
7	nových	divov	sveta	
Sedem divov sveta je zoznam veľkolepých stavieb sveta, ktoré sa nezmazateľne 
zapísali do dejín ľudstva. Zo starodávnych divov sveta môžete vidieť na vlastné 
oči už len pyramídy v Egypte. Zvyšných 6 divov už neuvidíte. Na vlastné oči ale 
môžete vidieť nových 7 divov sveta. Nový zoznam stavieb, ktorý vznikol na 
základe výsledkov celosvetového hlasovania bol zverejnení 7. 7. 2007 
v Lisabone.  

Chichen	Itzá	
Sídlo mayskej civilizácie Chichen Itzá nájdete v Mexiku na polostrove Yucatán. 
Celé mesto sa rozprestiera na ploche cca 6,5 km štvorcových. Nájdete tu 
viacero významných stavieb, ktorým dominuje pyramída zasvätené hadiemu 
bohovi Kukulkánovi. Kukulkánova pyramída je postavená na staršej stavbe 
(pravdepodobne na chráme Jaguára). Spolu aj so svätyňou má výšku 30 
metrov.  

Socha	Krista	Spasiteľa	
30 metrová socha Ježiša Krista s roztiahnutými rukami bola postavená v roku 
1930 v Brazílii. Sochu môžete nájsť na pahorku Corcovado nad mestom Rio de 
Janeiro.  

Veľký	čínsky	múr	
Veľký čínsky múr s dĺžkou 8850 km sa nachádza na severe Číny. Je to jediná 
stavba, ktorú je vraj možné vidieť voľným okom z obežnej dráhy Zeme.  

Machu	Picchu	
Machu Picchu alebo aj Stratené mesto Inkov nájdete v Peru približne 70 km 
od mesta Cuzca. Mesto vo výške 2430 m.n.m postavili Inkovia približne v roku 
1460.  Prečo toto mesto Inkovia postavili zostáva zahalené rúškom tajomstva, 
ktoré sa doteraz nepodarilo odhaliť. 

Petra	
Skalné mesto Petra je v Jordánsku. Skalné mesto vzniklo cca 200 rokov p.n.l. 
V čase jeho najväčšieho rozkvetu tu žilo približne 30 tisíc obyvateľov, ktorí po 



sérii zemetrasení mesto opustili (cca 6 storočie). Časom sa na toto mesto 
zabudlo. O jeho existencii vedeli len beduíni, ktorí o ňom nikde nehovorili. 
K znovuobjaveniu ružového mesta došlo až v 18. storočí. A prečo „ružové 
mesto“? Kamene v tomto meste majú ružovkastý odtieň. 

Koloseum	
Ruiny veľkého rímskeho amfiteátra netreba hádam bližšie predstavovať. 
Koloseum vybudovali v roku 80 nášho storočia. V tom čase najväčšia stavba 
Rímskej ríše slúžila na hry a zápasy. 

Tádž	Mahal	(Taj	Mahal)	
Najznámejšie mauzóleum na svete nájdete na severe Indie v štáte Uttarpradeš 
pri meste Ágre. Mogul Šahdžahán po smrti svojej milovanej manželky prisahal, 
že jej postaví najkrajšie mauzóleum na svete. Postaviť túto stavbu trvalo 22 
rokov, ale svoj sľub Mogul splnil do poslednej bodky. Kombinácia bieleho 
mramoru zdobeného polodrahokamami, drahokamami a spojenie viacerých 
architektonických štýlov (perzský, turecký, indický a islamský) umožnili vystaviť 
budovu, ktorá je ikonou Indie a celosvetovým symbolom nehynúcej lásky.  


