhad 

vzdálenostia také jim chyběly nejdůležitější dopravní tepny. Přesunutá byla 

například i budova KGB v Moskvě. Zatímco si Moskvané přesnou mapu koupit 

nemohli, američtí diplomaté byli vybaveni kapesním atlasem CIA, kde byla tato 

a podobná místa zakreslena přesně a podrobně. Nakonec však sovětští 

byrokrati přestali mapy falšovat, patrně pro přílišnou nákladnost a časovou 

náročnost (Monmonier: 2000, s. 126). 

Jiným rysem Sovětské propagandy bylo to, že komunisté pojmenovávali 

svá města podle významných osobností z období občanské války. Stalin a 

Lenin měli v období své největší slávy každý šest měst, která nesla jména podle 

nich (viz http://www.fronta.cz/nazvy-mest-v-sovetskem-svazu). 

Co se týče liniových znaků, používá se následujících pět metod: Výběr 

(vyselektování detailů tak, aby mapa co nejlépe odpovídala účelu, pro který byla 

vytvořena a nedocházelo k nepřehlednému seskupování mnoha prvků blízko 

sebe), zjednodušení (snižuje detailnost linie tím, že z ní vypustí některé body – 

tím dochází i k menšímu zaoblení), posun (pokud existuje mnoho relevantních 

prvků u sebe, některé se posunou, aby nedocházelo k jejich překrývání – tato 

technika je nutná zvláště tehdy, zmenšuje-li se měřítko mapového zobrazení – 

tehdy se nakupí mnoho detailů, které jsou na mapě velkého měřítka poměrně 
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daleko od sebe), shlazení (některé body se nahradí jinými, aby znázorňovaný 

jev dostal naopak oblejší tvary – například u řek by mohlo působit zvláštně, 

kdyby se zobrazily jako krátké „lámané“ úsečky) a zlepšení (přidání některých 

bodů – například opět u řeky, se přidají zákruty, aby tok vypadal realističtěji). 

V propagandistické mapě hraje nejčastěji klíčovou úlohu hraniční linie.  

Zkušený kreslič map bude znát způsoby, jak pozměnit linie na papíře tak, 

aby dosáhl požadovaného dojmu. Tvar území prvorepublikového 

Československa byl pozměňován německými kresliči propagandistických map 

tak, aby se co nejvíce „bořil“ do „břicha Německa“, jak nacističtí agitátoři 

s oblibou říkávali. Jedno z těchto map se nachází v příloze na listu číslo VIII. 

Vytvořil ji německý student roku 1936 a zobrazuje Střední Evropu. Mimo reálně 

existujících politických hranic do ní zakreslil silnou černou linii, která má 

vymezovat území, které obývá německé obyvatelstvo na území cizích států. 

Linie tedy prochází od jihu městem Traviso v severní Itáli, Jugoslávií, 

maďarským Szentgotthárdem, na Slovensku Bratislavou, pak se čára obrací na 

západ a v Čechách protíná města Jihlavu, České Budejovice, Prachatice, Plzeň, 

Žatec, Litoměřice, Liberec, Svitavy, Ostravu a Český Těšín. Na území 

Československa je tak touto linií vymezený prostor, který „vbíhá“ do území 

Německa. Pro vyvolání silnějšího dojmu zakreslil tvůrce mapy právě do tohoto 

prostoru předloktí ruky v černé barvě se zaťatou pěstí, která míří z území 

Československa k Německu. Tento symbol měl značit agresi Čechoslováků vůči 

Němcům (Glassner: 1996, s. 328). 

V další kapitole se setkáme s několika mapami, které měly v německé 

veřejnosti vzbudit pocit ohrožení a obhájit plánované výboje do Československa 

a Polska a obhájit postup Německa před předstraviteli Francie a Spojeného 

království a po začátku války argumentovat ve prospěch Německa ve 

Spojených státech. 

Pozměňování tvaru hranic souvisí i s pozměňováním plochy – tedy tvaru 

státu. Jedná se o druhou stranu téže mince, protože tvar plochy je definován 

tvarem linie. Při generalizaci ploch se tedy používají shodné metody jako při 

generalizaci linií. Rozeznáváme tedy techniky shlazení, zjednodušení, výběru, 

posunu a zlepšení a navíc ještě seskupení – agregace (existuje-li jedna nebo 

více malých ploch, sjednotí je kartograf do jedné větší, nebo připojí 
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k sousední22, vyžaduje-li to velikost mapového měřítka), rozdělení ploch (pokud 

je plocha takového tvaru, že se v určitém místě značně zužuje, rozdělí se na 

dvě menší) a mimo to ještě můžeme převést plošný znak do bodového 

(typickým příkladem je znázorňování měst na mapách malých měřítek) nebo 

liniového (na mapě velkého měřítka může být vodní tok zakreslen poměrně 

detailně, včetně slepých ramen a dalších detailů, ale po zmenšení měřítka je 

nutné znak zjednodušit tím, že ho převedeme na linii (Monmonier: 2000, s. 27 – 

33). 

Vidíme tedy, že při sestavování mapy lze používat mnoho technik, kterými 

měníme podobu zobrazovaných jevů. V kartografii existují dané postupy, díky 

nimž se dá zjistit, jaký druh generalizace bude nejvhodnější. Abychom nalezli 

body, které můžeme vynechat, určíme si například minimální velikost úhlu a 

porovnáním úhlu mezi linií a dalším navazujícím bodem zjistíme, zda se poloha 

bodu vychyluje více, než je minimální stanovený úhel. Pokud je sledovaný úhel 

menší, můžeme bod vynechat. Podobně se může stanovit minimální délka 

úsečky a ty linie, které tuto délku nepřekročí, vynecháme a počáteční bod této 

vynechané úsečky spojíme až se třetím bodem, který se již nachází na konci 

další linie. Dále se často používá metoda, při které se vynechá každý druhý bod 

na sledované linii.  

Existují další způsoby, jakými lze provádět kartografickou generalizaci a 

jejich rozbor by byl velmi zdlouhavý. Jisté je, že v kartografii má tento proces 

svá pravidla. Při tvorbě propagandistických map se tato pravidla porušují podle 

toho, jak se to politikům a tvůrcům map hodí. Je mnoho rozmanitých způsobů a 

v předešlém textu byly zmíněny ty nejpoužívanější. Nyní si pomocí toho, co 

jsme již vyložili, zanalyzujeme některé propagandistické mapy a odkryjeme to, 

k jakýmu politickým cílům měly sloužit. 

                                                 
22 Lze sjednotit i dvě stejně velké plochy. Při agregaci se nezakreslují hranice mezi 

plochami, které byly sloučeny. 
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5. Analýza propagandistických map 
 

Když politici chmurně tvrdí, že musíme být realisté 

Jsou možná slabí, a proto snad i pacifisté. 

Jakmile "principy" však začnou omílat 

Měj se na pozoru!  

To jejich generálové zas k mapám upírají zrak. 

 

(Wystan Hugh Auden) 

 

 

Propagandistické mapy existují nejenom v politice. Podle toho, jak jsme 

definovali propagandu, můžeme mezi ně zařadit i mapy a plánky, které se 

používají v reklamě. Cílem reklamních agentur je vydělat peníze, cílem politické 

propagandy je nejčastěji prosazení ideologie a územní zisk. Historie politických 

propagandistických map se začala psát v devatenáctém století v Evropě. Svým 

provedením se podobaly spíše karikaturám a často zobrazovaly postavy, které 

měly charakteristické stereotypní rysy některých národů. Nejoblíbenějším 

terčem této propagandy byli Angličané, Prusové, Rusové a Turci (Glassner: 

1996, s. 31). 

S tím, jak se v Evropě konstituovaly státy na národní bázi, rostl i význam 

hranic a teritoria. Nově vzniknuvší státy se ve vlastním zájmu snažily 

centralizovat svou moc, prosadit autoritu vlády a dosáhnout respektování svých 

hranic ostatními státy. Atlasy, školní mapy a vzdělávací systém kladoucí důraz 

na národní dějiny a dějiny státu utvořily z mapy výraz národní svébytnosti, 

suverenity a jak již bylo zmíněno, často i národní hrdosti. 

Propagandistické mapy, které využívá politika, se staly populární ve 

třicátých letech dvacátého století, kdy jejich potenciál plně rozvinula německá 

geopolitická škola. Práce nacistických propagandistů zůstává dodnes 

pravděpodobně nepřekonána, protože v žádném jiném období, dříve ani 

později, nebylo vydáno tolik propagandistických map, jako během necelých 

patnácti let, kdy byla v Německu u moci Národně-socialistická strana. Metody 

nacistických propagátorů jsou, jak uvidíme, značně rozličné. Němci ale 
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pochopili, že působit na emoce bude nejvýhodnější cesta, jak mapy politicky 

využít. 

Rovněž Spojenci používali mapy k obhajobě svého postupu proti Německu 

a dosažení politických i vojenských cílů. Výskyt jejich výtvorů je ale mnohem 

řidší. Několik propagandistických map vzešlo z dílen amerických kartografů po 

druhé světové válce, kdy začala rivalita dvou bloků s rozdílným společensko-

ekonomickým systémem. Jejich rivalita byla nejednou vyjádřena v zástupných 

konfliktech. I v nich se občas propagandistické mapy objevily, ale svým 

dosahem význam německých výtvorů již nepřekonaly. Seznamme se tedy 

v poslední části nejdříve s propagandistickými mapami nacistického Německa, 

poté mapami, které byly vytvořeny v době bipolární konfrontace a některými 

dalšími výtvory. 

Na mapách, které zmíníme nás bude zajímat především to, komu a 

k jakému účelu sloužila. To poznáme především podle toho, kde a v jaké době 

byla publikována a co se snaží čtenáři sdělit. To odkryjeme tím, že 

charakterizujeme prvky, které z těchto map činí právě nástroj politické 

propagandy. Těmito prvky mohou být doprovodné texty, pozměněné tvary 

hranic, výrazné barvy nebo i to, že mapy prezentují pouze vybrané informace, 

tak aby co nejvíce zapůsobily na city. 

 

5.1. Poltická mapová propaganda nacistického Německa 
Nikdy v dějinách nebyla využívána propaganda tak intenzivně a v tak 

rozličných podobách, jako tomu bylo v Německu mezi lety 1933 – 1945. Nacisté 

zaměřovali svou propagandu zpočátku na evropské státy. Ve třicátých letech, 

ještě před vypuknutím války, zobrazovaly jejich výtvory nejčastěji prostor střední 

Evropy. V tomto prostoru se snažili poukázat na nespravedlnost, která podle 

nich nastala po první světové válce vznikem Československa, Polským 

získáním nezávislosti i ztrátou Alsaska-Lotrinska. Předválečná mapová 

propaganda byla charakteristická tím, že se snažila ukázat, že Německo je 

obklopeno státy, které ohrožují bezpečnost Německa. Po vypuknutí války se 

zájem německého ministerstva propagandy obrátil na zámoří. Němci se snažili 

ospravedlňovat svůj vojenský postup jakožto nevyhnutelný obranný krok, který 
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museli podniknout, aby sami nebyli pohlceni. Chtěli tím zapůsobit na Spojené 

státy tak, aby nevstoupily do války na straně Británie a Francie. 

Německo se začalo soustředit na využití map pro politické účely po tom, co 

se zde zformovala takzvaná Geopolitická škola. Jejím hlavním představitelem 

byl Karl Haushofer (1869 – 1946) a mezi jeho studenty patřil i Rudolf Hess. 

Haushoferovy teorie podporovaly nacistickou expanzivní politiku tím, že pro 

rozvoj státu určily několik důležitých podmínek. Stát byl v jeho podání živý 

organismus, který se musel prosadit mezi ostatními, vybojovat si místo vedle 

nich a potom se dostatečně chránit proti případnému napadení. Musel tak být 

plně soběstačný. Vedle existence obranných sil na souši i na moři tak byla 

jednou z podmínek přežití státu schopnost nalézt prostor k životu – takzvaný 

Lebensraum. Prostor představoval pro Němce deprivované výsledkem první 

světové války téměř mytický pojem a právě mapy se staly dobrým prostředkem, 

jak vyjádřit potřebu dalších územních zisků pro tento více než 

osmdesátimilionový národ (Dijkink: 1996, s. 27). 

Jedním z dalších typických znaků Haushoferovy geopolitické teorie byl 

koncept čtyř pan-regionů. V každém z nich se nachází jeden stát, který pan-

regionu dominuje. V následujícím textu se zmíníme i o jedné mapě, která odráží 

tyto představy nacistických geopolitických teoretiků. 

 

5.1.1. Německá předválečná propaganda 

Typickým příkladem mapy, která má za úkol označit sousední státy jako 

potenciální agresory je ta, která zobrazuje území Československa a Německa 

(viz příloha IX, zdroj:  

http://go.owu.edu/~jbkrygie/krygier_html/geog_222/geog_222_lo/geog_222_lo1

6.html). Z okraje území Československa, které sousedí s Německem, vybíhají 

přes Německo paprsky, které značí možný dolet letadel československé armády 

(podle popisku na mapě mohla letadla zaútočit na cíle ve vzdálenosti 550 

kilometrů). Tato mapa byla vydána roku 1934 a měla v Němcích vzbuzovat 

obavu z napadení bombardováním. Její přesvědčovací síla spočívá v tom, že 

území, které mohou podle tvůrce Čechoslováci bombardovat, zahrnuje téměř 

celé tehdejší Německo. Samotný mapový list je doplněn popiskem, který tvrdí: 

„Malý stát ohrožuje Německo“. Původ, respektive tvůrce této mapy, je neznámý. 
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Je však odůvodněné domnívat se, že za touto prací stojí Říšské ministerstvo 

pro lidovou osvětu a propagandu. 

Několik map v podobném duchu nabízí publikace od Hanse Rieglera 

vydaná v Berlíně roku 1935 nazvaná Heer, Flotte und Luftwaffe. 

Wehrpolitisches Taschenbuch23 (Berlin: Verlag für vaterländische Literatur 

1935. Nalezneme v ní tři zajímavé mapy, které mají zapůsobit na city čtenáře 

(přílohy X, XI a XII, zdroj: http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/heer.htm). 

První zobrazuje Německo a jeho demilitarizované zóny po první světové válce. 

Tyto zóny jsou zabarveny tmavě šedou barvou a ohraničeny silnou černou 

čarou, což má za následek, že území Německa se zdá o mnoho menší než je 

ve skutečnosti. Všechny státy kolem jeho území jsou navíc v černé barvě, takže 

u Němců mohla mapa vyvolat úzkostný dojem. Druhá mapa ukazuje Evropu, 

uprostřed níž, v kruhu, leží Německo. To je zde ze všech stran obklopeno 

nepřáteli, mezi které je zahrnuta i Itálie, která během první světové války 

vstoupila do bojů proti centrálním mocnostem. Obrázek je doplněn textem, který 

říká, že bez dostatečného vyzbrojení může být Německo blokováno jak na 

zemi, tak na moři. Snaží se tak připomenout blokádu, kterou Německo zažilo 

během předchozího konfliktu. Třetí mapa z této publikace zachycuje území 

Německa a Francie a jejich industriální zóny. Titulek dodává, že německé 

industriální zóny jsou na rozdíl od těch francouzských bezbranné, právě kvůli 

demilitarizovaným zónám. Všechny tyto mapy měly zapůsobit jak na německé 

veřejné mínění, tak zřejmě i na okolní státy, které by se bývaly mohly postavit 

německé agresi a vzbudit v nich lítost a pocit, že Německu bylo po první 

světové válce neoprávněně ublíženo.  

 

5.1.2. Německá propaganda během druhé světové války 

Po tom, co Německo rozpoutalo v Evropě válku, soustřeďovala se 

kartografická propaganda především na Spojené státy.  V týdeníku Facts in 

Review, který vydávala Německá informační knihovna v letech 1939, 1940 a 

1941 v New Yorku, překrucovali němečtí agenti realitu tak, aby si u Američanů 

získali sympatie a udrželi Spojené státy mimo válku. Mapy, které v týdeníku 

                                                 
23 V překladu: Armáda, námořnictvo a letecké síly. Brožura obranné politiky. 
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prezentovali, byly nejčastěji zaměřené proti Velké Británii a Francii a snažily se 

vyvolat zdání, že ten, kdo praktikuje nepřátelskou politiku a připravuje se na 

útok, jsou právě tyto dva státy. 

Ve vydání z prosince 1939 byla k porovnání nabídnuta mapa srovnávající 

situaci v Evropě v roce 1914 a v roce 1939. Účelem bylo vyvolat protibritskou 

náladu. Mapa zobrazující stav v roce 1914 zachycovala Centrální mocnosti – 

Německo, Rakousko-Uhersko, Bulharsko a Turecko – v bílé barvě, zatímco 

všechno ostatní státy, tedy jejich nepřátelé, byli vybarveni černě (Velká Británie, 

Francie, Rusko, Řecko, Srbsko, Rumunsko a Itálie). Německy mluvící země 

byly po téměř celém svém obvodu obklíčeny, s výjimkou krátké hranice 

Německa s Dánskem (což ale fakticky nemělo žádný význam, protože Británie 

mohla provádět blokádu v Severním moři). Mapa je doplněna popiskem jenž 

uvádí, že obklíčení „poskytlo nutný základ pro hladovou blokádu ustanovenou 

Británií“ (Monmonier: 2000, s. 108). 

Mapa z roku 1939 pak zmiňovala neúspěch Británie v jejím úsilí o 

zopakování téhož kroku a tvrdila, že „cesta průmyslové a ekonomické 

spolupráce s východem a jihovýchodem je otevřená“ (Monmonier: 2000, s. 108 

- 109). Jako spojenec Německa je na této mapě zobrazena Mussoliniho Itálie, 

Stalinův Sovětský svaz a dokonce Švýcarsko i Švédsko, obkličujícími zeměmi 

jsou Velká Británie a Francie. Pro jejich území byla zvolena černá barva, 

kterou německá předválečná kartografie používala k označení států, které 

nacisté považovali za nepřátelské anebo se snažili o získání jejich území. 

30. listopadu 1939, vyšla ve Facts in Review mapa pobaltí znázorňující 

repatriaci zhruba 90 tisíc Němců z Estonska a Lotyšska. Článek, v němž byl 

obrázek uveřejněn nesl název Repatriace: Základ míru. Mark Monmonier 

komentuje mapu těmito slovy: „Obrázkové znaky na této mapě zdůrazňují tuto 

repatriaci tím, že ukazují hrdé, statečné a poslušné Němce nesoucí své kufry a 

řadící se k nalodění na lodě, které byly vyslány, aby „přivezly tyto ztracené 

Němce zpět domů, do Říše“. Na východě se ve výrazné, depresivní černé barvě 

rýsuje Sovětský svaz a na jihu v jasné, nadějné bílé leží Německo“ (Monmonier: 

2000, s. 115). Kartograf zde totiž použil symbolu panáčka svírajícího v podpaždí 

kufřík, a každá tato postavička představovala 5 tisíc Němců v zahraničí. 

V Estonsku tak podle tohoto obrázku bylo 20 tisíc Němců a v Lotyšku 90 tisíc. U 

baltského pobřeží jsou nakresleny lodě, ke kterým právě tyto postavy směřují.  
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O pár měsíců později, v únoru 1940, vyšel obrázek, který porovnává 

velikost území Německa a Velké Británie. Na levé straně je území Německa, na 

němž žije 87 milionů Němců a nápis „Agresorský národ?“24 V rámečku napravo 

jsou nakreslena území Britského impéria, respektive Britského společenství 

národů. Mimo samotného ostrova Británie, kde touto dobou žilo pouze 46 

milionů lidí, můžeme spatřit obrysy Austrálie, Nového Zélandu, Papuy Nové 

Guiney, Kanady, Jižní Afriky, tehdejší Indie a dalších členských států 

společenství, které podle tvůrce této takzvané Studie Říší tvoří 26% světové 

pevniny. Tato „studie“ je ještě doplněná poznámkou, že Britská říše zahrnuje  

dřívější německé kolonie (Monmonier: 2000, s. 110 – 111). 

Účelem tohoto materiálu je tedy zapůsobit na emoce amerických 

představitelů, které nutí k zamyšlení nad skutečností, že stát s obyvatelstvem 

téměř dvakrát méně početnějším než je německé, ovládá více než čtvrtinu 

světa, zatímco Němci se musejí spokojit s územím padesátkrát menším.  

Ve dvacátém osmém vydání Facts in Review, z července roku 1940, otiskli 

němečtí propagandisté mapu, která znázorňuje území Polska, jehož západní 

hranice je posunutá až k řece Wesser. Je nadepsaná slovy  „Ohromný polský 

sebeklam“. Německo je vybarveno černou barvou a jeho území je přibližně 

dvakrát menší, než území dnešní Spolkové republiky. Když jsme  zmiňovali 

rozdíl mezi bílou a černou propagandou, řekli jsme si, že černá je 

charakteristická tím, že (dez)informace, které používá, prezentuje jako výtvor 

někoho jiného. To je případ i této mapky. Vydavatelé totiž uvedli, že zmíněný 

obrázek byl uveřejněn v polském deníku „Dziennik Poznanski“. Otištění této 

mapy, která naznačovala možnou polskou agresi, mělo omlouvat německý vpád 

do Polska. „Ačkoliv mapa v novinách jen stěží vytváří oficiální politiku nějakého 

státu, naznačila mapa těm politicky naivním, že invaze z roku 1939 Polákům 

pouze oplatila to, že byť jen pomysleli na obsazení německého území“ 

(Monmonier: 2000, s. 114).  

Další mapa, kterou se snažili Němci přesvědčit Spojené státy o tom, že 

jejich postup v Evropě byl nevyhnutelný a Američané by proto měli zůstat mimo 

válku, otiskl Facts in Review v listopadu 1940. Ručně označená mapa ukazuje 

                                                 
24 Obrázek Studie říší se nachází na těchto stránkách: 

http://go.owu.edu/~jbkrygie/krygier_html/geog_222/geog_222_lo/geog_222_lo16.html 
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Belgii a Nizozemí, které podle smyšlených německých zpráv měly pomáhat 

Francii a Británii obsadit Porýní. Doprovodný článek se jmenuje Intriky Spojenců 

v oblasti Nizozemí a komentuje plán postupu: „Podrobné plány Britů a 

Francouzů na obsazení bohatého údolí Rýna za pomoci jak Belgie, tak 

Nizozemí, byly poprvé odhaleny Německou zpravodajskou službou v Bílé knize 

č. 5. Tento obrázek je kopií francouzské mapy představující plán pro 

francouzskou 1. motorizovanou lehkou divizi, jak postoupit před Belgii zároveň 

s britskými silami“ (Monmonier: 2000, s. 113).  

30. listopadu 1940, o týden později v témže časopisu, vyšel článek 

s názvem „Britské nálety – důkaz britské pravdomluvnosti“, který poukazuje na 

incident z 24. listopadu 1940. Tehdy britský bombardér zabloudil při letu na 

Janov a místo italského města bombardoval Marseille. Britové se k tomuto 

náletu nejdříve nehlásili a obviňovali z něj Němce. Mapka sdělovala, že si 

Britové spletli Marseille s Janovem, který leží o více než 300 kilometrů dál. 

V článku si Američané mohli přečíst anglickou zprávu, která omlouvala omyl 

svých letců mlhou a nezkušeností a také nechyběla informace o tom, že šest 

mrtvých a 12 zraněných byly pouze ženy (Monmonier: 2000, s. 111 - 112). 

V dubnu roku 1941 otiskl časopis Facts in Review mapu světa, na níž byly 

vyznačený sféry vlivu Američanů, Rusů, Němců a Japonců. Američanům 

přiznávala dominanci na americkém kontinentu, Německu v Evropě, Africe a na 

Arabském poloostrově. Ruskou sféru zde tvoří východní Evropa a část Asie, 

japonskou Jižní a Jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland a ostrovy v Tichém 

oceánu. Poselstvím tohoto obrazu světa podle Němců bylo ukázat Američanům, 

že Němci respektují vůdčí pozici USA na západní polokouli, a že stejně tak by 

měly Spojené státy uznávat roli Německa v Evropě a Africe a Japonska na 

Dálném východě (Monmonier: 2000, s. 115 – 116.). 

O měsíc později otiskl německý propagandistický týdeník další dvě mapy, 

které porovnávaly strategické pozice Německa během první světové a na 

začátku druhé světové války. První list ukazuje Německé loďstvo „uzavřené“ 

v přístavech Severního moře. V něm provádí blokádu britská flotila. Blokáda je 

symbolizována kruhovými výsečemi, které představují oblasti dominance 

královského námořnictva. Druhý nákres ukazuje stejnou část Evropy – tedy 

britské ostrovy, jižní Norsko, severní pobřeží Francie a Němci dobyté Nizozemí 

a Belgii. Podstatným rozdílem je však to, že, na rozdíl od situace v roce 1914, 
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Německo prorazilo blokádu v Kanálu La Manche i v Severním moři, což 

znázorňují šipky mířící od pobřeží území ovládaných Němci směrem k Atlantiku, 

a to jak přes Calaiskou úžinu, tak kolem pobřeží Norska (Monmonier: 2000, s. 

110). 

Jak vidíme, mapy byly poměrně důležitou součástí nacistické propagandy. 

Ještě před vypuknutím války používali Němci některé mapy sloužící jako 

argument, který měl dokazovat, že Německo je nedostatečně chráněno před 

okolními státy. Byl to příklad map z knihy Hanse Rieglera, které ukazovaly 

například demilitarizované zóny v Německu, ale jak jsem uvedl, jedním 

z důležitých argumentů byla etnická mapa Evropy, na základě níž Němci 

požadovali území v českém pohraničí. Druhá československá republika přišla 

právě o ty svoje části, které sama o pět let dříve označila jako oblasti 

s převládajícím německým obyvatelstvem. Lze obecně říci, že Německo 

dosáhlo touto a podobnými propagandistickými kampaněmi úspěchu. Je 

všeobecně známo, že nacisté porušili krátce po svém nástupu k moci smlouvu 

z Versaille tím, že začali horečně zbrojit, evropské mocnosti zdá se, však vývoj 

v Německu neznepokojoval. Když roku 1936 obsadili Němci demilitarizovanou 

část Porýní, nevznesla Francie ani diplomatický protest. O dva roky později 

získalo Německo bez boje české pohraničí, za souhlasu Chamberlaina a 

Daladiera. Jedním z podkladů při setkání v Mnichově byla i etnická mapa 

Střední Evropy, která podporovala německé nároky na československém 

území. Němečtí propagandisté tedy dosáhli před válkou značného úspěchu, 

když svými díly pomohli změnit rozložení sil v Evropě. 

Během války byla kartografická propaganda koncentrována převážně 

v týdeníku Facts in Review, vydávaném v New Yorku. Zde bylo cílem přesvědčit 

americkou veřejnost, ale i politické činitele o tom, že Německo muselo v Evropě 

zaútočit proto, aby se samo nestalo obětí. O tom, jak úspěšní byli propagandisté 

ve Spojených státech si nemůžeme udělat přesný obraz, protože Spojené státy 

nakonec do války vstoupily na straně Anglie po útoku Japonců na Pearl Harbor, 

tedy 8. prosince 1941. 
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5.2. Propagandistické mapy  západních států a Spojených 
států amerických 

Propagandistická činnost Spojenců během druhé světové války 

nedosahovala nikdy takových rozměrů a rozmanitosti jako německá. Zatímco 

Německo čile využívalo kartografie již před válkou, země západní Evropy sílu 

mapy ještě nerozeznaly. Lze nalézt prakticky jediný příklad mapy, která vznikla 

před druhou světovou válkou a měla za úkol varovat před sílou a ambicemi 

Německé říše. 

Po konci druhé světové války nastala výrazná změna v mezinárodním 

systému. Velká Británie vlivem zničující války ztrácí pozici supervelmoci, což se 

projevuje i ztrátou vlivu v bývalých koloniích. Ostatně, výrazem počínajících 

politických změn v bývalých koloniích je i to, že takzvaný Commonwealth25 nesl 

do roku 1931 název Britské impérium, poté změnil název na Britské 

společenství národů. Dnešní název se používá od roku 1947. Dřívější britské 

kolonie získávají nezávislost, členy Commonwealthu sice zůstávají nadále, ale 

politický vliv Velké Británie na tyto země slábne.  

Hlavním vítězem války jsou Spojené státy a Sovětský svaz. Spojené státy 

nesly tíhu bojů na vlastním území prakticky jen na počátku války, která, ač byla i 

pro USA velmi ekonomicky nákladná, poznamenala tuto zemi ze zúčastněných 

stran nejméně. Pozdější vývoj ukázal, že celkový vliv USA ve světě po druhé 

světové válce vzrostl, stejně jako jejich prestiž v zemích s kapitalistickým 

systémem a demokratickou formou vlády. Sovětský svaz válka poznamenala 

jak ekonomicky, tak především z hlediska ztrát na životech. Získal však 

nejenom vliv ve státech východní Evropy, ale postupně i v jihovýchodní Asii a 

některých státech Afriky. Mimo to již před válkou Sovětský svaz dobyl na Finsku 

část Karelie, v roce 1940 anektoval pobaltské státy, které na krátkou dobu ztratil 

během nacistické okupace, ale před koncem války je opět získal. Území 

Sovětského svazu se ještě o kousek prodloužilo do Evropy díky zisku 

Zakarpatské Ukrajiny a východního Polska. Celkově vliv Stalinova Sovětského 

svazu také vzrostl a proti sobě se zformovaly dva bloky. Zformoval se bipolární 

mezinárodní systém, kde na jedné straně stály kapitalistické státy s převážně 

demokratickým politickým systémem a na druhé země s komunistickým 

uspořádáním. 

                                                 
25 Commonwealth of Nations – v překladu Společenství národů. 
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V kapitole, kde byly vyloženy obecné principy propagandy a vztah map 

k propagandě je kartografická politická propaganda označena jako agitační 

forma propagandy (viz strana 46). Bylo zmíněno, že politicky se mapy dají 

využít i jako nástroj společenské integrace, ale nejedná se o mapy přímo 

propagandistické. Ty vznikají převážně, jak bylo uvedeno, v období, kdy hrozí 

válečný konflikt nebo už přímo probíhá. Konflikt mezi Východem a Západem 

přinesl několik válek lokálního rozsahu, na kterých obě strany participovaly. 

Většinou tedy mapy, které v tomto období vznikaly, se určitým způsobem vázaly 

k některému ze zástupných konfliktů, které probíhaly během bipolární 

konfrontace. 

 

5.2.1. Protiněmecké propagandistické mapy  

Již během prvního roku první světové války vznikla francouzská 

protiněmecky zaměřená mapa. Zachycuje to, co by se stalo, pokud by Německo 

vyhrálo válku. Podle obrázku by z Francie zbyl malý kus země u hranic se 

Španělskem, z Irska by se stala kolonie Rakouska-Uherska, jehož území by se 

rozprostíralo na východě až k Moskvě. Británie by podle francouzského kreslíře 

připadla Velkému Německu (Grande Allemagne), které by se rozprostíralo od 

západního pobřeží dřívější Francie, přes Belgii, Lucembursko, Polsko až k Baltu 

a dnešnímu Bělorusku. Zbývajícími nezávislými státy na kontinentu by tak 

zůstalo pouze Španělsko, Holandsko, Rumunsko a Švýcarsko. O této mapě 

bohužel neexistují další informace, pouze se ví, že byla otištěna roku 1914 ve 

francouzském časopise (mapka je k vidění na těchto stránkách: 

http://strangemaps.wordpress.com/2006/09/21/9-germany-wins-world-war-i-

french-worst-case-scenario/) 

Během druhé světové války vytvářeli Spojenci a jejich kartografové některé 

propagandistické mapy, ale nikdy tuto metodu nepoužívali v takové míře, jako 

nacisté.  

V roce 1941 publikoval Theodore N. Kaufman ve Spojených státech knihu 

Germany Must Perish (Německo musí zemřít). Prezentoval zde některé bizarní 

návrhy, jak vyřešit válečný konflikt v Evropě. Obhajoval například sterilizaci 

německého obyvatelstva a zrušení Německého státu. Ten měl být dle jeho 

návrhu rozdělen mezi Československo, Polsko, Holandsko, Belgii a Francii. 
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Kaufman tuto mapu vyrobil sám, nejednalo se tedy o politickou objednávku ze 

strany Spojenců, ale nacisté tak jeho práci prezentovali, když tvrdili, že Kaufman 

je vlivný poradce prezidenta Roosevelta, a tak je jeho mapa vyjádřením oficiální 

politiky Spojenců (viz http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters2.htm). 

Těsně před skončením války potom Spojenci vydali například leták, na 

němž je mapka, která zachycuje Evropu z roku 1937, kterou se chystají dobýt 

nacisté. Obrázek Evropy doprovází heslo: „Grab! Grab!! Grab!!! THAT‘s the 

Nazi Policy“ (Tedy: Hrabat! Hrabat!! Hrabat!!!). Jakožto agresorský stát je 

Německo vyvedeno v černé barvě. Na menších doprovodných mapkách 

nalezneme na úkor svých sousedů postupně se zvětšující Německo, na mapce 

zcela dole již zabírá celé území Evropy od západní hranice Německa na 

východ. Nadepsána je titulkem Gross-Deutschland 1938 – 1945 (viz 

http://www.bl.uk/popups/10.html). Tento materiál je však spíše výjimečným. 

Spojenci sice také využívali propagandu, ale spíše v jiných formách. Pro Němce 

bylo využití map v podstatě typické, protože ve třicátých letech zde jejich 

význam objevili významní geopolitikové sloužící nacistickému režimu jako byl 

Karl Haushofer. Západní geostratégové Haushoferův přístup nesdíleli, a tak i 

mapy hrály v politice západních států menší roli než v Německu. 

 

5.2.2. Propagandistické mapy  v období konfliktu Východ – Západ 

Po konci druhé světové války soustředili političtí propagandisté západu, 

zvláště Spojených států, své úsilí na boj proti vzrůstajícímu nebezpečí, které 

představoval mezinárodní komunismus. Druhá světová válka udělala ze 

západních zemí s kapitalistickým zřízením a totalitního Sovětského svazu 

dočasné spojence, ale antagonismus mezi dvěma rozdílnými společenskými 

zřízeními byl značný a představitelé obou bloků neskrývali vzájemnou averzi.  

Jednou z prvních map, která upozorňovala na rozpínavost komunismu ve 

světě, je mapa R.M. Chapina nazvaná Europe from Moscow. Vyšla 10. března 

roku 1952 v magazínu Time spolu s podobnou mapou, která znázorňuje Asii a 

nese titulek Asia from Irkutsk. Obě si můžeme si prohlédnout v příloze (strany 

XIII a XIV). Nejedná se v pravém slova smyslu o mapy, protože je vidět, že pro 

zobrazení území byla použita poněkud netradiční perspektiva. Ta je vedle barvy 

hlavním faktorem, který může vytvářet hrozivý dojem z postupujícího 
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komunismu. Čtenář se totiž dívá na mapu jakoby z území Sovětského svazu, 

které se tak zdá větší než do dálky ustupující Evropa, případně Jižní a 

Jihovýchodní Asie na druhém listu (viz 

http://www.newberry.org/smith/slidesets/vs1.html) 

Na obrázku znázorňujícím Evropu, nalezneme ve spodní části Sovětský 

svaz (Evropa je tedy orientována vrškem na západ), který je označený rudou 

barvou, nad ním se nacházejí Východoevropské satelitní státy Albánie, 

Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Východní Německo 

a Sověty okupovaná část Rakouska, které jsou označeny světlejším odstínem 

červené, zatímco zbývající státy jsou vybarveny odstíny zelené a žluté. Na 

mapce zobrazující šíření komunismu v Asii je SSSR opět sytě červený, světlejší 

barvu má Mongolsko, nedávno vzniklá komunistická Čína i s nedávno 

anektovaným Tibetem a také malá část Vietnamu, oblast severně od města 

Hanoj. Tato mapa je orientována směrem k jihu. Zajímavým rysem obou map je 

to, že v komunisty ovládaných zemích jsou zakreslena téměř všechna hlavní 

města, v samotném Sovětském svazu i významná větší města, ale ve 

zbývajících zemích jsou hlavní města často vynechána. Domněnku, kterou jsem 

vyslovil, totiž to, že propagandistická díla, o která se zde zajímáme, vznikají 

převážně v době, kdy bezprostředně hrozí válečný konflikt anebo již probíhá, 

potvrzuje podle všeho rok vydání těchto dvou map. Roku 1952 totiž stále ještě 

probíhaly boje na korejském poloostrově. 

Pokud chtěli kartografové ukázat přesnější zobrazení rozložení sil ve 

světě, mohli zvolit mapu s azimutálním zobrazení, jakou prosazoval de 

Seversky, když se zabýval obrannou politikou USA. Poměrně přesně 

zachycovala období konfliktu Východ-Západ mapa, která je na listu přílohy číslo 

XV (zdroj: http://www.flatrock.org.nz/topics/history/cold_war_i.htm). Díky 

azimutálnímu zobrazení, kde za tečný bod byl vybrán Severní pól, ukazuje 

mapa přehledně území Severní Ameriky, Evropy i Asie. 

Mnohem frekventovanější však bylo v období velmocenského soupeření 

prezentování map vyrobených pomocí mercatorovy metody. Ta totiž 

zobrazovala Sovětský svaz a státy ve východní Evropě ještě větší, než ve 

skutečnosti byly. Těmito mapami ovlivňovaly různé skupiny i vláda veřejné 

mínění.  
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V roce 1968 začala Společnost Johna Birche, konzervativní politická 

organizace založená roku 1958,  distribuovat po Connecticutu mapu vytvořenou 

na základě válcového zobrazení. Výsledkem je, že Spojené státy vypadají oproti 

zemím východního bloku mnohem menší. Nalezneme ji na straně přílohy číslo 

XVII. Spatříme na ní několik šipek, které jsou doplněny popisky, které tvrdí, že 

zatímco Spojené státy poskytují Velké Británii půjčky a do východní Evropy a 

Ruska dovážejí obilí, ropu a stroje, zásobují tyto státy komunistický Vietnam 

zbraněmi, střelivem, potravinami a Angličané dokonce loděmi (Glassner: 1996, 

s. 32). 

Vietnamské války se týkají i další mapy, které se nacházejí v Glassnerově 

knize. Jedná se o mapy Vietnamu a Kambodži, na nichž jsou zachycena území 

ovládaná jihovietnamskou a severovietnamskou vládou v roce 1970. Pro 

porovnání je zde mapa Vietnamu a Kambodži, kterou vytvořili Američané a 

mapy, které vytvořili vietnamští komunisté. Obě poskytují velmi rozdílný pohled 

na vojenskou situaci ve Vietnamu (Glassner, s. 33). 

Bohužel, existuje jen velmi málo novějších propagandistických map. 

Přestože je počet zde prezentovaných výtvorů vzniklých v období po druhé 

světové válce poměrně skromný, domnívám se, že byly v předešlém textu 

vystihnuty hlavní rysy těchto kartografických nástrojů, které se ocitly v rukou 

politiků. Podobně jako v období, kterému se věnovala kapitola předchozí, se 

ukázalo, že politici využívají pomoci kartografie tehdy, pokud cítí, že zájmy jejich 

země jsou ohroženy. Tato situace nastává ve válečném stavu. Příklady, které 

byly zmíněny v souvislosti s propagandou Spojených států totiž pocházejí 

z doby, kdy probíhala korejská válka a o více než patnáct let válka vietnamská. 

Hlavními metodami, které američtí politici, tvůrci map, ale i novináři používali, 

bylo přizpůsobení si kartografického zobrazení svým potřebám, politickým 

cílům, ale mnohdy i vlastním zájmům. Kartografie tak musela mnohdy ustoupit 

před politikou a podřídit se jejím potřebám. To ale platí pro politické 

propagandistické mapy obecně. Tradicí se v americké kartografii stal způsob 

používání barev, kdy se komunistické státy označovaly červenou barvou, a to i 

bez ohledu na to, zda byly takto jednotně zobrazené státy vůbec spojenci. 
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6. Závěr 
Domnívám se, že text diplomové práce poukázal na nejdůležitější znaky 

propagandistických map a dostatečně je vysvětlil. Dokázali jsme, že i 

propagandistické mapy mají vlastní metody, které však kartografie jako věda 

nemůže považovat za vědecké. Propagandisté využívají zkreslování, ke 

kterému na mapách dochází, aby psychologicky zapůsobili na cílovou skupinu. 

To, jakým způsobem mapu zkreslí, záleží na tom, co chtějí mapou sdělit. Potom 

vyberou příslušnou metodu zobrazení, vhodné měřítko mapy a pomocí nich 

prezentují skutečnost ve výrazně pozměněné formě. Slouží jim k tomu 

kartografická symbolika a mnozí propagandisté se oblíbily i výrazné barvy, které 

dodávají pracím na dramatičnosti. Dokazují to snad i některé zmíněné příklady 

z praxe, které jsou součástí přílohy. 

Z toho, co bylo o politických propagandistických mapách řečeno, vyplývá 

několik závěrů. Obecně můžeme říci, že kartografické metody jsou pro 

propagandu prostředkem, jak dodat mapám na důvěryhodnosti a jak s nimi ještě 

lépe manipulovat. Kartografie se tak v tomto případě podřídila zájmům politiků a 

propagandistů. 

Důležitým rysem, který jsme již také zmínili je to, že mapa se stává 

nástrojem politiky téměř výhradně v období zuřícího válečného konfliktu, 

případně před jeho vypuknutím. Tehdy je totiž potřeba přesvědčit veřejnost o 

oprávněnosti politického nebo vojenského postupu určitého státu. Nacističtí 

propagandisté se mapami snažili argumentovat před evropskými státy tak, že 

ukazovali ekonomicky a vojensky oslabené Německo obklopené uprostřed 

Evropy státy, které podle nich usilují o získání německých území. Nacistická 

kampaň byla před válkou úspěšná, protože se Němcům podařilo bez boje získat 

některá území, která si nárokovali například na základě etnických map. 

Ukázalo se tedy, že propagandistické mapy mají především funkci 

agitační, snaží se vyburcovat obyvatele k akci nebo alespoň k deklarování 

podpory těm krokům, ke kterým propagandistická mapa vybízí.  

Prohlásíme-li o nějaké mapě, že má funkci integrační, znamená to, že se 

nejedná přímo o propagandistickou mapu, ale spíše takovou, jejíž funkcí je 

v omezenějším smyslu vzbudit pocit národního uvědomění.  Jsou to mapy, které 
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slouží ke vzdělávání. Tedy různé nástěnné mapy, jaké se objevují na stěnách 

tříd, ale i školní atlasy. 

Z uvedené analýzy ve čtvrté části práce je zřejmé, že nejvíce 

propagandistických map bylo vznikalo a bylo vydáváno v Německu ve 30. a 40. 

letech 20. století. Ve druhé polovině minulého století byla tato forma 

propagandy využívána už podstatně méně. Tato doba byla charakterizována 

tím, že se pracovalo především s různými kartografickými zobrazeními, která 

poskytovala různé představy o ploše zemské pevniny. Využívali jich zvláště 

Američané.  

Sovětský svaz měl sice vyspělou kartografii, ale příliš často ji pro 

propagandu nevyužíval.  Byl zde typický spíše jiný způsob práce s mapami. 

Protože se SSSR obával možnosti napadení ze strany západních mocností 

(podobně jako se západ obával SSSR), používal dezinformací v mapách 

k vyvolání zdání o nepřesnosti sovětských zaměřovacích metod. Využívalo se 

kartografických technik posunutí, vynechání, zlepšení či výběru. Důvodem bylo 

nejspíše to, že nechtěl dopustit, aby si nepřátelský stát mohl vytvořit 

počítačovou mapu, pomocí níž bude moci elektronicky navigovat 

mezikontinentální rakety. 

V době, kdy Sovětský svaz vytvářel tyto mapy, se ale již začaly uplatňovat 

družice, které snímají zemský povrch. Rok od roku mohly satelity zachytit čím 

dál více detailů, a tak se sovětský přístup k tvorbě map stal pravděpodobně 

bezúčelným.  

Zdá se, že význam propagandistických map se zmenšuje právě s tím, jak 

se rozvíjejí prostředky komunikace. Dnes již není možné provádět na mapách 

posunutí měst jako v minulosti, protože na internetu si každý může přesnou 

polohu zjistit. Přesto i v současnosti hrají mapy v politice výraznou úlohu, 

mnohdy se jedná o citlivé dokumenty. Stále ale existují na zemi oblasti, které si 

státy chrání před očima lidí, jedná-li se například o klíčové základny nebo 

atomové elektrárny. 

Technologické inovace v dnešním světě ale zdaleka ještě nejsou tak 

rozšířené, aby se nedaly propagandistické mapy používat ve většině zemí 

světa. Stále mohou mít značný vliv na utváření veřejného mínění ve státech, 

které nedosáhly takové technologické vyspělosti jako Spojené státy, Japonsko 
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nebo státy v Evropě. I v budoucnu tak můžeme očekávat, že politika bude mapy 

využívat, ačkoliv, jak se může zdát, je tato metoda propagandy již na ústupu.  
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