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Zákaz vstupu  9

Není známo, kdy to všechno začalo. Do opuštěných 
objektů, vzniklých nebo opracovaných lidskou 
činností, ať už se jednalo o jeskyně či pozdější obytné 
stavby nebo třeba hrobky, vstupovali lidé od nepaměti. 
Opuštěné stavby vždy lákaly. Nejen tím, co uvnitř 
možná skrývají. Ale také proto, že vstupovat do nich 
se nemá.

Je to nebezpečné, neslušné, trestné. Stavby vždy 
někomu patří. Vždy se najde někdo, kdo má klíče. 
Přesto však některé domy roky i desetiletí chátrají. 

Takové stavby potom navštěvují různí lidé – vandalové, 
zloději, zvědavci i urbexeři.

Výraz urbex, neboli urban exploration, by se 
velmi zjednodušeně dal přeložit jako průzkum míst 
vzniklých lidskou činností. Nemocnice, zámky, 
továrny, vojenské objekty, podzemní prostory, 
divadla, kostely i obyčejné rodinné domky. To vše, 
pokud je opuštěné, láká k prozkoumání. zatímco dříve 
lidé vyznávající tuto zálibu prostě jen „lezli přes plot 
tam, kam se nemá“ (a vlastně o tom radši ani moc 

Zákaz vstupu
Urbex jako okno do světa dekadentní krásy 
i dokumentaristika na hraně zákona

8  URBEX.CZ
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Zóna
Popraskaný beton, slepá okna, prázdné monumentální prostory evokující 
zapomenutý chrám, pozůstatky dnes již nepochopitelných industriálních procesů, 
artificielní relikty člověka, který dávno odešel a zanechal po sobě magickou „zónu“, 
podobně jako neznámá inteligence ve snímku Stalker...

Mrtvé městské zákoutí nebo celé mrtvé město je skoro oxymóron. Města přece 
nikdy neměla být místem zastaveného času. Byla naopak vždy centrem změn, 
bujení civilizace, extraktem rychlosti a života. Přesto v každém městě existují 
ostrůvky zapomnění, kterým se chaos městského organismu již dávno vzdálil 
k obzoru zítřejšího dne. Člověk je náhle vystaven dvěma protikladným vjemům. 
Střetávají se tu dvě protichůdné skutečnosti, vysoký stupeň organizovanosti města 
a prvek rozkladu. Ty mohou vzbudit nejrůznější emoce. Třeba čirý úžas. Nebo 
pohnutí ducha k vznešenosti.

Jen se otevřít jejich volání, sejít z rušné ulice do postranní uličky, dojít až 
k periferii, protáhnout se nenápadnou mezerou, překonat zpuchřelý plot anebo 
prostě jen jít nepravděpodobným směrem – a ocitnete se v místech, která jsou 
cílem městských průzkumníků.

Urbex
Lze předpokládat, že průzkum zapomenutých zákoutí měst je starý jako města 
sama. Nejpozději s nástupem romantismu muselo být puzení k takové činnosti 
široce sdílené. Za prvního mučedníka městského průzkumu bývá považován 
Philibert Aspairt, který se v roce 1796 ztratil při prohledávání pařížských 
podzemních katakomb. Jeho tělo nalezli až o jedenáct let později.

Dlouho (a vlastně dodnes) je fenomén urbex (urban exploration, tedy 
prozkoumávání města) spojován s estetickými, ne-li přímo uměleckými 
pohnutkami. V roce 1861 psal slavný básník Walt Whitman o opuštěném tunelu pod 
Atlantic Avenue, nejstarší části newyorského metra z roku 1844. Znovu byl tento 
zazděný a zapomenutý úsek objeven až v roce 1980. 

Pro návštěvu míst „bez nároku na existenci“ horovali francouzští dadaisté. Jejich 
skupina včetně André Bretona, Paula Eluarda či Tristana Tzary podnikla v roce 1921 
možná první cílenou a popsanou výpravu do opuštěné budovy, jednalo se o zpustlý 
kostel St. Julien le Pauvre v Paříži. 

„Zažít město jinak“, to je princip, který prosazovali o čtyřicet let později také 
situacionisté v čele s Guyem Debordem. Člověk by dle jejich mínění neměl být 
pasivním konzumentem města, ale měl by dbát na jeho hravé zažití.

Povinnou součástí výprav do městských zákoutí se stala fotografie. Sdílet 
vzrušení nad „krásou zániku“ s dalšími lidmi zde šlo ruku v ruce s touhou po 
dokumentaci dosažené mety. 

Masovější zábavou a sportem se urbex stal někdy v 80. letech minulého století. 
V Austrálii se z party speleologů zformovalo sdružení pro průzkum „městských 
jeskyní“ Cave Clan, jež inspirovalo řadu dalších nadšenců po celém světě. Od 
poloviny 90. let, s masovým nástupem internetu, akcelerují urbexové aktivity 

Objevování
druhého města

iVAN ADAMOViČ



Hromy a kapradí  25

DiverZant zmizel za špinavou skleněnou zástěnou a já 
před budovou osaměla. Zírám na více než dva metry 
betonu před sebou a zvažuji možnost, že asi zůstanu 
venku hlídat. Jen mě trošku děsí mračna, která se sem od 
města ženou. Bude pršet, hodně pršet.

„Tak co, vylezeš sama?“ slyším hlas nad sebou. Kolega 
v maskáčích na mě kouká jediným vstupem a je připraven 
slézt zase dolů, aby mi pomohl – což bude muset.

Za chvíli už mi podpírá nohu, abych aspoň dosáhla na 
rám okna a vytáhla se na vršek betonové zdi. Nakonec se 

„Kdepak tě máme? V Praze. A hele jakej má velkej podnik. Těch strojů, 
dokonce lokomotivy. A má tam kamaráda,“ věští Hlavsa z trouby budoucnost 
ve slavné Cimrmanově hře. Zákazník se ho následně ptá na druhého 
nápadníka. Hlavsa mu odpovídá naprosto stejně. „A který z těch podniků 
je větší?“ vyzvídá zákazník dál. „Ty podniky jsou jeden jako druhej!“

Hromy a kapradí

mi to daří, i když si odírám loket. Uvnitř pak stačí zdolat 
stejnou výšku zase zpět. Naštěstí je tam poblíž kovový 
sloup, po kterém se dá slézt skoro jako po žebříku. I tak 
je ale člověk během chvilky od černého, vše pokrývajícího 
prachu jak mouřenín.

Jsme uvnitř obrovské haly, kdysi náležící k jedné 
z nejúspěšnějších průmyslových značek Evropy. 
V roce 1941 zde fungovaly slévárny pro letecký 
průmysl Třetí říše. Po válce přešly výrobny pod 



Čekání 
na hosty



Pacienti odešli, pach dezinfekce zůstává  111

Autobus nás vezl malebnou krajinou, cesta 
se klikatila a všude kolem byly krásně 
zelené kopečky. Když všichni cestující 
vystoupili v poslední vesničce a já zůstal 
s řidičem sám, zničehonic se na mě obrátil 
a zeptal se, zda mi nebude vadit, když 
si zapálí. Odpověděl jsem, že nebude. 
Asi z vděčnosti si se mnou začal povídat. 
„A kampak míříte?“ začal. „Jedu se podívat 
na tu opuštěnou eldéenku poblíž.“ Podíval 
se na mě přes zpětné zrcátko. „Jo, tak 
tam se nedostanete. To je hlídaný!“ 
odpověděl po chvíli.

Pacienti 
odešli, pach
dezinfekce 

zůstává

Zanedlouho jsem se procházel mezi ztichlými pavilony. 
Fotografoval jsem pomalu rezivějící směrové cedule, 
brodil se přerostlou trávou a vystupoval po zarostlých 
schodech. Prodíral jsem se po pás vysokými krásnými 
modrými květinami, které prorostly větší částí chodníku 
před jídelnou. A celou dobu jsem nenápadně pokukoval po 
pootevřeném okně nebo rozbitých dveřích, kterými bych se 
nepozorovaně dostal dovnitř.

Historie jednoho z nejvýše položených léčebných 
ústavů sahá teprve do roku 1939. Krátce před tím, než 
se celý svět propadl do krvavých bojů druhé světové 
války, začala v horách výstavba dětské ozdravovny. Ta 
byla dokončena až v roce 1947 a zpočátku fungovala 
jako sanatorium pro nemocné tuberkulózou.

Nakonec jsem našel, co jsem hledal. Malým okénkem jsem 
se protáhl do podzemní místnosti jedné z budov, na dveřích 
opatřené cedulkou „Pavilon uzavřen“. Když jsem za sebou 
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Barevný život 
veteránů
Bästnås

Ani Bästnås už není neznámým a tajným místem. 
Nachází se ve Švédsku u norských hranic. Dříve 
to býval autobazar. Chudší Norové tam jezdili pro 
levné ojetiny, ale později se jejich životní úroveň 
zvedla a zájem o auta ustal. Odešli zákazníci a odešli 
i prodejci. Jen auta zůstala.

Dnes tak na louce a v přilehlém lese chátrá více než 
tisícovka aut z čtyřicátých až šedesátých let. 

Najít ho nám činilo trochu potíže. Když nás 
navigace neustále naváděla na křižovatku uprostřed 
vesnice a tvrdila nám, že jsme v cíli cesty, zavládla 
na chvíli v autě panika, že máme špatné souřadnice. 
Když už jsme to pomalu vzdávali, objevil se najednou 

na obzoru stařičký pán na snad ještě starším kole. 
Opatrně jsme ho oslovili. I tak ale pán zavrávoral 
a chvíli se zdálo, že z kola spadne. 

O pohřebišti aut nikdy neslyšel. Jen vrtěl hlavou 
a krčil rameny.

Kamarád to zkusil naposledy. „Bästnås?“
„Á, Bästnås!“ pochopil konečně a ukázal za sebe. Prý, 

když pojedeme pořád rovně, nemůžeme minout. 
A měl pravdu. O několik kilometrů dál jsme spatřili 

první stařičké vraky aut u silnice. Postupně jich 
přibývalo, až nás obklopovaly ze všech stran. Zastavili 
jsme u dřevěného domku, na jehož dveřích je možné si 
přečíst anglicky psaný vzkaz: „Toto místo je soukromým 
majetkem. Můžete se dívat, můžete fotit. Pokud 
otevřete dveře nebo kapotu, zase je zavřete. Do domů 
nechoďte, jsou tam pasti. Pokud se zraníte, je to váš 
problém. Ale pamatujte si, že vás nikdo neuslyší!“

Fotografie nelhaly. Je to překrásné místo plné 
stařičkých, více či méně zchátralých veteránů. Některé 
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