
Les 40 plus beaux lieux oubliés 

du monde 

Témoins d'une époque glorieuse oubliée, 
sinistrés par une catastrophe ou simplement 
jamais achevés, tous ces sites abandonnés 
fascinent par leur beauté mélancolique. A 

visionner sans modération.  
voyagerloin 

 40 opuštěných,                                     

ale hezkých míst na světě  





Tento opuštěný zámek v Belgii má několik jmen, Mirandin 

Zámek, Zámek Hluku,…   

Francouzská rodina aristokratů, kterým se podařilo uniknout 

před francouzskou revolucí, zadala v roce 1866 výstavbu 

zámku anglickému architektovi. Hrad byl dokončen, ale 

rodina zde žila jen do německé okupace Francie za druhé 

světové války, asi 75 let. Po válce byl zámek zakoupen 

belgickou železniční společností a stal se z něj sirotčinec, 

prázdný je až od konce r. 1980. Rodina si ho odmítla převzít 

a hrad se stal opuštěným. Milovníci krásných staveb se sem 

sjíždějí si ho kreslit. Skrytý hluboko v lese, má stále úžasnou 

architekturu i okolní krajinu, i když velká část zámku již 

chátrá. Dům má 550 oken a věž s hodinami se tyčí do výšky 

přes 180 stop 





Pénitencier de l'Eastern State, Philadelphie, Etats-Unis 

En activité entre 1829 et 1971, cette prison a été l'une des plus modernes du monde. Elle a même accueilli Al Capone. 



Eastern State Penitentiary byla státní věznice ve Philadelphii. Fungovala od roku 1829 

do roku 1971. V současné době slouží jako muzeum a je zapsáno do registru historických 

památek USA. Je považováno za první nápravné zařízení s úplnou izolací vězňů na 

světě. 

Revoluční vězeňský systém tzv. „Pennsylvania system“ byl specifický úplnou izolací 

vězňů po celou dobu jejich pobytu. Každý vězeň trávil 23 hodin denně sám na své 

samotce a 1 hodinu na svém malém dvorku. Vězni se nesměli potkat s ostatními vězni. 

Když šli na zahradu, kde mohli dokonce i pěstovat rostliny a starat se o zvířata, chodili 

individuálně a měli na hlavě kápi, aby je nikdo nemohl kontaktovat. Jinak toto vězení 

nemělo žádné společné prostory (společnou jídelnu, dvůr apod.). Vídali pouze třikrát 

denně dozorce. 

Věznice byla postavena až pro 450 vězňů. Byl zde vězněn také známý Al Capone.  

Udál se zde ve své době velmi slavný útěk. Vězeň Willie Sutton (bankovní lupič, za svoji 

40-letou kariéru ukradl 2 miliony USD) v průběhu jednoho roku postupně vykopal ze své 

cely až na ulici za hlavní zdí komplexu 30 metrů dlouhý tunel. Tunel byl profesionálně 

vyztužený a dokonce do něj zavedl i světlo. K útěku došlo 3. dubna 1945, tunelem se na 

ulici protáhlo celkem 12 vězňů. Všichni ale byli velmi rychle pochytáni. Poslední z nich po 

pár dnech přišel sám zpět s tím, že má hlad 





 Pripyat, Ukraine 

La ville de Pripyat, qui comptait 50'000 habitants, a été complètement abandonnée après la catastrophe de Tchernobyl.  



Pripjať  je opuštěné město v Polesí na Ukrajině v těsné blízkosti jaderné 

elektrárny Černobyl. Budování Pripjati oficiálně započalo  4. února 1970. 

Pripjať měla sloužit jako sídliště pro přibližně 50 000 lidí, převážně 

pracovníků JE Černobyl a jejich rodin. Po výbuchu jaderné elektrárny 

Černobyl, ke kterému došlo v noci 26. dubna 1986, začala v odpoledních 

hodinách 27. dubna evakuace celého města. Po evakuaci lidí z této oblasti 

zůstalo vše tak, jak to tamní obyvatelé zanechali. Na prádelních šňůrách 

stále visí prádlo kývající se ve větru, velké ruské kolo je stále dominantou 

celé Pripjati a v obchodech lze stále spatřit vystavené zboží. Dnes je 

Pripjať „město duchů“ – mrtvá, neobydlená zóna, technický stav značné 

části domů i občanského vybavení začíná být velmi špatný. Okolí města je 

stále silně zamořené, především cesiem a bude muset uplynout nejméně 

150 let od havárie, než dojde k poklesu radioaktivity na úroveň, která je pro 

lidský organizmus únosná. Samotná Pripjať není příliš kontaminovaná, na 

některých místech se určitý čas dá zdržovat 





La mine de diamants de Mirny, dans l'est de la Sibérie, en Russie 

Ce trou, le deuxième plus gros au monde creusé par l'homme, a été fait à la demande de Staline pour satisfaire les besoins de l'URSS en diamants. 

La mine a été abandonnée quand les difficultés de creuser davantage se sont révélées trop insurmontables.  



Diamantový důl Mirnyj  - Rusko 

 

Dnes již nepoužívaný, ale stále otevřený a volně přístupný diamantový důl leží ve 

městě Mirnyj na východní Sibiři. Jde o druhou největší jámu na světě, pyšní se 

průměrem 1200 metrů a hloubkou 525 metrů. 

Nejtvrdší nerost se zde začal těžit koncem padesátých let minulého století. Zdejší 

klima však nebylo pro těžbu příliš ideální. Dlouhé a kruté zimy, kdy půda zamrzá 

několik metrů do hloubky, pak vystřídá teplé léto, kdy ledy roztají a půda je pro 

změnu bahnitá. I přes nepříznivé podmínky se zde v 60. letech těžily dva tisíce 

kilogramů diamantů ročně. Cesta velkého těžebního náklaďáku až na dno dolu    

trvá okolo tří hodin. 

Kvůli větrným vírům, které se nad ním tvoří, se nad samotným dolem nesmí létat. 

Několik letadel a vrtulníků takto skončilo – vražedné víry je doslova vsály do 

bezedné hlubiny.                                                                                                

Drahokamy se zde těžily až do roku 2001.                                                                                     

Po pádu sovětského impéria se dostal důl do soukromých rukou a v těžbě se 

pokračovalo dál, tentokrát modernějšími metodami 





Les maisons extraterrestres de San Zhi, Taiwan 

Ces maisons, dont la construction a débuté en 1978, étaient destinées aux officiers militaires américains. Mais tout a été abandonné par manque 

de moyens.  



Město duchů-San Zhi 

 San Zhi na nejsevernějším pobřeží Tchaj-wanu je vlastně kombinací UFO i duchů. 

Futuristickým vilkám, které zde byly postaveny pro bohaté turisty se říká UFO domky 

a podle místních tu prý straší duchové. 

Areál San Zhi se začal stavět roku 1978 a měl být turistickou atrakcí pro bohaté 

návštěvníky. Projekt však byl zastaven už o 3 roky později kvůli nedostatku financí           

a hlavně několika tajemným smrtelným nehodám dělníků a architektů, kteří se na 

stavbě podíleli. Vláda dodnes z neznámého důvodu tají ke kolika přesně úmrtím zde 

došlo i jména architektů. Podle místních (na Tchaj-wanu většina obyvatel věří ve 

starodávná čínská náboženství, buddhismus a jiné víry, které jsou spojovány s duchy) 

za nehody mohla socha "zlého" draka umístěná u vstupních bran. Podle jiné verze             

je pod San Zhi pohřebiště nizozemských vojáků, jejichž duchy stavba rozzlobila.              

Teď se tu prý pohybují i duchové lidí zemřelých při stavbě. Ať už to bylo jakkoli,                    

o místo přestal být zájem, investoři od jeho výstavby ustoupili a turisté sem nikdy 

nepřišli. Pak byla lokalita prázdná a chátrala, stala se i terčem vandalů. Roku 2008 

bylo rozhodnuto o demolici, i když proti tomu vznikla internetová petice požadující 

zanechat areál jako muzeum. O rok později bylo místo zbořeno a nyní je uzavřeno 

(podle jiných zdrojů se znovuobnovuje) 





L'auditorium Orpheum, New Bedfod, 

Massachussetts, Etats-Unis 

Destin funeste pour cette salle inaugurée 

le même jour que le naufrage du Titanic, 

le 15 avril 1912. Le site est aujourd'hui 

occupé par un supermarché, mais il reste 

encore cette salle splendide, même à 

l'abandon. 



Orpheum, New Bedford, USA 

Divadlo ve státě Massachusetts bylo otevřeno 15. dubna 1912, v den,   kdy se 

potopil Titanic. Hrálo se v něm až do roku 1959, kdy bylo uzavřeno.  Pak sloužilo 

jako sklad tabáku a supermarket, nyní je opuštěné a jistá neziskovka shání peníze 

na opravu budovy. 

Původní zařízení zůstává beze změny 

Místní architekt Louis Destremps navrhl budovu, ve které bylo divadlo, taneční 

sál, střelnice, posilovna, obchodní prostory a kanceláře a různé společenské 

prostory 





Le naufrage du SS America - Fuerteventura, Iles Canaries, Espagne 
Ce paquebot transatlantique américain, construit en 1940 pour les United States Lines, aurait dû terminer ses jours en hôtel, mais il s'est échoué 

sur les côtes des îles Canaries en 1994.  



Potopení SS Ameriky - Fuerteventura, Kanárské ostrovy, Španělsko 

Na západním pobřeží ostrova, na malé pláži leží vrak velké dopravní lodi "The 

American Star" (Americká Hvězda). Byla vyrobena v roce 1936 jako "SS America" 

a známá byla také pod názvem "USS Westpoint". V roce 1993 zakoupila tuto loď 

společnost "Chaophraya Development Transport", aby ji v Thajsku přebudovala na 

plovoucí hotel. Loď měla být přetažena podél západního pobřeží Afriky 

(ukrajinským tahačem "Neftegaz 67It"). 

V průběhu této cesty (1994), cca 150 km od pobřeží Maroca, se při velké bouři 

vlečná lana uvolnila. Nakonec bylo rozhodnuto, že bezpečnější bude nechat ji 

volně plout. Posádka byla, po skončení bouře (17. 1. 1994), vrtulníkem převezena 

do bezpečí a loď ponechána svému osudu. 

Po dvou dnech loď bezpečně přistála na pláži Playa de Garcey, kde se po 48 

hodinách rozlomila na dvě části. Po dvou letech, po nárazech vln, se zadní část 

potopila do oceánu. Loď byla vyrabována a po celou dobu nebyl učiněn jediný 

pokus o její záchranu 





Bannerman Castle - Pollepel Island, New York, Etats-Unis 

Ce château aux allures médiévales a été construit par l'homme d'affaires Francis Bannerman VI au début du XXe siècle. Il a servi d'entrepôt de 

surplus militaire avant d'être abandonné après une explosion en 1920.  



Hrad Bannerman – Pollepel Island, New York. Vlastník 

hradu Bannerman, Francis Bannerman VI., nechal 

postavit tuto budovu za účelem uskladnění přebytků 

americké armády ze španělské války, jež odkoupil. Poté, 

co v roce 1920 explodovalo 200 liber střeliva, většina 

hradu byla zničena a zbytek zůstal opuštěný  





La station parisienne de métro Croix-Rouge, France 

La station Croix-Rouge est le premier terminus de la ligne 10 mise en service en 1923. Elle a été fermée le 2 septembre 1939, au début de la Seconde Guerre 

mondiale, et n'a jamais été rouverte depuis, en raison d'une trop grande proximité avec la station Sèvres-Babylone. 



Croix-Rouge je zrušená stanice pařížského metra na lince 10.  

Byla otevřena 30. prosince 1923 jako součást prvního úseku linky.                          

Do 10. března 1925, kdy došlo k prodloužení linky na východ o jednu stanici 

Mabillon, sloužila jako konečná stanice. 

2. září 1939 byla stanice, tak jako i mnohé jiné, uzavřena z důvodu vypuknutí 

války a následné mobilizace zaměstnanců. Stanice nakonec zůstala trvale 

zavřená, neboť leží příliš blízko sousední stanice Sèvres – Babylone. 

Původní vchody byly zazděny a slouží jako větrací šachty na lince 10, takže 

jsou dnes viditelné v chodníku přes zakryté mříže. Vlaky stanicí pouze 

projíždějí a nástupiště slouží jen k instalaci reklam 





La gare de Canfranc, Espagne 
Cette gare était autrefois une halte internationale sur la ligne reliant la 
France à l'Espagne. Mais un accident a détruit en 1970 un pont qui en 

permettait l'accès. La station a alors été abandonnée.  



Největší nádražní budova světa stojí v zapomenuté pyrenejské obci na španělsko-

francouzských hranicích. Na nádraží však nyní jezdí ze Zaragozy jen dva regionální 

vlaky denně, trať z Francie už desítky let  není v provozu. Canfrancké nádraží 

společně s železniční tratí Pau – Canfranc – Zaragoza vznikalo čtvrt století, 

otevřeno bylo v roce 1928. Protože ve Francii a Španělsku mají koleje jiný rozchod, 

bylo nutné postavit skutečně velkou přechodovou stanici, která poskytla cestujícím 

veškeré zázemí – čekárny, restaurace, banku i hotel. Svoji odbavovací halu tu 

postavila francouzská i španělská železnice. Horská trať ale byla příliš náročná                   

na údržbu, přitom na ní musela být často přerušována doprava – kvůli válkám                    

i nehodám. Přesto se obě strany snažily udržovat železnici i nádraží v chodu. V 

roce 1970 však Francouzi svoji část trati zrušili a nádraží zcela opustili. Španělská 

část je udržována jenom málo, a tak do Canfrancu občas přicházejí turisté proto, 

aby si prohlédli zchátralého hnědého mamuta, kde dodnes zůstala většina starého                  

a opuštěného vybavení – v pyrenejské pustině ho těžko někdo ukradne. Že se 

nádraží opět vrátí alespoň část jeho slávy, ale není vyloučeno. Před časem  se 

vlády obou zemí shodly, že by chtěly pyrenejské železniční spojení obnovit  





La cité sous-marine, Shicheng, Chine 

Shicheng est sous l'eau depuis 53 ans, soit depuis que la construction d'un barrage a entraîné sa disparition. La cité avait 1300 ans (image de 

synthèse).  



Starobylé město Shi Cheng (Lví město) vystavěli lidé v dobách, kdy ještě 

po Zemi kráčel Ježíš Kristus. Vzniklo mezi roky 25 až 200 našeho 

letopočtu. Název dostalo podle hory Pěti lvů, která se nad ním tyčí.           

To vše dodnes zůstalo při starém - hora i město pod ní. Teď ho ovšem 

skrývá hladina přehrady. 

Toto 1 350 let staré město bylo potopeno teprve nedávno – v roce 1959 

při stavbě přehrady na řece Sin-an v provincii Če-ťiang ve východní 

Číně. Voda chrání město před větrem a deštěm, takže to zůstalo pod 

vodou zakonzervováno v docela dobrém stavu. 

Poprvé po zatopení se k němu vydali potápěči v roce 2001.                             

V hloubce mezi 26 až 40 metry a na ploše 62 fotbalových hřišť objevili 

dochované domy i s překrásnými detaily výzdoby. Podle potápěčů z 

expedice National Geographic zůstaly v domech neporušené dokonce                

i trámy a schodiště 





Le phare d'Aniva Rock-Sakhalinskaya Oblast, Russie 

Construit par l'URSS sur la plus grande des îles Sakhaline alors qu'elle servait de prison, le phare est maintenant abandonné. 



Rusko-japonská válka v letech 1904-05 ukázala vnitřní slabost                      

a všestrannou zaostalost carského Ruska. Po jeho porážce                        

ruská vláda odstoupila Japonsku jižní část ostrova Sachalin.  

Aniva Maják  byl postaven Japonci v roce 1939. Byl to architektonický 

skvost, navržený tak, aby zde mohlo pohodlně žít několik stráží, to bylo 

nezbytnou podmínkou, protože oblast byla téměř neobydlená                         

a bylo těžké se sem dostat.  

Na Jaltské konferenci „Velké trojky“ v únoru 1945 se spojenci dohodli,                  

že Kurily a Jižní Sachalin budou vráceny SSSR.  

Rusové tu později vybudovali trestaneckou kolonii  





Red Sands Sea Forts - Sealand, Grande-Bretagne 

Ces fortins, construits durant la Seconde Guerre mondiale pour protéger la Tamise, sont aujourd'hui abandonnés.  



Pevnosti Maunsell Sea Forts, Velká Británie 

Pevnosti byly postaveny za druhé světové války v blízkosti                      

ústí řek Temže a Mersey, kde měly bránit německým útokům. 

Temže byla totiž přirozeným vodítkem pro útoky na Londýn                          

a další cíle v Británii. Navíc do jejího ústí bombardéry i malé čluny 

shazovaly nebo kladly protilodní miny, které tak blokovaly významnou 

vodní trasu. Aby britské námořnictvo od těchto akcí Němce odradilo, 

rozhodlo se postavit speciální vojenské stavby, na nichž by byly 

umístěny zbraně proti lodím i letadlům. 

V 50. letech byly tyto stavby armádou opuštěny, následně sloužily 

příležitostným obyvatelům – například pirátskému rádiovému vysílání 





La gare centrale du Michigan, Detroit, Etats-Unis 

Construite entre 1912 et 1913 pour la ville de Detroit, cette gare était à l'époque la plus haute du monde. Fermée en 1988, plusieurs projets de restauration ont 

échoué jusqu'ici.  



Michiganské hlavní nádraží, Detroit, USA 

Nádraží bylo postaveno v letech 1912 až 1913 a mělo se stát novým 

dopravním uzlem. Několik chyb v plánování však vedlo k jeho 

postupnému úpadku až bylo v roce 1988 uzavřeno. Nyní je občas 

použito jako filmová kulisa, natáčel se zde například i Eminemův                  

film 8 Mile 





Dadipark - Dadizel, Belgique 

Ce parc de jeu ouvert dans les années 50, a fermé en 2002.  



Dadipark byl otevřen v roce 1950 a byl jedním                                               

z nejdostupnějších a nejlevnějších zábavních parků nejen                                 

v Belgii. Lidé se tam sjížděli kvůli zábavě a zážitkům. Dnes                      

z belgického zábavního areálu nezůstalo téměř nic.  

Po neštěstí v roce 2000, kdy na vodní atrakci přišel                          

malý chlapec o ruku, byl park uzavřen. Jeho majitelé tvrdili,                       

že projde rekonstrukcí, ale od té doby zeje prázdnotou. 

V pustoprázdném parku se často scházeli sprejeři, sem tam                  

i skejťáci, kteří některé zdi využívali jako rampy.                                      

V roce 2012 začala postupná demolice parku, jehož tvář                               

v předchozích letech nevratně zdeformovala příroda.                                

Ta jednotlivé atrakce a vybavení doslova pohltila 

 





La station de métro City Hall, New York, Etats-Unis 

Cette station a été construite en 1904 et fermée en 1945, car trop peu utilisée par les usagers du métro.  



City Hall je stanice metra v samotném srdci New Yorku,                        

která se měla stát chloubou mezi zastávkami podzemky                       

na Manhattanu. 

Navrhl ji jako jedinou v neo-románském stylu architekt Rafael 

Guastavino a byla slavnostně otevřena 27. října roku 1904. 

Tato ne příliš využívaná stanice, která byla navíc vystavěna       

v úzké zatáčce, nebyla schopna pojmout nové, delší vlaky                        

a proto byla 31. prosince roku 1945 uzavřena  





Holy Land USA - Waterbury, Connecticut, Etats-Unis 

Ce site est un ancien parc d'attraction sur le thème de la Bible. Au sommet de son 

succès, soit dans les années 69 et 70, il attirait près de 40'000 personnes par année. 

Il a été fermé en 1984.  



Minulost náboženského nadšení ve městě Waterbury v Connecticutu je 

rozprostřená na ploše více než 70 tisíc metrů čtverečních. Zdejší právník             

John Greco tady v roce 1955 nechal vystavět zábavní park  Holy Land                    

(v překladu Svatá země), poutní místo pro ty, kteří se chtějí zábavnou                 

formou dozvědět více o bibli a kořenech křesťanství.                                                                         

V roce 1984 je areál uzavřen. Greco ho plánuje rozšířit, jenže o dva roky 

později umírá a rozlehlý prostor parku dostávají do péče jeptišky. Od té doby 

místo stále více chátrá a stává se pouhou vzpomínkou na oblíbený                        

a navštěvovaný turistický cíl.                                                                                    

Nazvat dnes bývalý zábavní park Svatá země hrůzným a strašidelným místem 

by nebylo přehnané. Poté, co tu byla v roce 2010 znásilněna a zavražděna 

šestnáctiletá dívka, se ještě více spekuluje o tom, jak areál zajistit před 

kriminálními živly. Z původně svatého místa se tak postupně stala hrozba  





Le sanatorium de Beelitz, Allemagne  

Situé près de Potsdam au milieu des bois, ce sanatorium pour tuberculeux a été construit en 1898 et a servi, pendant la Première Guerre mondiale, 

d'hôpital militaire pour l'armée impériale allemande. Adolf Hitler y séjourna en 1916. L'URSS occupa les lieux en 1945 et jusqu'en 1995. Depuis 

le site est à l'abandon.  



Sanatorium Beelitz-Heilstätten bylo v 19. století vystavěno pro Berlíňany nakažené 

tuberkulózou. Během první světové války zde byla nemocnice pro raněné vojáky,                    

v roce 1916 v nemocnici pobýval také Adolf Hitler.                                                                           

V roce 1945 se dostal Beelitz Heilstätten pod správu sovětských okupačních jednotek. 

Dále komplex fungoval jako nemocnice, tentokrát ovšem pro sovětské vojáky.  

Když sovětští vojáci místo po sjednocení Německa opustili, zůstalo tu funkční ještě 

neurologické rehabilitační centrum. Beelitz Heilstätten tehdy navštěvovali například 

pacienti s Parkinsonovou nemocí. Dnes zajímavá budova sanatoria chátrá a klidně              

by si mohla zahrát ve špičkovém hororu. Zvláště opomenutá lékařská křesla a červené 

otisky rukou na na zdech nahánějí mráz po zádech...  





Pékin, Chine 

Il aurait dû être le plus grand parc d'attraction d'Asie. Mais il n'a jamais obtenu les fonds nécessaires pour voir le jour. Le terrain a été reconquis 

par les agriculteurs locaux.  



Asi 30 km na západ od Pekingu mezi kukuřičnými poli se tyčí 

ruiny pohádkového zámku, který měl být dominantou 

největšího zábavního parku v Asii – Země divů, který ale nebyl 

nikdy postaven. V roce 1998 vznikl konflikt mezi stavebníky            

a farmáři, kteří nechtěli prodávat svou půdu. Další neúspěšný 

pokus o dostavbu se konal o deset let později 





Le dépôt de trains de Czestochowa, en Pologne 

Czstochowa est surtout connue pour le monastère des Pères Paulins à Jasna Góra, qui abrite une icône de la Madone Noire attirant des pèlerins du 

monde entier. Mais la ville a une autre curiosité, un dépôt de trains à l'abandon qui attire, lui, les photographes. 



Čenstochová je známá jako poutní místo, všude se hovoří                     

o kněžích, jeptiškách, kostelech a klášterech. O železničním 

hřbitově, zrovna tak jako o průmyslové soli ve vyvážených 

potravinách, jsem na internetu nenašel nic 





Une fabrique de fusées en Russie 

On ne sait pas très bien où se situe cette fabrique de fusées russes mais elle est de toute beauté.  

Autor sice neví kde to je, co to je, tak si domýšlí, ale hlavně, že se mu to líbí  



Le Christ des Abysses, San Fruttuoso, Italie 

Cette statue a été abandonnée volontairement par son créateur, Guido Galletti, qui l'a érigée en 1954 avant de l'immerger sous l'eau pour le 

bonheur des plongeurs.  



Socha Krista pod vodou má chránit duše utonulých lidí. 

V zátoce San Fruttuoso Camogli ve Středozemním moři mezi Camogli                 

a Portofino na Italské riviéře je 17 metrů pod hladinou moře umístěna 

bronzová socha Ježíše Krista. 

Oficiální název téhle sochy zní Cristo degli Abissi, což v překladu znamená 

Kristus v propasti. 

Měří dva a půl metru a na dno oceánu byla umístěna 22. srpna roku 1954. 

Každou poslední sobotu v červenci se v této zátoce koná obřad, který má 

sloužit k uctění památky utonulých 





El Hotel del Salto, Colombie 

Construit en 1928 pour les 

touristes venus visiter les chutes 

toutes proches de Tequendama, 

cet hôtel a été abandonné lors de 

la contamination des chutes.  



"Tajuplný hotel" u vodopádů Tequendama, 30 kilometrů jihozápadně od 

města Bogotá v Kolumbii. Hotel del Salto byl otevřen roku 1928 za účelem 

přivítat bohaté návštěvníky. Postavený na pokraji útesu, nabízí dech beroucí 

výhled na blízký, 157 metrů vysoký vodopád.                                                        

V následujících desetiletích byla řeka Bogotá znečištěna a turisté ztratili                   

o oblast zájem. Hotel zavřeli počátkem 90. let a od té doby zůstal opuštěný. 

Vysoký počet sebevražd na tomto místě přivedl mnohé k názoru,                         

že v budově straší 





Six Flags Jazzland - Nouvelle-Orleans, Louisiane, Etats-Unis 

Connu depuis 2000 sous le nom Jazzland, ce parc d'attractions a été fermé depuis le passage dévastateur de l'Ouragan Katrina, en 2005. 

Complètement inondés, certains de ses bâtiments ont été détruits à plus de 70%. 



Six Flags (Šest vlajek) New Orleans je opuštěný zábavní park.                        

Zničil ho hurikán Katrina v roce 2005.  Sedm metrů vody                                  

pak zlikvidovalo téměř všechno zařízení parku.                                                      

Na jeho rekonstrukci nebylo dost peněz      





Gulliver’s Travels Park - Kawaguchi, Japon 

Ouvert au pied du mont Fuji en 1997, ce parc à thèmes a été fermé en 2007, malgré les aides du gouvernement.  



Gulliver’s Kingdom, Japonsko 

 

Japonský tématický zábavní park Gulliverovy cesty byl díky státním 

dotacím v roce 1997 otevřen na úpatí hory Fudži.                                                

Byl v provozu ale pouhé 4 roky.                                                                           

Příčinou pro uzavření byla nejen celková neoblíbenost, ale i špatná lokalita 

– blízko se nachází totiž nechvalně známý „Les sebevražd“. Úřady zde 

každý rok najdou asi stovku lidí, kteří tu zemřeli vlastní rukou.                                                                                                      

Proč právě sem Japonci odcházejí zemřít, není dodnes zcela jasné 

 

 





Disney’s Discovery Island - Lake Buena 
Vista, Floride, Etats-Unis 

Ancienne attraction au coeur de Disney 
World en Floride, l'île a été abandonnée 
après que des rumeurs aient évoqué la 
présence d'une bactérie mortelle pour 

les humains dans les eaux qui 
l'entouraient.  



Zábavních parků na Floridě je plno. Tento ale přišel                          

o návštěvníky poté, co se zjistilo, že v okolních vodách                             

se vyskytuje mikrob, který může i usmrtit člověka.                                   

Je nebezpečný zejména pro lidi s otevřenými ránami,                                  

po úrazech a těžkých operacích, či s vážnými poruchami imunity. 

Drobný prvok, který dokáže přežít teplotu až 46 stupňů Celsia,                      

je nebezpečný právě pro malé děti a dospívající mládež.                          

Prvok vnikne do těla nosní dírkou při potápění a přes sliznici                        

a čichový nerv se dostane až do mozku, kde se živí neurony.        

Naděje na přežití přitom není vysoká - do sedmi dnů umírá                           

98 procent případů 





Ryugyong Hotel - Pyongyang, Corée du Nord 

Véritable témoin de la folie des grandeurs de Pyongyang, cet 

hôtel de 105 étages a été construit quelques années avant que 

la famine ne s'abatte sur le pays. Abandonné durant seize ans, 

sa reconstruction a redémarré en 2008 pour quelque 150 

millions de dollars. Mais l'intérieur est toujours vide.  



Hotel Rjugjong  je nedokončený mrakodrapový hotel v Pchjongjangu,                 

v Severní Koreji. Stavba hotelu s 3 000 pokoji a 7 otočnými restauracemi 

započala v roce 1987. Hotel měl být otevřen  u příležitosti Světového                   

festivalu mládeže. Předpokládá se, že důvodem zastavení stavby                                 

v roce 1992 byl nedostatek financí, výpadky elektrické energie a hladomor.  

Jde o největší a nejdražší betonový skelet, který kdy byl postaven.                           

Byla to také první budova mimo USA, která měla více než 100 pater. 

Stavební práce byly po 16 letech v dubnu 2008 obnoveny a snahou 

severokorejských úřadů je dokončit ho do roku 2012, stého výročí                      

narození Kim Ir-sena. V roce 2012 byl exteriér hotelu dokončený,                    

ale otevření se stále odkládá 

Výška: 330 m  

Počet pater: 105  

Počet pokojů: 3 000  

Užitná plocha: 360 000 m²  





La Grande muraille de Chine 

La longueur totale de la Grande muraille de Chine fait 6700 km, selon les estimations. Mais elle est en de nombreux endroits complètement 

abandonnée, tellement il est difficile d'entretenir une telle structure.  



 Říká se jí Velká čínská zeď. Není to však jedna zeď, nýbrž soustava mnoha zdí              

a opevnění z různých dob.                                                                                                  

Není velká, neboť v čínštině její překlad zní spíše "dlouhá" zeď. A zpočátku svým 

způsobem nebyla ani čínská, první zdi začaly v této části světa vznikat na hranicích 

různých států a státečků v pátém století před Kristem    





Fabrique de sucre Domino, Brooklyn, New York, Etats-Unis 

Cette raffinerie de sucre, sur l'Est River, est historique. Témoin du passé industriel de Brooklyn, elle a été fermée en 2004 et laissée à l'abandon. 



Opuštěný cukrovar v Broklynu (New York) 

Byl postaven v roce 1856 a svého času to byl největší 

cukrovar světa. V roce 1870  pokryl svou výrobou více                    

než polovinu cukru spotřebovaného ve Spojených státech. 

Po požáru v roce 1882, to bylo zcela přestavěn.                       

Pracovalo tady přes 4000 lidí a denně se zpracovaly                   

3 miliony liber (asi 1 500 tun) cukrové třtiny.                                                                

Od roku 2004 chátrá 

 





Ile Hashima, Japon 

Il fut un temps où cette île, riche en charbon, abritait plus de 500 mineurs. Mais le pétrole a fini par remplacer le charbon dans les chauffages 

japonais et l'usine a été abandonnée.  



Japonský ostrov Hašima byl obýván      

v letech 1887—1974.   

Byl známý  svými uhelnými doly.            

Uhlí se zde dobývalo i z mořského 

dna. V roce 1916 zde byly postaveny 

první velké betonové stavby (9 pater 

vysoké) pro uspokojení rozrůstající se 

řady pracovníků. Beton byl speciálně 

užívaný na ochranu proti tajfunům.   

Roku 1959 dosáhla populace 6,3 hektarového ostrova svého                                   

vrcholu – 5 259 lidí  (hustota osídlení tedy byla vlastně 139 100 osob na km2 !).   

V 60. letech minulého století  ale uhlí začala  nahrazovat ropa. Doly se tedy 

začaly zavírat.  Dnes jsou budovy na ostrově prázdné a pusté, což je 

důvodem, proč jej  nazýváme ostrov duchů.                                                                                    

Pro turisty byl ostrov otevřen 22. dubna 2009, 35 let po uzavření 





Un ancien moulin, Ouest du Québec, Canada 

Ce moulin, abandonné, a été construit par un homme d'affaires.  

Starý mlýn, západní Quebec, Kanada  



Usine électrique Electrabel, Monceau-sur-Sambre, 

Belgique 

Construite en 1921, cette usine s'occupait surtout de 

produire de l'énergie à partir du charbon. Responsable 

de 10% des émissions de CO2 du pays à elle seule, elle 

a été fermée définitivement en 2007.  

Chladící věž uhelné 

elektrárny Monceau, 

Belgie. Elektrárna byla 

postavena roku 1921, 

sloužila až do roku 

2007.Teď čeká na 

likvidaci 

 



La voie ferrée de Lebanon, Missouri, Etats-Unis 

Cette voie ferrée a été construite en 1868 pour rallier San Francisco. 

Mais des querelles de terrain l'ont placée trop loin du centre-ville et 

elle a fini par être abandonnée.  

                                                                         

Trať v Lebanonu, Missouri, USA.   

Byla postavena v roce 1868.                  

Už ale zřejmě nějaký čas neslouží   



La ville déserte de Craco, Italie 
Craco, dans la région de Basilicate, en Italie méridionale, a été évacuée pour des causes géologiques. Depuis, la ville est devenue une 

destination touristique et un lieu de tournage pour le cinéma.  



Severo-italské Craco je ukázkovým městem duchů se vším všudy. 

Středověké městečko bylo založené už v 11. století a žili v něm 

hlavně chudí zemědělci. Pěstování obilí a oliv bylo ale v místních 

podmínkách pěkně náročné a celou oblast často zasahovalo 

zemětřesení. 

Není tak divu, že koncem 19. století začali usedlíci houfně odcházet 

do USA za vidinou lepšího živobytí a v Cracu tak zbyla pouhá 

čtvrtina původních obyvatel. Poslední lidé se odsud odstěhovali                 

v roce 1963, protože většina budov ve městě byla vážně poničená 

ještě z bojů II. Světové války a hlavně velkým zemětřesením z roku 

1959.                                                                                                    

Craco tak zůstalo ponecháno svému osudu a teď už se jím 

procházejí pouze turisté, a to ještě na vlastní nebezpečí 





L’église Saint-Etienne-le-Vieux, Caen, France 

Saint-Etienne-le-Vieux est une ancienne église, aujourd'hui en partie 

ruinée, située dans le centre-ville de Caen, en Normandie. Elle a été 

fortement endommagée par les bombardements de la Seconde Guerre 

mondiale.  

 Saint-Etienne-le-Vieux  je bývalý kostel, 

nyní částečně v troskách, který se nachází 

v centru města Caen, v Normandii.                  

Byl těžce poškozen bombardováním 

během druhé světové války  

 



L’église du village de Graun engloutie dans le lac de Resia, Italie 
A l'origine, le lac de Resia était composé de deux petits plans d'eau. Ils ont été réunis en un seul lors de la 
création d'un barrage en 1950. Au moment de la montée des eaux, un village fut englouti, celui de Graun. 

Aujourd'hui on voit encore dépasser le clocher de l'église à la surface de l'eau.  



Tady zase bývala italská vesnička Graun. Co z ní zbylo                  

po vybudování nedaleké přehrady v roce 1950, je vidět                    

na obrázku. V místech, kde se dříve modlili lidé, se nyní 

prohánějí ryby. Kdo se chce podívat do zvonice kostela , 

musí si počkat na zimu, kdy   jezero zamrzne 





Holland Island, Maryland, Etats-Unis 
Holland Island est une île de la baie de Chesapeake. Autrefois habitée par des bateliers et des agriculteurs, elle a depuis été abandonnée suite à 

son érosion rapide. La dernière maison, ici en 2009, s'est effondrée en 2010. 



Poslední dům na ostrově Holland, USA 

Malý ostrov v zálivu Chesapeake v USA byl domovem 

úspěšné komunity, avšak díky rychlé erozi ostrova, bahnu 

a naplaveninám zde bylo stále méně a méně prostoru pro 

život, až byl ostrov natrvalo opuštěn. Tento dům byl 

poslední, který na ostrově zůstal, avšak i on se                       

v roce 2010 zhroutil 





Bennett College: l’école hantée (Etats-Unis) 
Le Bennett College est une université pour femmes fondée en 1890 et située dans la ville de Millbrook dans l'Etat de New York. Elle a fermé en 

1978. Elle n'a jamais été rouverte et est rapidement tombé en ruine. 



Tato budova byla původně projektována                                       

a postavena v roce 1890 jako luxusní hotel                       

z kamene a ze dřeva. Stala se ale sídlem                          

dívčí školy. Studium zde bylo šestileté                           

(čtyři roky střední škola a dva roky vyššího studia).                      

V roce 1978 ale škola budovu opustila,                                 

a ta od té doby chátrá 

 





La ligne de Petite Ceinture de Paris  

La ligne de Petite Ceinture de Paris est une ancienne ligne de chemin de fer à double voie de 32 kilomètres de longueur qui faisait le tour de Paris 

à l'intérieur des boulevards des Maréchaux. Ouverte en 1852 puis désertée par les Parisiens, elle a fermé en 1934. 



Toto je fotografie z původně dvoukolejného,                            

32 km dlouhého železničního okruhu, vybudovaného              

v letech 1852-69 kolem Paříže. Jeho zásadní funkcí byla 

obsluha  a zásobování opevnění Paříže, které bylo se 

svými téměř 100 bastiony nejrozsáhlejší na světě.                     

Okruh fungoval až do roku 1934, teď už je jen památkou 

na dřívější časy  





Le village olympique de 
Sarajevo, Bosnie-

Herzégovine 
Les XIVe Jeux olympiques 

d'hiver ont eu lieu en 1984 à 
Sarajevo en ex-Yougoslavie 

et de nombreuses 
installations ont été 

construites, comme cette 
piste de bob. Depuis, il y a eu 

la guerre et tout a été 
abandonné.  



  

Bobová dráha ze zimních olympijských her 1984 v Sarajevu. 

Je ti pár desítek let, co areály pro zimní olympijské hry                     

v Sarajevu zářily novotou. Skokanské můstky, bobová dráha, 

lyžařské svahy - místa, kde naši sportovci posbírali dvě stříbra                     

a čtyři bronzové medaile. Dnes je však olympijský duch pryč, 

sportoviště jsou opuštěná, zanedbaná a upadají v zapomnění   
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