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Vážená paní ředitelko,
na základě Vaší žádosti o odborné stanovisko ke způsobu zobrazování neuznaných a sporných území
na mapách a doprovodných textech Vám sděluji následující:
1. Mapy v tištěné i elektronické formě mají za cíl informovat uživatele o stavu geografického
prostředí v době jejich vydání, resp. jejich redakční uzávěrky. Na politických mapách jde tedy
o vyjádření příslušnosti daného území k danému státu, které je v souladu s mezinárodním
právem. Příslušnost území k danému státu se zobrazuje zpravidla metodou areálových znaků,
tedy vybarvením plochy jednou barvou. Na mapách jsou zobrazovány státní hranice v poloze,
v jaké jsou určeny opět podle mezinárodního práva. Hranice států se zobrazují metodou
liniových znaků, tedy jasně identifikovatelnou linií.
2. V případě, že si jedno území nárokují dva nebo více států, ale podle mezinárodního práva má
na území nárok pouze jeden stát, jedná se o sporné území. Podobně sporné území je v případě,
že si na území svrchovaného státu nějaké separatistické hnutí nárokuje nezávislost. Tato území
se nazývají i neuznaná území.
3. Z hlediska kartografie je důležité vyjádřit jednak polohu sporných a neuznaných území tak, aby
uživatel věděl, kde se na Zemi nacházejí, jednak skutečnost, které strany si na území činí nárok.
Pokud jsou spornými stranami sousední státy, sporná území se vyjadřují barevnou šrafurou,
kde podkladová barva je barva státu, který je vlastníkem území podle mezinárodního práva, a
šrafy jsou zobrazeny barvou státu, který si na území činí rovněž nárok. V případě, že si na území
činí nárok více stran nebo je na území vyhlášen neuznaný stát, je volen obdobný způsob
vyjádření, avšak barvy šraf jsou voleny tak, aby bylo zřetelné, že se jedná o sporné nebo
neuznané území. Uvedený postup je používán kartografickými nakladatelstvími velice často ve
všech státech světa.
4. Kartografie jako věda a praktická činnost je apolitická a obecně nestraní ani jedné straně ve
sporu o dané území. Informace o sporných území se získávají z veřejně dostupných zdrojů
s preferencí oficiálních zdrojů státu, ve kterém jsou mapy vydávány. V případě školních
zeměpisných atlasů se používají zpravidla informace z příslušného ministerstva zahraničních
věcí. Pokud ale oficiální zdroje nejsou k dispozici, jsou využívány dostupné ověřené a validní
zdroje.
Vážená paní ředitelko, v případě Vašeho zájmu jsem připraven Vám dokumentovat použití uvedených
zásad na poměrně rozsáhlém vzorku atlasů z různých kartografických nakladatelství z celého světa.
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