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1 Úvod 

 

Prostor je společně s časem zcela základním a všudypřítomným aspektem našeho života. Jakákoliv 

naše aktivita, jakákoliv naše interakce se vždy děje v prostoru. Samo naše tělo zabírá určitý prostor, 

potřebuje určitý prostor, nemůže být bez prostoru a zároveň nemůže být v každém prostoru (někam 

se například nevejde). Z tohoto důvodu se člověk od narozen učí prostoru porozumět, pohybovat a 

orientovat v něm. Nejjednoduššími orientačními pomůckami každého z nás jsou prostá určení před, 

za, vpravo, vlevo, nahoře a dole. Zatímco určení pod námi a nad námi užíváme všichni stejným 

způsobem a při vzájemné komunikaci jim jednoznačně rozumíme, je určení před, za, vpravo a vlevo 

v mezilidské komunikaci a mapování prostoru nejednoznačné a často při nich dochází 

k nedorozumění. Právě z tohoto důvodu bylo potřeba nelézt jiné orientační pomůcky, kterými se 

stala například konkrétní topografická určení – k městu, k lesu, směrem k Janečkům; nebo ještě 

univerzálněji dle světových stran – na sever, jih, východ a západ. Společnosti si tak vytváří určité 

prostorově orientační systémy, které jim umožňují o prostoru hovořit, orientovat se v něm, měřit jej, 

plánovat jej, ale i vytvářet prostory nové (architekti, stavitelé). Existuje celá řada takových 

prostorově orientačních systémů lišících se dle účelu využití, které lze na nejobecnější úrovni 

rozdělit na prostory absolutní a relativní. 

 

2 Absolutní prostor 
 

Absolutní prostor vychází především z euklidovské geometrie, Newtonovské fyziky a Kantovy a 

Descartovy filosofie. Absolutní prostor je prostorem, který je všude zcela stejný, je inertní bez 

vazby na jevy a události v něm se odehrávající, představuje určitý prázdný kontejner nebo jeviště, 

ve kterém se odvíjejí procesy bez jakéhokoliv ovlivnění tímto prostorem. V absolutním prostoru je 

možné každé jedinečné místo jednoznačně určit, jednoznačně popsat jeho polohu, změřit jeho 

velikost, plochu a objem. Tento prostor je inertní i k časovým změnám, je to prostor, který 

existoval, existuje a bude existovat a to bez jakékoliv změny. Lze si jej představit jako určité 

abstraktní pozadí, platformu, referenční systém v rámci něhož dokážeme určit polohu jakéhokoliv 

lokality a vůči němuž jsme schopni pozorovat a popsat pohyb. O takovém určení polohy pak 

hovoříme jako o absolutní poloze a rozumíme tím polohu v rámci určité abstraktní předem 

nadefinované souřadnicové soustavy (např. absolutní poloha vrátnice PřF MU je 49º 12' 19" s. š. a 

16º 35' 49" v. d.). Jde tedy o naprosto konkrétní a nezaměnitelné určení jedinečného místa popsané 

pomocí zeměpisné souřadnicové sítě, která je k tomuto místu naprosto inertní, ale umožňuje jeho 

jedinečnou identifikaci. 



Jak již bylo řečeno jedním z pilířů absolutního prostoru je euklidovské geometrie, nebo lépe 

euklidovský prostor. Eukleidés z Alexandrie
1
 byl řecký matematik, který žil kolem roku 300 př. n. 

l. a který vybudoval základy geometrie tak jak ji známe a používáme dodnes. Tento prostor 

nazýváme euklidovský, protože to je ten prostor, v němž platí euklidovy zákony, nebo-li kde lze 

provádět euklidovskou geometrii. euklidovská geometrie je tou nejstarší částí geometrie. Jde o 

několik základních tvrzení (axiomů) o několika základních pojmech (primitivní pojmy) a jejich 

základních vztazích (primitivní vztahy). Z těchto tvrzení pak systémem definice, věta důkaz 

(axiomatická metoda) jsou vymezena pravidla platná v euklidovské geometrii a tím i v euklidovském 

prostoru. Mezi základní pojmy patří bod, křivka, přímka a rovina, které jsou definovány takto: 

 bod je bezrozměrná tečka, která nemá žádné části, 

 křivka je délka bez šířky, 

 přímka je dokonale rovná křivka, 

 rovina je nekonečně tenká, nekonečně velká a rovná plocha. 

Tyto základní pojmy nepředstavují nic hmotného, jsou to pouhé abstraktní pojmy, logické struktury 

sloužící k popisu prostoru. Mezi základní tvrzení publikované v Euklidově knize Základy 

(Stoicheia) patří tato: 

 dva body určují jedinou úsečku, která v těchto bodech končí, 

 každá úsečka může být prodloužena tak, že vznikne opět úsečka, 

 je možné nakreslit kružnici s libovolným středem a poloměrem, 

 všechny pravé úhly jsou si rovny, 

 a k dané přímce a bodu, který na ní neleží, lze sestrojit právě jednu rovnoběžku, 

která prochází daným bodem. 

Z těchto základních tvrzení je pak vyvozena celá řada dílčích pravidel, které popisují základní 

vlastnosti euklidovského prostoru a tedy i první pilíř prostoru absolutního. Představuje tak pro 

absolutní prostor první nástroje k jeho popisu, dělení a skládání. 

 

René Descartes
2
 (1596 – 1650) byl francouzský filosof, matematik a fyzik, jenž svými myšlenkami 

taktéž přispěl k formování koncepce absolutního prostoru. Descartes se ve svém spise Rozprava o 

metodě (Discours de la méthode) a především v jeho příloze Geometrie (La Géométrie) vydané 

v roce 1637 pokouší o propojení algebry s euklidovskou geometrií. Zatímco starší čistě euklidovská 

geometrie pracovala pouze graficky s obrazy bodů, přímek, kružnic atd. Descartes pokládá základy 

tzv. analytické geometrii, která řeší geometrické úlohy pomocí algebraických metod. Zjednodušeně 

lze říci, že jde o číselný popis geometrických objektů, jejich vztahů a řešení úloh jako je například 

                                                 
1 Zde se nabízí mezipředmětová vazba zeměpisu s matematikou. 
2 Zde se nabízí mezipředmětová vazba se základy společenských věd 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnoběžky


nalezení průsečíku dvou přímek. Aby však mohl Descartes tímto způsobem s geometrickými 

objekty pracovat musel takový prostor opatřit určitou soustavou, která by byla schopna číselně 

popsat každou jedinečnou polohu v něm. K takovému účelu zavádí souřadnicovou soustavu, kterou 

nazývá kartézská. 

 

 

Obr. 1 Dvojrozměrná (osa x a y) a trojrozměrná (osa x, y a z) kartézská souřadná soustava 

 

Kartézská souřadná soustava umožňuje pomocí os definovat každou jedinečnou polohu v prostoru. 

Jednorozměrný prostor je definován pouze jedinou osou. Dvojrozměrný prostor je konvenčně 

popisován horizontální osou x a k ní kolmou vertikální osou y, které se protínají v počátku. Počátek 

je v soustavě popisován nulovou hodnotou (0;0) a poloha je tak vždy určována vůči němu. Tyto dvě 

osy společně vytvářejí rovinu xy. V této rovině je tak možné každou polohu popsat souřadnicemi x 

a y, tedy například určitý bod P odpovídá poloze popsatelné vzdáleností 3 od počátku na ose x a 

vzdáleností 5 od počátku na ose y (viz Obr. 1 vlevo). Přidáním třetí osy z získáme třetí rozměr 

prostoru, tedy vedle délky a šířky také hloubku. Všechny tři osy jsou vůči sobě pravoúhlé. 

Třírozměrný prostor je pro nás tím nejpřirozenějším, protože je nejblíže tomu jak jej vnímáme. 

Obdobně jako u dvojrozměrného prostoru zde vznikají tři roviny a to xy, xz a yz, které se všechny 

protínají v jednom bodě a tím je opět počátek (0;0;0). Poloha bodu Q je tak definována vzdáleností 

5 od počátku na záporné straně osy x, vzdáleností 5 od počátku na záporné straně osy y a 

vzdáleností 7 od počátku na kladné straně osy z (viz Obr. 1 vpravo). 

 

Descartes je autorem ještě jedné významné myšlenky, která ovlivnila pojetí absolutního prostoru. 

Pokusil se rozdělit celý svět do dvou oddělených kategorií, a to kategorie věcí myslících (res 

cogitans) a kategorie věcí roztažných (res extensa). Zatímco pro první z nich je určující vlastností 



jejich schopnost myslet („myslím, tedy jsem“), pro druhé je to právě roztažnost, rozlehlost, 

rozprostraněnost do délky, šířky a hloubky, kterou je možné měřit. Povýšil tak důležitost tohoto 

určování polohy a rozměrů v absolutním prostoru nad všechny jiné vlastnosti nemyslících 

(neživých) věcí, čímž položil základy pojetí absolutního prostoru jako toho prostoru hlavního, 

pravého a skutečného. 

 

Za třetí pilíř dnešního pojetí absolutního prostoru je pokládána Newtonovská fyzika. Isaac 

Newton
3
 (1643 – 1727) byl anglický fyzik, matematik, astronom, alchymista a teolog, který je 

znám především díky zákonu všeobecné gravitace a zákonům pohybu. Pro naše účely uvažování o 

absolutním prostoru jsou však stěžejní jeho úvahy o setrvačnosti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento pokus posloužil Newtonovi k vyloučení vědra jako možné vztažné soustavy vody. Jinými 

slovy vědro nemůže plnit funkci vztažné soustavy vodě v něm obsažené, protože nelze vůči němu 

jednoznačně určit zda je voda v klidu nebo v pohybu. Newton tedy potřeboval najít jinou soustavu 

vůči níž by bylo možné jednoznačně určit, zda jsou tělesa (tedy i voda ve vědru) v pohybu nebo 

v klidu. Právě k tomu mu posloužil sám prostor ve své absolutní povaze. Newton sám na začátku 

své, do češtiny bohužel stále nepřeložené, knihy Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica 

zavádí tento pojem absolutní prostor. Prostor jako určité abstraktní, prázdné, inertní jeviště, ve 

                                                 
3 Zde se nabízí mezipředmětová vazba zeměpisu s fyzikou 
 

Newtonův pokus s vědrem vody 

Představme si nádobu, například vědro, které je spojeno s motorem, který s ním může otáčet. Do 

vědra nalijeme vodu a zapneme motor. Vědro se začne otáčet. Ze začátku se točí jen nádoba, 

kdežto voda nikoliv. Pro určení, zda se dává do pohybu i voda slouží tvar její hladiny. Pokud je 

hladina plochá, voda se neotáčí, pokud začne hladina vytvářet kužel (u okrajů vědra je hladina 

výše, kdežto ve středu nádoby níže), voda se dává do pohybu. Na začátku, kdy je tedy hladina 

vody plochá, se točí jen vědro, voda nikoli, a vědro je tak s vodou ve vzájemném pohybu. 

Postupně však vlivem tření vody o stěny vědra začne vědro roztáčet i vodu, jejíž hladina se 

začne prohýbat. Když dosáhne voda rychlosti otáčení vědra, dostanou se do stavu vzájemného 

klidu. Následně vypneme motor a vědro se velmi rychle zcela zastaví, kdežto voda se bude točit 

i nadále a její povrch bude mít stále konkávní tvar. V takové situaci bude opět voda vzhledem 

k vědru v pohybu. Až po delším čase se voda zastaví, hladina bude opět plochá a vůči vědru 

bude opět v klidu. 



kterém se věci dějí, které je stálé, neměnné a vůči němuž lze stanovit, zda je vůči němu něco v klidu 

nebo v pohybu. Je to tedy jakási umělá pomůcka, myšlená soustava, která nám dovoluje se k ní 

vztahovat a určovat vůči ní nejen svou polohu ale i pohyb. Pokud bychom se pokusili si představit 

naprosto prázdný vesmír, bez jakékoliv hmoty či planet a vložili do něj pouze jedinou například 

kovovou kuličku a roztočili ji, mohlo by být těžké říci, zda se skutečně točí či nikoliv, protože by 

nebylo nic, vůči čemu by mohl být její pohyb pozorován, posouzen. Od Newtonova pojetí 

absolutního prostoru tento problém již více neexistuje, protože tím, že kulička je prostorové těleso, 

a tudíž existuje v prostoru, je možné její pohyb určit právě vůči němu, protože ten je stále stejný, 

neměnný, a proto tedy absolutní. 

 

Posledním pilířem absolutního prostoru je pak i Kantova filosofie. Immanuel Kant
4
 (1724 – 1804) 

byl německý filosof, který vedl v podstatě celoživotní spor s Newtonovskou koncepcí prostoru, a to 

především s jeho absolutností, nekonečnou dělitelností a samostatnou existencí bez vazby na tělesa 

v něm obsažených. Jeho hlavní příspěvek ke koncepci absolutního prostoru spočívá ve zcela 

obecné klasifikaci znalosti do dvou kategorií – logické a fyzické. Zatímco logická klasifikuje věci, 

jevy a události do jednotlivých tříd na základě morfologické, strukturní či logické podobnosti,  bez 

ohledu na jejich lokalizaci, fyzická je naopak klasifikuje dle jejich příslušnosti (blízkosti) k určitému 

časovému okamžiku, či určitému místu. Tímto striktním oddělením Kant vytváří kvalitativní rozdíl 

mezi znalostmi o samotné lokalizaci objektu, jevu či události a znalosti jejich podstaty, struktury, 

pravidel, zákonů a fungování. Znalosti prostorových a časových koordinát pokládá za vedlejší méně 

důležité vlastnosti těchto objektů, jevů či událostí, které mají pouze popisný charakter, a které 

nemají žádný vliv na jejich samotnou podstatu, strukturu, pravidla, zákony či fungování. Čímž 

vlastně nepřímo říká, že znalost lokalizace v prostoru je méně důležitou znalostí, která navíc nemá 

žádný vztah k podstatě lokalizovaného objektu, jevu či události, je jakousi pouhou zbytkovou 

nutností, která nemá žádnou vysvětlující hodnotu. Čímž degraduje lokalizaci v absolutním prostoru 

na určitý zcela samozřejmý popis, bez jakéhokoliv dalšího potenciálu. 

 

Tyto čtyři ve stručnosti nastíněné pilíře absolutního prostoru spojené se čtyřmi jmény Eukleidés 

z Alexandrie, René Descartes, Isaac Newton a Immanuel Kant zakládají koncept absolutního 

prostoru, tak jak jej známe dnes a jak jej využíváme. Jeho formulace dovolila vznik takovým 

oborům jako je například kartografie, která využívá téměř výhradně jej. Kartografická díla nebo 

geografické informační systémy (GIS) jsou tak pravděpodobně těmi nejvýznamnějšími příklady 

praktického užití absolutního prostoru (viz materiál QuantumGIS). 

                                                 
4 Opět se zde nabízí mezipředmětová vazba zeměpisu se základy společenských věd 
 



3 Relativní prostor 
 

Relativní prostor je určitá alternativa vůči prostoru absolutnímu. Relativní prostor nemůže existovat 

bez těles (objektů) v něm obsažených, protože je utvářen právě vztahy (relacemi) mezi těmito 

objekty. Ve zcela prázdném vesmíru, ze kterého bychom hypoteticky odstranili veškerou hmotu a 

vložili do něj kovovou kuličku, kterou bychom roztočili, bychom nejen že nemohli říci, zda se točí, 

ale my bychom nemohli uvažovat ani o samotném prostoru, protože samotná kulička by nebyla 

v žádném vztahu (relaci) k čemukoliv dalšímu, takže by z pohledu relativního prostoru ani nebyla 

prostorová.  

 

Relativní prostor je tak utvářen na základě vztahů (relací) mezi objekty, jevy a událostmi. Není zde 

žádné referenční pozadí, které by definovalo jednotlivé lokace, ale každá lokalita, poloha každého 

objektu je definována vztahem k nějaké jiné lokalitě, poloze či objektu. Toto vztahové založení 

prostoru umožňuje o polohách hovořit slovy: je to blízko, vedle, kousek od, v dosahu, v nějaké 

vzdálenosti od Prahy, 13 kilometrů za Brnem atd. Takováto znalost polohy může působit jako 

nepřesná, nedostatečně exaktní s nízkou informační hodnotou. Do jisté míry tomu tak je. Pro řadu 

oborů mezi něž můžeme považovat například technické, stavitelské, architektonické, kartografické, 

nebo územně plánovací obory by prostorová informace tohoto typu pravděpodobně neměla valného 

významu. Na druhou stranu je celá řada činností, kde je daleko důležitější právě relativně (relačně) 

formulovaná prostorová informace. Vhodné příklady poskytuje například každodenní pohyb 

prostorem. Pokud se potřebuji prostorem pohybovat, orientovat se v něm, plánovat svůj pohyb či 

někoho druhého navigovat nemá valného významu informace o přesných souřadnicích vrátnice 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Daleko více při takových činnostech oceníme 

relativně formulovanou prostorovou informaci typu: vrátnice je asi 300 metrů od zastávky tramvaje, 

vrátnice je asi 20 minut cesty od hlavního vlakového nádraží za předpokladu použití MHD. 

 

Relativní prostor tak není inertní k objektům, které se v něm nacházejí, k událostem, které v něm 

probíhají. Sám relativní prostor tyto objekty, jevy či události ovlivňuje, spoluvytváří, a tím mají jeho 

relativně vyjádřené prostorové informace významný podíl na hodnocení, vysvětlení významu a 

fungování těchto objektů, jevů či událostí. Relativní prostor je tak určitým kontextem, který 

nepracuje s fyzickým prostorem, ale s prostorem ekonomickým, institucionálním, symbolickým, 

sociálním, percepčním atd. Nesoustředí se na konkrétní jedinečnou identifikaci lokalit, ale na 

obecné vztahy, pravidelnosti, zákonitosti jejich prostorového uspořádání (nomotetická geografie). 

Takový prostor se pak také proměňuje v čase. Tím jak se mění poloha určitých objektů, jevů či 

událostí, popřípadě tím jak přibývají či mizí, se mění i vzájemné vztahy mezi nimi a skrze ně i 



relativní prostor. A navíc relativní prostor není vázán na vyjádření pouze v délkových jednotkách. 

Relativní prostor může být popsán pomocí časový, finančních, energetických jednotek nebo 

dokonce pouze představ a pocitů. Na základě těchto vyjadřovacích prostředků relativního prostoru 

jej můžeme dělit na tři určité podtypy s odlišnou mírou abstraktnosti vyjádření. 

 

1. Prostor, v němž je poloha vůči jiným lokacím vyjádřena v délkových jednotkách (cm, m, km): 

 Hradec Králové je 100 kilometrů od Prahy 

 nejvýchodnější bod České republiky je od nejzápadnějšího vzdálen 490 kilometrů 

 nejbližší benzínová pumpa je nejméně 10 kilometrů odtud 

 po 200 metrech zahněte doprava 

 pište nejméně 5 centimetrů od okraje 

 

2. Prostor, v němž je poloha vůči jiným lokacím vyjádřena v nedélkových jednotkách (čas, 

peníze): 

 cesta bude stát 350 korun 

 k Popradskému plesu je to ještě hodinu a půl cesty 

 podle spotřeby to bude minimálně 120 litrů benzínu 

 do Olomouce je to vlakem přes Břeclav o 100 korun dražší než přes Vyškov 

 do Prahy je to vlakem přes Pardubice o 1 hodinu kratší než přes Havlíčkův Brod 

 

3. Prostor, v němž je poloha vtažená k jedinci (egocentrický prostor) 

 měl jsem pocit, že je to dál, než to bylo 

 mně ta cesta vždycky uteče strašně rychle 

 tahle ulice tady snad nikdy nebyla 

 mám pocit, že je to každý rok dál, než ten předchozí 

 seděl dvě místa vpravo ode mě 

 

4 Příklady využití relativního prostoru 

4.1 Využití časového vyjádření prostoru 
 

Časové vyjádření relativního prostoru je velice časté. Doba trvání cesty je často daleko důležitější 

informací než délková vzdálenost. Častěji v tomto duchu plánujeme prostor časově než prostorově. 

Zvažujeme, do kdy někde musíme být, aby nám události navazovaly a podle toho vybíráme počet 

událostí v daném časovém intervalu, způsob dopravy mezi nimi i výběr cesty. Kterým fyzickým 

prostorem cesta vede pro nás nemusí být až tolik důležité. 



 
Obr. 2 Časová mapa dostupnosti Prahy železniční dopravou v roce 1900
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Obr. 3 Časová mapa dostupnosti Prahy železniční dopravou v roce 2008
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5 KRAFT, Stanislav. Doprava, rychlost a časoprostorová komprese. In Poštolka V. et al. (eds): Geodny Liberec 2008 - 
Sborník příspěvků. Liberec, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7372-443-6. 
6 KRAFT, Stanislav. Doprava, rychlost a časoprostorová komprese. In Poštolka V. et al. (eds): Geodny Liberec 2008 - 
Sborník příspěvků. Liberec, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7372-443-6. 



V zahraničních učebnicích zeměpisu se často vyskytují témata spojená s časoprostorovou kompresí, 

smršťováním prostoru nebo dokonce s kolapsem prostoru. Tyto termíny bývají nejčastěji spojeny 

s rozvojem dopravních a komunikačních technologií, které umožňují překonávat za stále kratší 

dobu větší vzdálenosti, popřípadě překonávat vzdálenosti bez jakékoliv časové ztráty 

(prostřednictvím komunikační technologií). Z pohledu časového smršťování prostoru vyjádřeného 

na Obr. 2 a Obr. 3 dostupností Prahy železniční dopravou je však vidět, že nedochází ke smršťování 

prostoru všude stejně rychle, ba co víc, zatímco někde dochází k smršťování prostoru jinde dochází 

k procesu zcela opačnému, a to k jeho rozpínání. Krajská města označená na obrázcích zeleně (Ústí 

nad Labem, Pardubice, Brno, Olomouc a Ostrava) jsou v časovém vyjádření Praze blíže než 

v délkovém vyjádření stejně vzdálená nebo i dokonce bližší města (srovnej Pardubice a Hradec 

Králové) a dokonce se mezi sledovanými roky Praze ještě více přiblížila. Tato města leží na 

hlavních (koridorových) železničních tratích, kde došlo mezi sledovanými roky k nejvýraznějším 

investicím do modernizace dopravní infrastruktury. 

 

Obr. 4 Dojezdnost jednotek Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ve dne a v noci
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Obdobně je časová dostupnost klíčová i pro řadu služeb mezi něž můžeme vedle služeb Hasičského 

záchranného sboru uvažovat i služby Zdravotnické záchranné služby nebo Správy a údržby silnic, 

která zajišťuje zimní údržbu silnic, u kterých je časová dosažitelnost území zcela klíčovou (Obr. 4). 

                                                 
7 SLADKÝ, Jakub. Síťové analýzy v GIS pro složky IZS. Plzeň, 2009. 67 s. Diplomová práce. Západočeská univerzita v 
Plzni, Fakulta aplikovaných věd. Dostupné z WWW: 
<http://www.kma.zcu.cz/DATA/zaverecne_prace/2009/Sladky__Sitove_analyzy_v_GIS_pro_slozky_IZS__DP.pdf>. 



4.2 Využití finančního vyjádření prostoru 

 

Pokud se chceme dopravit z jednoho místa do druhého v naprosté většině cest se při jejich 

plánování snažíme o maximalizaci výhod a minimalizaci nevýhod. Tedy maximální časovou a 

finanční úsporu. Pokud si můžeme vybrat z dopravního prostředku (autobus versus vlak) vždy 

posuzujeme minimálně dvě hlavní kritéria, v některých situacích pro nás může být důležitější 

rychlost (časová úspora) v jiných cena (finanční úspora). 

 

Zatímco před 200 lety hrály vzdálenosti na Zemi zcela zásadní roli, bylo nepředstavitelné, že by 

člověk mohl opustit atmosféru naší planety, bylo velmi těžce představitelné, že by mohl cestovat 

z kontinentu na kontinent, že by létání bylo považováno za běžný způsob dopravy, dnes je to 

skutečností a fyzická vzdálenost ztratila svůj rozhodující význam. Fyzické bariéry jako jsou moře, 

oceány, pouště, pohoří jsou překonávány na sedadle klimatizovaného letadla ve výšce 10 000 metrů 

nad zemí. Otázka jak je to daleko byla nahrazena otázkou jak drahá cesta je. Možností překonání 

vzdálenosti je řada, zdaleka však ale nejsou finančně dostupné všem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příkladů tohoto typu lze uvést celou řadu. Například financování hromadné dopravy vykazuje 

výrazné odlišnosti mezi okresy. Představme si dvě místa vzdálená mezi sebou 50 kilometrů, mezi 

nimiž je nulový rozdíl v nadmořské výšce. V jedné situaci jede autobus celých 50 kilometrů téměř 

po vrstevnici v druhém překonává převýšení 300 metrů. Pokud srovnáme množství spotřebované 

nafty na jeden kilometr modelového autobusového přepravce v okresu Jeseník a okresu Břeclav 

bude jejich rozdíl ve spotřebě a tedy i ceně tohoto kilometru citelný. Vzdálenost má tedy i svůj 

ekonomický rozměr a lze tedy uvažovat o relativním prostoru vyjádřeném cenou přepravy mezi 

místy. 

Ekonomické bariéry v prostoru 

Představme si nyní hypotetickou situaci, v níž středoškolský student dojíždí každý týden na 

internátní školu ze vzdálenosti 80 kilometrů. V místě jeho bydliště není železniční zastávka a tak 

využívá služeb autobusové dopravy, která mu naštěstí nabízí přímý spoj. Student přichází v pátek 

po náročném týdnu plném nejrůznějších výdajů na autobusu zastávku s posledními penězi 

v hodnotě jízdného. Ale přepravní společnost bohužel právě v tomto týdnu zdražila jízdné o 

10%. V takové situaci se samozřejmě nabízí zakoupit si jízdenku, co možná nejblíže k bydlišti a 

následně dojít pěšky, popřípadě zavolat domů, aby pro studenta přijeli autem. Zkomplikujme si 

ale situaci tím, že student má jednu nohu v sádře a zcela vybitý mobilní telefon. V takovém 

případě se stává pouhých 8 korun nepřekonatelnou bariérou (ekonomickou bariérou), která mu 

nedovolí překonat vzdálenost a dostat se domů. 



4.3 Využití prostoru vyjádřeného frekvencí kontaktů 

 

 

Obr. 5 Grafické znázornění prostorové distribuce intenzity internetových kontaktů
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V dnešní společnosti, kdy stále více času trávíme komunikací prostřednictvím komunikačních médií 

bez ohledu na vzdálenost, kterou při této komunikaci překonáváme je čím dál opodstatněnější 

vyjadřovat relativní prostor například prostřednictvím počtu kontaktů, či času stráveného určitou 

komunikací. V takovémto relativním prostoru kontaktů se pak hovoří o společnosti sítí, síťovém 

prostoru nebo „zasíťování se“. V takovém prostoru není ani tak důležité, kde se nacházím ve 

fyzickém prostoru, ale jaká je má pozice v rámci sítě. Je rozdíl zda můj počet kontaktů se světem (s 

celou sítí) je realizován prostřednictvím dvou kontaktů nebo sta různých kontaktů. Zrovna tak je 

výrazný rozdíl zda jde o kontakty, které pěstuji a využívám dvakrát denně, nebo které spíše udržuji 

s frekvencí nižší než dvakrát za měsíc. Rozdíly plynou také z toho kolik a jak silné kontakty mají ti, 

s nimiž komunikuji, zda se síť v druhém kroku dále početně větví, nebo je moje pozice naopak 

středem velmi chudé sítě. Tyto neosobní, nefyzické kontakty jsou zdrojem řady informací, které 

mohou rozhodovat, zda se jedinec dozví o nějakém místě, čase, aktivitě či události pro něj cenné a 

                                                 
8 [cit. 24.11.2010] dostupné z: http://www.sott.net/articles/show/215021-Hyperbolic-map-of-the-internet-will-save-it-from-
COLLAPSE. 



využitelné, či nikoliv. Jedincova pozice v síti kontaktů tak může ovlivnit zda získá lepší práci, ušetří 

peníze výhodnějším nákupem, setká se fyzicky s určitou osobou či se zúčastní vybrané aktivity. 

Často je dnes důležitější na koho mám telefon nebo email, než kdo je můj soused. Obdobně je 

možné uvažovat například o napojení soukromé společnosti do sítě dodavatelů a odběratelů, do 

globální ekonomické sítě, v jejímž rámci je lokalizace této společnosti daleko důležitější než 

v rámci fyzického prostoru. 

 

4.4 Využití percepčního vyjádření prostoru 

 

 
Obr. 6 Ukázka emocionální mapy městského prostředí
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Vztah s místem, emocionální zážitek s ním spojený ovlivňuje jak dobře si dané místo pamatuji, jaké 

místo zaujímá mezi mými orientačními body, jak silně je vztaženo k jiným místům či jak často 

volím jeho využití při plánování svých aktivit. Obr. 6 představuje míru emocionální odezvy 

vyjádřenou pomocí krevního tepu, elektrického napětí na povrchu pokožky a frekvence dechu při 

průchodu jedince prostředím. O využití relativního prostoru vyjádřeného prostřednictvím osobního 

vztahu s místy podrobněji pojednává studijní materiál „Mentální mapování“. 

                                                 
9 NOLD, Christian. Emotional Cartography : Technologies of the Self. 2009, 96 s. ISBN 978-0-9557623-1-4. Dostupné 
z WWW: <http://emotionalcartography.net> 


