
NOVÝCH 

7+ divů světa 



AKROPOLE (Řecko)  
Hlavní z aténských pahorků sdružuje chrámy 

a památky staré až 2500 let. Nejznámější 

Parthenón, chrám zasvěcený bohyni Athéně 

a vrchol řecké antické architektury, je 

mezinárodním symbolem řecké civilizace (je i na 

logu UNESCO).  





ALHAMBRA (Španělsko)  
Maurská palácová 

pevnost Alhambra, 

v arabštině Rudý hrad, 

Arabové ji museli opustit 

v roce 1492. Jedna 

z nejskvělejších 

architektonických 

památek islámského světa 

navozuje představu ráje 

na zemi.  



ALHAMBRA (Španělsko)  



ANGKOR (Kambodža)  

Chrámový komplex v severozápadní 

Kambodži a současně metropoli khmerské říše 

vybudoval ve 12. století Súrjavarman II.  





EIFFELOVA VĚŽ (Francie)  
Ocelová rozhledna na 

břehu Seiny navržená 

Gustavem Eiffelem byla 

slavnostně otevřena roku 

1889 u příležitosti světové 

výstavy a 100. výročí 

Francouzské revoluce. 

Měří 324 metrů a v době 

vzniku byla nejvyšší 

stavbou světa. Obyvatelé 

Paříže ji nejprve nesnášeli.  





HAGIA SOFIA (Turecko)  
Byzantský chrám Hagia Sofia neboli Chrám Boží 

moudrosti. Kopule byla dlouho největší na světě. Po 

dobytí Konstantinopole Turky byla Hagia Sofia 

přeměněna na mešitu a kolem ní vyrostly čtyři 

minarety.  



HAGIA SOFIA 



CHICHÉN ITZÁ (Mexiko)  
Nejznámější chrámové město na mexickém 

Yucatánu sloužilo jako politické a ekonomické 

centrum civilizace Mayů a Toltéků.  



KIJOMIZU (Japonsko)  

Skvost japonské architektury, buddhistický klášter 

Kijomizu v Kjótu. Chrámy byly sídlem císařů. Jméno 

nejznámějšího chrámu znamená Čistá voda a je 

odvozeno od vodopádu uvnitř komplexu.  



KOLOSEUM (Itálie)  

 Koloseum dal v Římě postavit císař Vespasián, 

dokončeno bylo roku 80 našeho letopočtu. 

Amfiteátr sloužil jako aréna pro hry, zápasy 

gladiátorů a zvířat i divadelní přestavení. Hlediště 

pojalo až 50.000 diváků.  





KREML A RUDÉ NÁMĚSTÍ (Rusko)  

Pevnost Kreml na moskevském Rudém náměstí 

pochází z 11. století a zahrnuje paláce a chrámy 

s malebnými pestrobarevnými kupolemi. 

Nejznámějším je chrám Vasilije Blaženého.  



Chrám Vasila Blaženého 



SOCHA KRISTA SPASITELE (Brazílie)  

Socha z rukou francouzského 

sochaře Paula Landowského 

byla na vrchol hory 

Corcovado nad Riem de 

Janeiro umístěna v říjnu 1931. 

Měří 38 metrů.  





MACHU PICCHU (Peru)  
Posvátné pevnosti Inků ve výšce 2360 metrů nad 

mořem dala název nedaleká hora. Komplex 

s chrámy, paláci, terasami a zahradami objevil roku 

1911 americký archeolog Hiram Bingham. 





NEUSCHWANSTEIN (Německo)  

Romantický zámek jako z pohádky nechal na 

konci 19. století postavit bavorský král Ludvík II. 

nad soutěskou říčky Pollak ve Füssenu 

v bavorských Alpách.  

Jmenuje se po rytíři 

z Wagnerovy opery 

Lohengrin.  





OPERA v Sydney (Austrálie)  

 Budova připomínající plachetnici či labuť vznikala 

15 let a otevřena byla v roce 1973.  

 Stavba je 183 metrů dlouhá a 118 metrů široká.  

 V nejvyšším bodě se tyčí do výšky 67 metrů.  





PETRA (Jordánsko)  

Celé skalní město vytesali do 
růžového pískovce v jordánské 
poušti kočovní Nabatejci -
 obytné místnosti, hrobky, 
pokladnice, chrámy i lázně.  

Před 2000 lety z něj učinili 
bohaté město, kde se 
zastavovaly kupecké 
karavany.  

Tajemství města pak dlouhá 
staletí střežili beduíni. Petru 
znovu objevil roku 1812 Švýcar 
Johann Burckhardt.  





PYRAMIDY V GÍZE (Egypt)  
První a jediný dodnes zachovalý starověký div 

světa vznikl před čtyřmi a půl tisíci lety u Nilu 

nedaleko Káhiry. Tři největší a nejlépe zachované 

hrobky egyptských panovníků jsou pyramidy 

Chufuova (Cheopsova), Chafreova 

a Menkaureova.  





SOCHY NA VELIKONOČNÍM OSTROVĚ (Chile) 

Obří sochy moai lemující pobřeží objevil holandský 

cestovatel Jakob Roggeveen v 18. století. Není jisté, 

kdo a proč sochy vysoké až deset metrů vytvořil.  





STONEHENGE (Velká Británie)  

 Opracované kamenné bloky postavené do 

kruhu u Salisbury v jihozápadní Anglii jsou staré tři 

až pět tisíc let.  





SOCHA SVOBODY (USA)  

 Sochu s názvem "Svoboda 
osvětlující svět" věnovala 
Francie Spojeným státům 
ke 100. výročí vyhlášení 
nezávislosti. Odhalena 
byla v říjnu 1886 v New 
Yorku.  

 Měděná socha měří i s 
podstavcem 93 metrů a až 
do konce 19. století byla 
nejvyšší stavbou na 
západní polokouli.  





TÁDŽMAHAL v Ágře (Indie)  
 Mauzoleum vysoké 75 metrů postavil u řeky 

Jamuny císař Šáhdžahán v roce 1648 na památku 

své milované manželky Mumtáz Mahal.  

• Stavba hrobky na 

mramorovém podstavci 

uprostřed okrasných 

zahrad trvala 22 let 

a pracovalo na ní 20.000 

dělníků.  

• Povrch je zdobený 

polodrahokamy, 

kaligrafická výzdoba je 

z černého mramoru.  





TIMBUKTU (Mali)  

 Západoafrické město na řece Niger založili asi 

v 10. století předci dnešních obyvatel - kočovní 

Tuaregové.  





VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (Čína)  
 Nejrozsáhlejší stavba na světě a prý jediná viditelná 

z vesmíru se začala stavět ve 3. století před naším 

letopočtem jako ochrana před mongolskými 

nájezdy. 

  Zeď měří až 6400 kilometrů a vysoká je místy až 

jedenáct metrů.  




