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Abstrakt:
Tématem příspěvku je otázka mapování etnických hranic. Díky mapám si lidé utvářejí obraz etnické situace
a jejich konstrukce může ovlivnit jejich vnímání. To je v etnicky smíšených oblastech důležité zejména
v případě lidí, kteří o daném území rozhodují. Po obecném uvedení do problematiky jsou tyto otázky
konkretizovány na příkladu Těšínska. V příspěvku jsou uvedeny příklady map etnické struktury tohoto regionu
– a to jak existující, tak i dosud nevyužité – a jsou popsány možnosti působení na jejich uživatele.
Klíčová slova: národnostní mapa, Těšínsko, vnímání prostoru, vnímání map

Abstract:
The topic of the paper is a question of mapping of ethnic borders. People are forming an imagine of ethnic
structure due maps and therefore their construction can influence their perception. It is important especially
in case of spatial decision making people. After general introduction these questions they are presented on
the case of Teschen Silesia. Examples of ethnic maps of this region – these really existing maps and these ones
unpublished till now are published in this paper. Their influence for users of these maps are including.
Key words: ethnic map, Teschen Silesia, perception of space, perception of maps
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1

Úvod

Identita člověka je jev výsostně individuální, ale má nepochybně také svou kolektivní dimenzi, protože díky
identitě můžeme mít pocit příslušnosti k větším lidským skupinám. To je pro vývoj člověka velmi důležité,
možná dokonce přímo nezbytné. Bez skupinových identit by lidstvo nepřežilo. V tomto textu se budeme
zabývat problémem mapování identity, jež se nějakým způsobem váže k území, tzn. etnické, regionální,
případně národní identity.127 Etnická identita je v tomto textu chápána jako příslušnost k užší skupině lidí se
společným jazykem, kulturou a žijící obvykle na jednom vymezeném území. Regionální identita má obdobný
charakter, jen spojovacím prvkem jejich nositelů je především vztah k území. Národnostní identita je chápána
jako subjektivní příslušnost k národu, kterou lze do značné míry ztotožnit s občanstvím – i když není tomu tak
vždy a v každém případě. Ne vždy se občané státu identifikují s jeho hlavním národem. Také národnostní
identita se významně váže na území.
Terminologická problematika o rozlišování těchto pojmů, o jejich různém chápání v různých zemích (zvlášť
markantní mezi zeměmi západní a východní Evropy), v různých časových obdobích a mezi různými
vědeckými přístupy je nesmírně rozsáhlá. O rozklíčování těchto pojmů ale v tomto příspěvku nepůjde, to
bude nepochybně zmíněno v řadě dalších textů tohoto workshopu.
Na tomto místě uvedeme jen stručně, v jakém významu budeme jednotlivé pojmy používat. Mezi identitami,
které určují náš vztah k území, je identita národní (ve smyslu státní příslušnosti) obvykle nejjednoznačnější.
Má objektivní charakter, vyjádřený obvykle vlastnictvím pasu příslušného státu a je jen výjimečně
předmětem diskuse. Sporné případy jsou obvykle okrajové, patří k nim např. dvojí občanství, případně
neexistence příslušnosti k žádnému státu. Identita etnická nemusí mít územní prvek. Je určitě složitější než
identita státní, protože má už ve své základní poloze dvojí charakter: objektivní, kterým může být jednotlivec
zařazen k nějaké etnické skupině nebo národu na základě objektivních kritérií (nejčastěji jazyka) a subjektivní,
který je dán jeho vědomým ztotožněním se s touto skupinou. Etnická identita může být proto nejednoznačná.
Objektivní znaky se mohou u jednotlivých lidí – zejména na etnických pomezích a ve velkých městech –
vyskytovat v promíchané podobě, objektivní znaky etnické příslušnosti se nemusí shodovat se subjektivním
přesvědčením, a navíc se vše může v průběhu lidského života měnit, a také se to opravdu poměrně často
děje. Identita regionální je výrazem vztahu k území.128 Může být v případě menšího regionu dílčí formou
identity státní nebo národní, ale i u ní mohou nastat různé nejednoznačnosti. Identita regionální může např.
spojovat obyvatele regionu i přes příslušnost k různým národům nebo jazykům.
Tento text je věnován problematice mapování teritoriálního aspektu národní, regionální nebo etnické
identity, které – ačkoli by mělo být striktně neutrální odbornou činností – nezřídka slouží jako nástroj
v politickém boji a není nestranné. Je to proto, že samotná konstrukce map, volba měřítka, barev apod. může
ovlivnit uživatelé map a v případech politiků může ovlivnit i velmi vážná rozhodnutí týkající se uspořádání
území. Mapy svou konstrukcí působí na naše vědomí i v případě, kdy se kartograf opravu snaží být neutrální,
a v tom případě je jejich působení slabší. Když se však někdo pokusí pomocí konstrukce map ovlivnit vnímání
reality, a ví jak na to, může být jeho vliv velmi silný.129

2

Problém mapování teritoriálních identit

Kolektivní identitu lze mapovat, a vzhledem k tomu, že rozdílné identity mají velký význam v životě lidských
společenství, je jejich vazba na území velmi důležitým prvkem organizace společnosti. Na mapách tak
můžeme sledovat, kde žijeme „my“ a kde žijí „oni.“ Problém mapování identity člověka je však složitější než
mapování většiny přírodních prvků, zejména proto, že je u nich většinou o dost těžší vymezení klíčového
prvku regionu – jeho hranic.
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Smith, A.D. (1991) National identity.
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129 Monmonier, M. (2000) Proč mapy lžou.
128

139

Hranice geografických regionů mají jen zřídka podobu jednoznačných linií, které bychom tak rádi viděli na
mapách. Většina geografických hranic má podobu přechodných zón. Z matematického hlediska mají tedy
geografické regiony charakter fuzzy (neostrý, rozostřený), což byla v minulosti těžká překážka při určování
přesných hranic. Geografové tuto překážku zdolávali intuicí, a až v poslední době si pomáhají počítači, když
pro stanovení hranic regionů využívají geografických informačních systémů (GIS).130
Rozostřenost geografických hranic je u různých geografických jevů různá: u neživé přírody – např.
u geologických regionů, vodních ploch apod. – jsou hranice poměrně jednoznačné. U živé přírody jsou
přechodné zóny obvykle širší – např. hranice lesa, areál výskytu určitých rostlin, a ještě větší je u zvířat,
protože ty se na rozdíl od rostlin pohybují, a to často na velké vzdálenosti.
Problém mapování znaků, jejichž nositeli jsou lidé, naráží na technický problém zachycení lidské mobility
a promíšenosti nositelů různých znaků. V případě identity se k tomu připojuje navíc problém
nejednoznačnosti tohoto znaku: dvojí, nebo dokonce trojí identity nebo identity slabší a silnější. Požadavek
na přesnost mapy je v případech složitých etnických a národnostních struktur v rozporu s požadavkem na
čitelnost. Tento rozpor lze vyřešit generalizací, přičemž platí, že čím složitější struktury mapujeme, tím
intenzivnější musí být generalizace. Samozřejmě významnou roli zde hraje také měřítko: mapy s velkým
měřítkem jsou obvykle generalizovanější, mapy malých měřítek mohou obsahovat víc detailů. Pro
generalizace existují obecné zásady, ale přesto je konečné rozhodnutí o tom, co vynechat a co v mapě
ponechat subjektivním rozhodnutím autora mapy. Jeho rozhodnutí – ať už vědomě, nebo nevědomě – může
ovlivnit percepci jím vytvořené mapy.
Mapy identity, ať už národní nebo regionální, mohou být použity v politických jednáních při určování státní
příslušnosti nebo vytyčování hranic. Je to poměrně novodobý jev, související s národními státy v moderním
pojetí tohoto termínu v 19. století.131 V té době mnohé státy začaly odvozovat svou legitimitu od svých
obyvatel, a to ne jakýchkoli obyvatel, ale od obyvatel stejné národnosti. Na tomto principu se v 60. a 70.
letech 19. století sjednotily německé a italské státy, odvolávali se na něj Poláci ve snaze o obnovu svého státu
rozděleného koncem 18. století mezi tři sousední velmoci, stejně jako většina tehdejších i pozdějších
secesionistických a iredentistických hnutí. Právo na sebeurčení nelze realizovat bez mapy. Je třeba vědět,
kterých území se týká a kudy by měly vést hranice.

3

Homogenní areály

Pokud jsou národnostní regiony homogenní, mapování je snadné. Platí to především pro zemědělské regiony
bez národnostních menšin. Pohyblivost lidí v denním, případně týdenním intervalu můžeme ignorovat,
ostatně u zemědělců nebyla nijak závratně velká. Kritériem bylo bydliště obyvatel a toto kritérium umožnilo
i bez výraznější generalizace docílit jednobarevných areálů. Dlužno říci, že usedlého zemědělského
obyvatelstva byla v 19. století většina – a to i v Evropě.

4

Smíšené areály

Problém smíšených oblastí lze kartograficky řešit několika způsoby:
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Šrafováním smíšených areálů – vhodné pro malý počet etnik, ale jejich poměr je možné vystihnout
intenzitou šraf



Znázornění neutrální barvou jako „smíšené území“ – vhodné pro etnicky velmi složitá, ale relativně
malá území



Umístěním značek znázorňujících příslušníky menšinového etnika v areálech, kde barvou je
znázorněno většinové etnikum

Wang Fangju., Hall, G. B. (1996) Fuzzy representation of geographical boundaries in GIS.
Gellner, E. (1983). Nations and Nationalism.

140



Bodovou metodou, kde jeden bod příslušné barvy znázorňuje konkrétní počet příslušníků daného
etnika (100, 500, 1000 …) – zobrazení je velmi realistické, ale hodí se spíše pro menší územní
jednotky.



Kartodiagramem, kde podíly jednotlivých etnik jsou znázorněny příslušným podílem dané značky,
zpravidla výseče kruhu – vhodné např. pro obyvatelstvo měst



Použitím kartodiagramu nejen pro vybraná sídla, ale pro všechny jednotky daného regionu, vhodná
pro menší území

Poslední z uvedených metod byla využita při znázornění vývoje etnické hranice na Těšínsku v podobě série
map vytvořených na základě sčítání lidu v letech 1880-1991. Nebyly v ní použity kartodiagramy,
a zjednodušená etnická struktura obcí na Těšínsku, obsahující pouze tři hodnoty (obyvatelstvo polské a české
národnosti, případně jazyka a ostatní), byla znázorněna na celou plochu areálů všech obcí. Z kartografického
hlediska to není správné, protože to vizuálně nadhodnocuje obce s velkou rozlohou, které jsou na Těšínsku
právě v Beskydech, ale počet obyvatel je v nich malý. Naopak města s velkým počtem obyvatel v severní části
Těšínska mají rozlohu menší a jsou tímto zobrazením podhodnoceny. Výhodou tohoto zobrazení je však
územní kontinuita, na mapě nevznikají žádné prázdné prostory, a lépe proto vyhovují přirozenému vnímání
sledovaného jevu, který není bodový, ale kontinuální. Pro ilustraci uvádíme jednu z těchto map, zobrazující
poměr obyvatel polské a české národnosti v posledním rakouském sčítání lidu v roce 1910 a v prvním
československém sčítání lidu v roce 1921.132
Obrázek 1: Mapy etnické struktury obcí v národnostně smíšené české části Těšínska z let 1910 a 1921

Zdroj: Siwek, T. (1996) Česko-polská etnická hranice

Jak je vidět i z výše uvedeného příkladu, mapování etnicky smíšených areálů se neobejde bez generalizace
u nejrůznějších úprav obsahu, protože realistické znázornění všech – i sebemenších – skupin obyvatelstva je
obvykle nemožné. Proto má tvůrce mapy velkou zodpovědnost, protože jen on rozhoduje, co v mapě zohlední
a co už ne. Území s nepatrnými menšinami může být pak na mapě znázorněno jako území zcela bez menšin.
S tím lze souhlasit, pokud jde skutečně o zanedbatelný jev, ale kde je úroveň, nad kterou si menšiny už
132

Siwek, T (1996) Česko-polská etnická hranice.
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zaslouží znázornění na mapě? Je to 10%, 20% nebo 40%? Na tuto otázku není pouze jedna odpověď, protože
to závisí na tom, k čemu je mapa určena. Když k mapování menšin, pak je vhodné stanovit co nejnižší práh
jejich „viditelnosti“. Pokud jde o jiné cíle, a menšiny jsou jen doprovodným mapovaným jevem, můžeme
hranici stanovit výše.

5

Mapování hranic

Zvláštním problémem mapování etnických struktur je znázornění jejich hranic. Právě proto, že tyto hranice
nemají vždy podobu jednoduchých linií, znázorňují se v podstatě dvěma způsoby:


I přes zónový charakter pomezí je zvolena linie zlomu, která pak reprezentuje hranici, jako by měla
ideální liniový charakter – je to vhodné pro mapy malých měřítek nebo v případě relativně úzkých
pomezí.



Znázorňují se jako zóny prolínání dvou sousedních areálů

6

Možnosti ovlivňování vnímání reality kartografickými prostředky

Když chceme mapou záměrně dosáhnout ovlivnění vnímání dané problematiky, můžeme použít několika
triků, o kterých ve své knize píše Mark Monmonier,133 aniž bychom v mapě uváděli vyloženě nepravdu.
Ovlivnění vnímání map můžeme dosáhnout volbou barev, tvarů, měřítka, zvolením kontextu apod.
Barvy:
Když chceme např. vyvolat konkrétní pocity k určitému mapovanému etniku, v případě sympatií pro něj
vybíráme příjemné pastelové barvy nebo barvy velmi výrazné – v opačném případě barvy spíše tmavší, nebo
nevýrazné. Když nechceme areál osídlení vybranou menšinou příliš zdůrazňovat, můžeme mu přidělit barvu
podobnou většinovému areálu tak, že při povrchním pohledu s ním splyne.
Tvary:
Když chceme vyvolat dojem, že dané etnikum je větší, než ve skutečnosti je, použijeme takové měřítko, nebo
zobrazení, kde areál tohoto etnika se jeví jako větší.
Díky tvarům můžeme např. posílit dojem, že hranice mezi mapovanými etniky je velmi komplikovaná, nebo
naopak poměrně přímá. To v případě, kdyby bylo nutno jednat o vymezení hranic na etnickém základě – ať
už státních, nebo regionálních.
Generalizace:
Jak již bylo uvedeno, díky generalizaci obsahu z mapy zmizí detaily, takže můžeme nechat zmizet
„nepohodlné“ menšiny, a zdůvodníme to jednoduše tím, že nedosahují příslušného podílu na celku. V krajním
případě je možné nepohodlnou mapu zcela vynechat – např. rumunský národní atlas z Ceausescovy éry
národnostní mapu vůbec neobsahuje.134
Změna územního rozsahu:
Skutečné rozmístění nějakého etnika může zkreslit, pokud je vztaženo k větší územní jednotce, kde žije i jiné
etnikum. Např. území bývalých Sudet vypadá jinak, když ho zakreslujeme podle obcí a jinak, když to uděláme
podle okresů. Varianta „okresní“ bude zákonitě menší, protože česko-německé smíšené okresy z ní vypadnou
a zůstanou jen okresy výrazně německé, kterých bylo samozřejmě méně.
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Monmonier, M. (2000) Proč mapy lžou.
Atlas: Republica Socialistă România (1979)
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7

Příklad mapování identit na Těšínsku v době konfliktu

Těšínsko v době česko-polského konfliktu o toto území je dobrým příkladem pro ilustraci kartografických
prostředků, které používaly obě strany. První národnostní mapy se objevily v polovině 19. století. První, na
níž je i území Těšínska, je Šafaříkova mapa slovanských zemí z roku 1842.135 Je to mapa velkého měřítka,
a proto je málo podrobná. Etnická hranice je na ní shodná se zemskou hranicí mezi Slezskem a Moravou.
Podrobnější, a tedy i přesnější jsou pozdější mapy, např. Carla von Czoerniga z roku 1855.136 Nezdá se, že by
autor stranil některé ze stran, nejspíš trochu německé, protože mapu tvořil jako rakouský státní úředník.
Uvádí plošně jednotlivá etnika, přičemž obce na etnické hranici vyjmenovává dostatečně podrobně. Polské
obyvatelstvo označuje jako „Wasser Polaken,“ což je dnes vnímáno jako označení hanlivé, německou
menšinu zaznamenává v kruhových diagramech ve městech a tenkým proužkem v okolí Bielska. Viz obr. 1.
Obrázek 2: Mapa Carla von Czoerniga z roku 1855

Zdroj: Czoernig, C. von (1855) – převzato z Wikipedie
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Šafařík, P.J. (1842) Slovanský zeměvid. (mapa – reprint)
Czoernig, C. von (1855) Etnographische Karte der Österreichischen Monarchie, Blatt B-Ost Schlesien
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Etnické mapy Těšínska sestavované Čechy a Poláky vznikaly později. A na mnohých z nich se projevují
známky počínajícího soupeření. Zatímco ještě na Šafaříkově mapě o žádné soupeření nejde, protože jak
polské, tak i české obyvatelstvo považovalo za společného protivníka Němce, koncem 19. století se začíná
projevovat, a až do poloviny 20. století přetrvává česko-polský konflikt. Ten vznikl už v době RakouskoUherska, kdy se jednotlivá etnika snažila získat lepší postavení v rámci monarchie – na Těšínsku to
konkrétně znamenalo, jak se bude učit ve školách, jakým jazykem bude s obyvateli mluvit místní kněz, jak se
bude mluvit na úřadech. S blížícím se koncem monarchie česko-polský konflikt na Těšínsku narůstal,
protože bylo zřejmé, že si toto území budou nárokovat oba dva národy, jako součást svých budoucích
národních států.
Kartografická tvorba se stala nástrojem politického boje. Když se podíváme do dobových textů popisujících
národnostní složení, je nápadné, že používají vojenskou terminologii a výsledky sčítání lidu popisují často
jako výsledek vojenské operace. Výstižné jsou citace dvou přímých účastníků sporu o Těšínsko, za českou
stranu Ferdinanda Pelce (1876-1932) a za polskou Józefa Londzina (1863-1929). Významný český aktivista
a právník z Těšínska Ferdinand Pelc popisuje změny ve výsledcích sčítání lidu, a zejména výrazné zvýšení
počtu obyvatel české národnosti mezi předposledním a posledním rakouským sčítáním lidu v letech 1900
a 1910 zejména v západní části Těšínska takto: „Poláci byli odraženi od Ostravice a my jsme stanuli na
březích Olzy!“137
Představitel místních Poláků, kněz Józef Londzin, ve své obhajobě teze o převládajícím polském charakteru
obyvatelstva na Těšínsku napsal: „Poláci v posledních dvou stoletích … nepopolštili ani jednu českou vesnici.
Drželi jen to, co bylo polské, bránili své, a nikoli ke škodě Čechů chtějí zachovat dál svou državu.“138
Z obou citací je patrné, že obě strany se snažily doložit národní charakter co největší části území Těšínska ve
svůj prospěch, i když etnický argument používali spíše Poláci, protože byl pro ně výhodnější. Česká strana
argumentovala spíše historickým právem, vyplývajícím z politické příslušnosti Těšínska k českým zemím
v posledních šesti stoletích.

137
138

Pelc, F. (1928) O Těšínsko, str. 28.
Londzin, J. (1924) Polskość Śląska Cieszyńskiego, str. 27.
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Obrázek 3: Mapa rozmístění polského obyvatelstva na Těšínsku v r. 1910 vydaná polskou Národní radou Těšínského
knížectví

Zdroj: Popiołek, F. a Golachowski, T. (nedatováno, pravděpodobně 1919)

Tato mapa znázorňuje etnickou strukturu obcí na Těšínsku na základě posledního rakouského sčítání lidu
z roku 1910. Je vidět, že většina obcí je zakreslena jako většinově polská, jedinou výjimkou je okres Frýdek na
západním okraji regionu. Kromě toho je na ní vidět snahu autorů zobrazit situaci ve prospěch polské strany
sporu. Červeně jsou vybarveny všechny obce, v nichž žilo polské obyvatelstvo. Tmavý odstín byl použit v čistě
polských obcích, světlejší v těch, kde polské obyvatelstvo tvořilo jen část obyvatelstva obce. Nejsvětlejší
růžovou ale vidíme ještě i v obcích, kde žilo pouhých 0,5 % polských obyvatel. Obyvatelstvo jiné než polské
národnosti, tzn. na západě české a na východě, v okolí Bielska německé, je vyznačeno nepříliš viditelnými
šrafami, a to i v případě, že tvořilo 90-99% obyvatelstva. I bez těchto postupů by mapa vyzněla ve prospěch
Poláků, a jediným zpochybněním – českou stranou skutečně využívaným – je poukaz na metodu rakouského
sčítání lidu, kdy se národnost nezjišťovala na základě deklarované identity, ale jen jazyka. Všichni ti, kteří na
Těšínsku mluvili místním nářečím, byli většinou automaticky zařazeni k Polákům prostě proto, že slezské
nářečí patří do polského jazykového systému. A minimálně část z nich nemusela mít – a ve skutečnosti ani
neměla – skutečnou polskou identitu.
Závěr z pohledu na tuto mapu je jasný: Pokud by obyvatelstvo hlasovalo v souladu se svou jazykovou
orientací, Těšínsko by připadlo Polsku. A pokud by evropské mocnosti usoudily, že spravedlivějším řešením
by bylo rozdělení sporného území, nabízí se dělení podle etnické hranice, které vytváří poměrně kompaktní
celky: polský na východě a český na západě. Polsko by v takovém případě dostalo asi 90 % včetně velké části
uhelného revíru a města Těšína, zatímco Československo by se muselo spokojit jen s 10 % území, na kterém
by byla jen malá část ostravsko-karvinských dolů a z měst pouze Polská Ostrava (i přes svůj název nebyla
většinově osídleny Poláky) a Frýdek.
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Opačný přístup mapování téhož jevu vidíme na české mapě neznámého původu, pravděpodobně vytvořené
pro jednání s představiteli západních mocností v době, kdy se na Těšínsku připravoval plebiscit o státní
příslušnosti sporného území.
Obrázek 4: Mapa předpokládaného výsledku plebiscitu o státní příslušnosti Těšínska v letech 1919-1920

Zdroj: kopie mapy bez uvedení zdroje

Tato mapa prezentuje české hledisko. Neoperuje rakouským sčítáním lidu, které bylo pro něj nevýhodné,
a operuje spíše identitou a předpokládanými politicko-ekonomickými zájmy místního obyvatelstva. V době,
kdy se po několikadenních bojích o toto území v lednu 1919 mělo rozhodnout lidovým hlasováním –
plebiscitem – bylo jedinou šancí české strany získat na svou stranu obyvatelstvo, hovořící místním dialektem
polštiny, ale už 600 let žijících mimo Polsko. Zde mohly zapůsobit argumenty, že československý stát bude
životaschopnější a ekonomicky vyspělejší než Polsko. Že se v něm prostě bude lépe žít. Proto argumentace
nezdůrazňovala národnostní aspekty, ale spíš ekonomické a politické, jako prosperita, řád, demokracie,
dobré geopolitické postavení a lepší perspektiva do budoucna.
Mapu, jejíž původ se nepodařilo vypátrat, je možné zařadit mezi kontrafaktuální mapy, které mapují fiktivní
svět.139 Znázorňuje předpokládanou identitu a politickou orientaci obyvatel před připravovaným lidovým
hlasováním. Autoři záměrně nepopisují volbu, před kterou obyvatelé Těšínska tehdy stáli, jako volbu mezi
Československem a Polskem, ale jako volbu mezi západní a východní orientací. Posouvají tak význam
plebiscitu z národnostní do ekonomické a geopolitické dimenze. Na mapě není uvedeno, z čeho je
odhadováno předpokládané chování obyvatel během chystaného plebiscitu, zda to je založeno na pozorování
v terénu, z nějaké formy zjišťování veřejného mínění, nebo je to jen přání autorů, které má vyvolat určitou
odezvu mezi politiky rozhodujícími tehdy o Těšínsku.

139

Siwek, T. (2011) Percepce geografického prostoru.
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Celkově mapa navozuje dojem, že lidové hlasování dopadne pro Československo příznivě. To byla oficiální
československá strategie i v případech, že tehdejší aktéry v soukromí jistě přepadaly pochybnosti. Na mapě
převládá červená barva, ale platí pro dvě skupiny obcí: jednak pro obce většinově české – podle popisu
„v českých rukou“ na západě, tak i pro obce, které „v českých rukou“ nebyly, tzn., že jejich vedení bylo polské
nebo německé, a podle rakouských statistik ani podle „obcovací řeči“ nemohly být považovány za české na
východě a ve středu plebiscitního území včetně města Těšína, ale hlasovaly by pro „západní orientaci“. Ve
středu a v části východních obcí vidíme zelenou a žlutou barvou vyznačené obce, o nichž autoři mapy
předpokládali, že v nich bude hlasovat „pro západ“ menšina obyvatel. Podle legendy této mapy by to však
neměla být menšina marginální: v obcích označených zelenou barvou by to byla menšina 40-50%, tzn. jen
těsně pod polovinou a v obcích označených žlutou barvou 20-40%. Pokud by takové rozložení hlasů bylo
zaznamenáno ve skutečnosti, lidové hlasování by zcela jistě dopadlo pro Československo pozitivně. A protože
rozmístění obcí, které by hlasovaly většinově pro Polsko, jen v malé části přiléhaly k polskému území, takový
výsledek by nesměřoval ani k případnému dělení území. Závěr z této mapy je jasný: celé Těšínsko by připadlo
Československu.

8

Závěr

Mapy analyzované v tomto příspěvku obsahují protikladné pohledy soupeřících stran tehdejšího územního
sporu, které byly jasně neslučitelné. Ale ani realita, kterou zobrazovaly, nebyla jednoduchá. Ukazuje to např.
znázornění vývoje česko-polské etnické hranice z publikace, která byla v tomto textu použita již jako
metodologický příklad.140 Etnická hranice na Těšínsku byla v době, kdy se rozhodovalo o jeho státní
příslušnosti, jednoduchá pouze v jižním úseku v Beskydech, kde byly etnické hranice zesíleny přirozenými
přírodními bariérami v podobě horských hřebenů. Severní úsek na Karvinsku byl velmi problematický. Je zde
nížina bez výrazných přírodních bariér a byla zde tehdy velmi ceněná průmyslová oblast protkána sítí
komunikací. Mnohé obce nebyly ani přibližně etnicky homogenní. Hrálo to roli při všech pokusech o dělení
Těšínska – těch prozatímních, potenciálních i toho konečného. Řešilo se nejen kolik obyvatel dané etnické
orientace, případně identity bude žít v kterém státě, ale i kolik dolů a železáren bude na jedné nebo druhé
straně hranice a zda hranice nepřeruší významné dopravní spojení. Dnes už víme, že tyto faktory sehrály
nakonec významnější úlohu než etnická struktura a etnická hranice. I ony však ovlivňovaly rozhodování
tehdejších aktérů a tento příspěvek si klade za cíl ukázat na vybrané kartografické postupy, které k tomu
přispěly.
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