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1 ÚVOD 

 

Dnes, kdy se většina ze Sedmi divů starověkého světa proměnila v prach nebo se jeho 

části nacházejí v muzejních sbírkách, se pokusíme říct to, proč vlastně divy vznikly a proč 

bychom si jich měli cenit nadále. Zřejmě už se asi nikdy nedozvíme, který člověk jako 

první pojmenoval Sedm divů světa, a které památky zde patřily, přestože nadále existují 

určité dohady a spekulace. Stále však jsou otázky, odpovědi a skutečnosti, které nemůžeme 

dokázat nebo na ně zatím neumíme odpovědět.  

 

Podívejme se na to, kdo divy světa zřejmě vymyslel, kteří myslitelé to byli, k čemu 

sloužily a původ jejich vzniku. Dále se seznámíme s osudy první sedmičky, co je vlastně 

potkalo. A proč zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze?  

 

Určitě ale nemůžeme vynechat průběh ankety Nových divů světa. Přiblížíme si způsob 

hlasování, pravidla a podmínky soutěže. Kdo za tím vším stál, kdo to podporoval a jaký 

ohlas způsobilo toto davové šílenství u veřejnosti? Určitě nesmíme vynechat vyhodnocení a 

vítěze Nových divů světa. Bohužel jako všechny ankety a soutěže, jsou doprovázeny 

negativními vlivy, neobešla se ani tato velkolepá podívaná bez kritiky,  nesouhlasu  

a jistého způsobu ovlivňování voličů.  

 

Do sedmičky vítězů se z nominovaných jednadvaceti památek nevešly ty, které bychom 

si mohli připomenout a přiblížit jejich výjimečnost i nádheru. To vše a snad mnohem více 

se dozvíte přečtením této práce. Zkuste se se mnou zamyslet jaké to je, když člověk může 

zachovat tyto divy pro další generace. Tím, že člověk cestuje, ukazuje svůj zájem, zálibu 

v cestování a lásku k přírodě. Proto bychom se měli snažit uchovávat památky přírody  

a lidstva pro další generace.  
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2 HISTORIE SOUTĚŽE A INFORMACE O PAMÁTKÁCH 

 

Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních staveb v oblasti 

Středozemního moře a na Středním východě. Jedná se o soubor památek, které svým 

vzhledem přiváděly návštěvníky v úžas. Vynikaly velikostí, vznešeností, důmyslně 

technickým provedením a někdy všemi přednostmi současně. Málokdo si ale vzpomene na 

všech sedm.  

Nikdo už dnes přesně nezjistí, kdo a proč soupis památek sestavil. Je pravděpodobné, že 

podobné myšlenky se objevily již u historika Hérodota v 5.století př.n.l.   

Hlavní knihovník Alexandrijského muzea, Callimachus, napsal dílo o světových divech 

na přelomu 4. a 3.st. př.n.l. O tomto dokumentu se bohužel mnoho neví, protože shořel při 

požáru.  

Ve 2.st. př.n.l. žil v Řecku básník a cestovatel, který se jmenoval Antipater ze Sidonu. 

Tento básník živě popsal všechny divy. Vybral jich sedm, tedy počet, který byl vždy 

považován za mystickou číslici. Autor ale vycházel ze zpráv těch, kteří tato místa 

navštívili, protože je sám nikdy neviděl. [12] 

Podle historických pramenů to mohl být také jiný muž, který sestavil svůj vlastní 

seznam architektonických skvostů a pojmenoval je jako Sedm divů světa. Byl to helénský 

učenec Filón Byzantský, žijící snad ve 2. nebo 3.st. n.l.  Filón napsal krátký spisek  

“O sedmi divech světa“, ve kterém sestavil sedm staveb, které považoval za zcela unikátní. 

Je možné, že se pokoušel sepsat prvního antického turistického průvodce po památkách 

východního Středomoří. Tento spis se však od toho dnešního poněkud lišil (obsahoval 

babylonské hradby místo rhodského Kolosu). Navíc se jeho část nedochovala, takže 

nemůžeme dokázat, zda bylo toto tvrzení pravdivé. Ani sám Filón nemohl tušit, že jeho 

odkaz přijme celý svět na více než dvě tisíciletí, i přes to, že šest z jeho sedmi divů nikdo 

nikdy nespatřil.  

Ve starověku vzniklo mnoho variant Sedmi divů světa. Sestavili je kromě již zmíněného 

Filóna Byzantského např. Pausániás, Hyginas a spousta dalších. Tyto seznamy se od sebe 

někdy i značně lišily, často obsahovaly např. Babylónskou věž,  kyklopské hradby v 
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Tíryntu nebo v Mykénách, římský Kapitol, athénskou Akropoli, aj. Současný seznam 

sedmi divů starověkého světa vznikl patrně až v 18. století. 

Pojďme si je představit: 

• Pyramidy v Gíze 

• Feidiova socha Dia v Olympii 

• Visuté zahrady Semiramidiny 

• Artemidin chrám v Efesu 

• Mauzoleum v Halikarnássu 

• Maják na ostrově Faros 

• Rhodský kolos 

 

Mnoho lidí se však pokoušelo zvětšit seznam těchto památek, avšak nikomu se to za 

celou dobu nepodařilo. Až teprve nedávno se hlasovalo pro sedm dalších novinek. Nejdříve 

si představíme Sedm divů světa.  

 

2.1 Pyramidy v Gíze  

 

 Nacházejí se zhruba 8 km od Káhiry (Egypt) a leží uprostřed pouště. Jsou nejstarší  

a nejodolnější ze sedmi divů, pocházejí z období Starého Egypta, přibližně mezi 2550-2490 

př.n.l. K nebi se vypínají tři velké pyramidy, shlížející na komplex menších pyramid  

a hrobů kolem. Poblíž leží hrobka zvaná „Velká sfinga“.  

Jako první byla postavena největší z nich, hrobka Chufua – dnes známá jako Cheopsova 

pyramida (postavena mezi lety 2575-2465 př.n.l.). Jako druhá v pořadí byla postavena 

prostřední pyramida, která náležela Chufuovu synovi Rachefovi (Chafreovi). Třetí  

a mnohem menší pyramidu si postavil faraón Menkaure, Chufuův vnuk. 

Faraóni byli kdysi považováni za žijící bohy, kteří se po smrti setkají s ostatními 

zástupci božstva. Proto si tito panovníci stavěli komplexy, které byly vybaveny vším, co 

mohli v posmrtném životě potřebovat, včetně potravin, nádob, šperků aj.  
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Už před dvěmi tisíci lety je římští návštěvníci považovali za stejně záhadné, tak jako 

turisté našeho času. Věřili stejně historkám o jejich smyslu a původu jako dnes my. Přesto 

tyto monumentální stavby zůstanou navždy zahaleny nejasnostmi.  

Každý prvek pyramid měl zvláštní význam. I sám jejich tvar představoval světelné 

paprsky boha Slunce Re, 

k němuž se mrtvý faraón měl 

připojit na jeho každodenní 

pouti nebesy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 : Hrobky faraónů: nejvzdálenější Cheopsova pyramida, prostřední patřila  

             Rachefovi a nejbližší faraónu Menkaurovi [8] 

 

Pyramidy se záměrně stavěly na okrajích pouště na západním břehu Nilu, protože 

Egypťané věřili, že místo, kde zapadá Slunce, je úzce spjato se smrtí a jejich bohové k nim 

mají nejblíže.  

Cheopsova pyramida byla vysoká 146,6 m. Její původní vrchol dnes už bohužel chybí. 

Postavili ji ze dvou a půl milionů kamenných kvádrů, každý o průměrné váze dvě a půl 

tuny. Kvádry byly spojovány bez malty. Tato monumentální stavba trvala 30 let a vyžádala 

si spolupráci 100 000 mužů. Dodnes není známo, jak je možné, že tato hrobka nebyla nikdy 

vykradena, protože se v ni nikdy nenalezl poklad. Poblíž pyramidy stojí hrobky příbuzných 

a vysoce postavených osob. V některých se dokonce nacházely i lodě.  

Egypťané věřili, že k tomu, aby se tělo mohlo těšit z posmrtného života, musí zůstat 

neporušené. Tak vymysleli mumifikaci. Název mumie pochází z arabského „mumíja“  
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a znamená asfalt. Při balzamování se nejprve rozřízlo břicho, vybraly se vnitřnosti  

a mozek. Tyto orgány se uchovávaly odděleně v nádobách vedle těla (později však byly do 

těla vráceny). Pro odstranění všech tělesných tekutin se používal natron, přírodní sůl 

pocházející z vyschlého jezera v nilské deltě. Po šesti až osmi týdnech byla těla suchá  

a nepodléhala žádným dalším změnám. Nakonec se tělo zabalilo do několika vrstev plátna 

a  uložilo do dřevěné rakve. Dřevo se vyhladilo sádrou a na její povrch se namalovala 

idealizovaná podoba těla zesnulého. Za strážce mrtvých, pokladnice a patrona balzamovačů 

byl považován Anubis, staroegyptský bůh mrtvých, který měl podle obrázků v pyramidách 

šakalí hlavu. [7] 

Jediný ze sedmi unikátů, který přežil až do dnešních dob, byl paradoxně div nejstarší – 

komplex pyramid v Gíze. Je však smutné, že se tento opravdový architektonický poklad 

s obrovskou historickou hodnotou neudržel v nastupující generaci divů. A to z obyčejného 

trucu egyptské vlády, která pyramidy nechala ze seznamu jednadvaceti nových kandidátů 

vyškrtnout. [2] 

 

2.2 Feidiova socha Dia v Olympii 

 

Socha byla srdcem a symbolem posvátného 

komplexu, kde stály chrámy, svatyně a také první 

olympijský stadion. Sochař Feidias ji začal tvořit roku 

438 př.n.l. Dius neboli Pán všech bohů, jehož socha 

byla vysoká 13 m, měla povrch z tvarovaných 

slonovinových panelů, oděv a trůn byly z tepaného 

zlata. Roku 426 n.l. dal císař Theodosius II. sochu 

rozebrat a dopravit do Konstantinopole, kde ji o 50 let 

později zničil požár paláce. Obří Zeus ale nedokázal 

čelit křesťanům, kteří ho nakonec přivedli do 

záhuby.[3] 

Obr.2 : Feidiova socha boha Dia v Olympii 

       (Internet - 2) 
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2.3 Visuté zahrady Semiramidiny 

 

Poznatky o tomto divu jsou ze všech sedmi nejméně podložené. Tyto zahrady nebyly 

visuté, nýbrž vyrůstaly z řady teras naplněných zeminou. Hovoří se tedy o cihlových zdech 

12 m dlouhých a 7 m silných. Stály na nich kamenné pilíře nesoucí dřevěné plošiny 

osázené stromovím. Legendy vypráví, že zahrady zřídil kolem roku 600 př.n.l. král 

Nabukadnesar pro svou ženu, princeznu strádající steskem po zelených kopcích rodné 

Médie. Tento skvost byl obdivován pro svou smaragdově zelenou nádheru i pro důmyslně 

vytvořený zavlažovací systém. Vše pracovalo  na 

principu pump poháněných otroky – voda z nich 

dostříkávala až na nejvyšší terasu. 

V roce 331 př.n.l., kdy Babylon dobyl Alexandr 

Veliký, zahrady vzkvétaly. V následujícím století však 

město podléhalo okolnímu písku.  

Semiramidiny visuté zahrady v Babylonu nedokázaly 

také čelit silným otřesům půdy a zanikly těsně před 

začátkem našeho letopočtu. Dnes není známo, kde se 

původně div nacházel. Proto se Irák v rámci rozsáhlého 

projektu snaží někdejší Babylon postavit znovu. Tak by i 

zahrady mohly opět rozkvést. [7] 

 

 

Obr.3 : Visuté zahrady Semiramidiny 

            (Internet - 3) 

 

2.4 Artemidin chrám v Efesu  

 

Svatyně zasvěcená bohyni lovu a plodnosti Artemidě, byla postavena v roce 550 př.n.l. 

v Efesu, na území dnešního Turecka. Její původní chrám shořel roku 356 př.n.l. Další 

chrám se začal stavět okamžitě a právě on byl zařazen mezi Sedm divů světa. Měřil 126 m 
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a byl podepřen 127 mramorovými sloupy. V jeho středu stál oltář, na kterém se obětovala 

zvířata. Uvnitř chrámu se nacházela socha Artemidy. Byla zvláštní tím, že měla velké 

množství prsou. To mělo poukazovat na 

výraz plodnosti. Artemidin chrám v Efesu, 

byl podpálen jistým Hérostratem, roku  

401 n.l. Důvod jeho zničení byl prostý – 

Herostratos v tomto činu viděl získání 

nesmrtelnosti. Jediné, co z něj zbylo, jsou 

úlomky kamenů zarostlé trávou na místě, 

kde stával a části sloupů zdobených reliéfy 

v Britském muzeu.  

 

 

 

     Obr.4 : Artemidin chrám v Efesu 

              (Internet - 4) 

 

 

2.5 Mauzoleum v Halikarnássu 

 

Mausólus, perský vládce, vešel do dějin především svou smrtí. Vládce zemřel v roce 

352 př.n.l. Hrobku mu o rok později (351 př.n.l.), na dnešním území Turecka, dala postavit 

jeho vdova a zároveň jeho sestra Artemísia. Když byl tento pomník hotov, smísila 

Artemísia manželův popel s vínem a vypila ho. Jeho hrobka byla zapsána mezi Sedm divů 

světa a tímto zvěčnila jeho památku ve slově mauzoleum. 

Hrobka je několikastupňová. Její součástí je kolonáda s šestatřiceti sloupy a schodovitou 

pyramidou. Měřila 55 m, byla postavena z bílého mramoru. Sloupořadí bylo zdobeno 

obrovskými sochami místních vládců a válečníků. Na vrcholku stál vůz tažený čtyřmi 

koňmi.  

Ve 13. století bylo mauzoleum mohutně poškozeno zemětřesením. V 15. století však 

hrobka posloužila Johanitům jako zdroj kamene na stavbu hradů.  
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Mauzoleum v Halikarnássu podlehlo opět 

křesťanům, kteří si  z jeho částí postavili 

vlastní pevnost. Její zmenšeninu lze dnes vidět 

na londýnském hřbitově v Highgate. [7] 

 

 

 

 

 

Obr.5 : Mauzoleum v Halikárnassu 

            (Internet - 5) 

 

 

2.6 Maják na ostrov ě Faros 

 

Říkalo se mu také Maják Alexandrijský a nacházel se 

v dnešní egyptské Alexandrii. Avšak jako námořní 

město mělo velkou nevýhodu, a to písčité nánosy, 

které Nil odnášel do Středozemního moře. Tento 

problém se vyřešil díky Sostratovi z  Knidu, velmi 

bohatému kupci, který nechal postavit maják někdy ve 

3. století př.n.l. Původní označení této stavby je 

„faros“ a znamená maják. Stál na ostrově Faros hned 

vedle ústí zátoky a sahal do výšky 140 m. Měl tři 

patra, přičemž kolem nejnižšího byla rampa pro 

uskladnění paliva, potřebného pro udržování ohně na 

vrcholu majáku.  

Obr.6 : Maják na ostrově Faros 

            (Internet - 6) 
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     Je možné, že se jednalo o druh ropy, kterou Řekové používali jako zbraň. Světlo, které 

hořelo uvnitř majáku, převáděné v paprsek bronzovými zrcadly, bylo na moři vidět až do 

vzdálenosti 56 kilometrů.  

Maják odolal i několika zemětřesením. Roku 1480 se jeho ruiny staly součástí 

mamlúcké pevnosti. A ta existuje dodnes. V 60. letech našeho století se v zátoce našla část 

nápisu, který maják kdysi zdobil. Ve své době byl nejvyšší zastřešenou stavbou přes 1 000 

let. Nakonec byla tato stavba zničena zemětřesením. [8] 

 

 

2.7 Rhodský kolos 

 

Bronzová socha se nacházela na ostrově Rhodos, kdy ji dokončil Charles z Lindu v roce 

282 př.n.l. Tyčila se ve výšce 33 metrů nad městskou zátokou a vítala plavce z moře, tak 

jako dnes v newyorském přístavu Socha Svobody. Kolos byl údajně výrazem vděčnosti 

bohu Slunce Héliovi za pomoc, kdy zvítězil roku 

305 př.n.l. nad Makedoňany, kteří Rhodos obléhali.  

Stavba ale měla od začátku problémy. Sochař 

musel pracovat na místě. Nejprve byla socha 

vytvořena z kamene a železa. Ta se pak musela po 

malých úsecích pokrývat bronzem. Zátěž na spodní 

část stavby byla však obrovská, že bylo nutno 

figuru nejprve postavit s nohama u sebe a pak ji  

postupně upravit do rozkročení.  

A proto bylo pozoruhodné, že vydržela tak 

dlouho, než ji zničilo zemětřesení v roce 226 př.n.l. 

[7]                                                            

 

 

Obr.7 : Rhodský kolos [9]         
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3 VYHLÁŠENÍ A KRITÉRIA NOVÉ SOUT ĚŽE 

 

Od vzniku Filónova seznamu tedy uběhlo asi 2200 let. Dodnes se dochoval jediný div  

a Filónovo dílo už nemělo smysl. Lépe řečeno – potřebovalo „zaktualizovat“. Pokračovat 

v jeho myšlence se rozhodl švýcarsko-kanadský cestovatel a filmař Bernard Weber. V roce 

2001 založil nadaci New 7 Wonders Fondation. A ta přišla s nápadem, že je načase zvolit si 

divy nové. Ty, které ještě existují a které si tentokrát vybere celý svět. Polovina výtěžku 

poslouží k  obnově světového kulturního dědictví, včetně Buddhovy sochy v Afghánistánu, 

která byla zničena v roce 2001. Poškození způsobilo nábožensko-politické hnutí Tálibán.  

Skupina reálně vládla na většině území Afghánistánu v letech 1996-2001. Nemalou 

finanční i vojenskou podporu Tálibánu poskytoval vůdce mezinárodní teroristické 

organizace al-Káida, Usáma bin Ládin. Jeho hnutí se nakonec přiznalo k atentátu, který  

spáchali 11. září 2001(USA). 

Nadace začala novou sedmičku světových divů vybírat už v roce 2005. Nominovalo se 

200 památek, ze kterých pak komise architektů vybrala 77 památek. Nové divy musí 

splňovat tyto podmínky: jsou dílem člověka, dokončené před rokem 2000 a alespoň trochu 

zachovalé. Z navržených staveb pak odborná komise v prosinci 2005 vybrala 21 finalistů. 

Hlasování, do kterého se mohl zapojit celý svět, probíhalo od 1.1.2006. Mohli se zúčastnit 

lidé na celém světě, jak dospělí, tak i nezletilí.  

Způsob volby byl buď telefonicky nebo on-line na oficiální webové stránce 

www.new7wonders.com, kde byla nutná registrace (zdarma). Každá účastník obdržel  

sedm platných hlasů, které rozdělil mezi své favority. Jestliže jste se rozhodli pro telefonní 

hlasování, byla k dispozici na webových stránkách čísla a příslušný kód vašeho 

favorita. Pokud jste nechtěli hlasovat těmito dvěmi způsoby na již zmiňované webové 

stránce, každý stát nabízel hlasování za pomocí textových zpráv. [16]                                                 

A právě tady se objevily první negativní reakce. Egypt dal jasně nadaci najevo, že se mu 

nelíbí, že pyramidy musí znovu bojovat o post divu světa. Podle názoru egyptských 

představitelů by pyramidy měly patřit mezi divy světa automaticky. A proto se Egyptští 

činitelé odmítli setkat s pořadateli ankety. Země také nepovolila Portugalsku vydat známky 

s vyobrazením pyramid jako jednoho z kandidátů. Nadace pyramidy nakonec ze soutěžního 

žebříčku odstranila. Dokonce samotní činitelé Egypta požádali organizaci, aby vytvořila 
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komisi 300 expertů a intelektuálů, kteří by Nové divy světa vybírali na základě vědeckých 

a historických kritérií. Aby si organizátoři Egypťany udobřili, navrhli řešení. Pyramidám se 

dostane čestného statusu, ať už se mezi Novými divy světa objeví, nebo ne.  

Vatikán byl ovšem také znepokojen, a poté obvinil organizátory, že záměrně ignorovali 

křesťanské památky. Ať tak či onak, desítky milionů lidí, kteří poslali hlas, jednoznačně 

vypovídá o úspěchu celé akce. [11]                                                            

Weberův projekt vzbuzoval již od svého počátku rozporuplné názory. S  anketou 

například nesouhlasilo UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu  

a kulturu), podle kterého má jeho vlastní seznam unikátních světových památek jen málo 

společného s lidovou anketou. UNESCO pečuje o  památky, což se o projektu nových divů 

světa říci nedá.  

Akce láká k účasti sloganem: „Staňte se součástí historie“. Pořadatelé chtějí zároveň 

upozornit na nutnost zachovat pro další generace cenné památky, které jsou kulturním 

dědictvím celého lidstva. Polovina finančních prostředků získaných během akce bude 

věnována na obnovu památek po celém světě. Památky, které se dostaly mezi jedenadvacet 

finalistů ankety, jsou impozantní. Na světě však existuje velké množství staveb, které jsou 

krásné, vzbuzují úžas a úctu. Mohou to být prastaré a nebo docela nedávno postavené.  

Všechny si zaslouží naši pozornost a péči. Mají však jedno společné. Na člověka opravdu 

působí jako div a jedna jako druhá si zaslouží umístit se na prvních sedmi příčkách. Každá 

by se mohla stát Novým divem světa. [14] 

Dosavadními favority byli (na počátku června 2007): Velká čínská zeď v Číně, Římské 

koloseum v Itálii, posvátná pevnost Inků Machu Picchu v Peru, Akropole v Řecku, 

Chichén Itzá v Mexiku, Eiffelova věž ve Francii, Sochy na Velikonočním ostrově, Socha 

Krista Vykupitele v Brazílii, Tádž Mahal v Indii a Skalní město Petra v Jordánsku. 

Hlasování na oficiální webové stránce www.new7wonders.com skončilo v pátek  

6. 7. 2007 o půlnoci. Posledních pár hodin před ukončením hlasování byla stránka tak 

přetížená, že síť opakovaně kolabovala. I přes všechny potíže, jsme si nakonec zvolili  

7 Nových divů světa. 
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4 VÝSLEDEK SOUTĚŽE A INFORMACE O VÍTĚZÍCH 

 

Nakonec se do soutěže zapojilo více než sto miliónů lidí. Napětí vyvrcholilo 7. 7. 2007.  

V 7:00 hodin večer lisabonského času bylo v metropoli Portugalska vyhlášeno Nových 

sedm divů světa. Slavnostní ceremoniál uváděl britský herec Ben Kingsley a americká 

herečka Hillary Swanková. Velkolepá podívaná se konala na ohromném fotbalovém 

stadiónu, kterého se zúčastnila plejáda osobností a hvězd. Mezi hosty byl například 

astronaut Neil Armstrong, bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan, herečka a zpěvačka 

Jennifer Lopezová, jordánská královna Ranja či portugalský premiér José Socrates. 

Vyhlášení přenášely televizní stanice více než 170 zemí celého světa. [20] 

 

Vítězové ankety podle pořadí v jakém se umístili:  

• Velká čínská zeď (Čína) 

• skalní město Petra (Jordánsko) 

• socha Krista Spasitele (Brazílie) 

• posvátná pevnost Inků Machu Picchu (Peru) 

• chrámové město Mayů Chichén Itzá (Mexiko) 

• Koloseum v Římě (Itálie) 

• mauzoleum Tádž Mahal (Indie) 

4.1 Velká čínská zeď (Čína) 

 

Tento úchvatný výtvor člověka se táhne od města Shanhaiguan na břehu Žlutého moře 

až po průsmyk Jiayuguan v poušti Gobi. Tradice budování zdí kolem severní hranice Číny 

začala v 5. st. př.n.l. a pokračovala až do 16. století. Její nejnavštěvovanější část se nachází 

u Badalingu. Pokud chcete vidět zeď v celé její drolící se kráse a velikosti, zamiřte do 

Huanghua. A pokud si chcete udělat výlet na celý den, navštivte krásné městečko 

Shanhaiguan.   

     Počátky Velké zdi ležely právě v těchto nezávislých opevněních a ve vizi prvního císaře 

Qin Shihuangdiho, který říši ve 3.st. př.n.l. sjednotil a rozšířil úseky tak, aby vytvořil 

souvislou obrannou linii proti barbarům. Díky dalším dynastiím jako Han, Wei nebo Qi se 
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zeď neustále měnila a rozrůstala. Neustále se na ní pracovalo až do 16. století. Lidem, kteří 

žili za dynastie Qi, se stavba vůbec nelíbila, protože všichni věděli, že jejich císař za ni 

utratil celé bohatství své říše. Tuto stavbu stálo mnoho lidí i život. Zeď měla také jednu 

velkou výhodu, a to že umožňovala rychlý pohyb vojsk i zboží přes celou říši. V úsecích, 

kde nejsou schody, může vedle sebe jet pět koní.  

Za vlády dynastie Qing přestali Mandžuové zeď udržovat. Zeď se pomalu rozpadala  

a sloužila jen jako zdroj stavebního materiálu. Dnes je však tato stavba zdrojem 

obrovských peněž. Některé úseky obléhají každodenně nadšené hordy turistů, a proto ji 

vláda zneužívá jako dostatečný a velice výdělečný zdroj financí. Její obrázek je na 

mnohých produktech, od vína až  po cigarety. [9] 

 

4.1.1 Badaling 

 

Nejznámější část zdi se nachází ve městě 

Badaling, 70 km severozápadně od Pekingu. 

Jako první byla v roce 1957 restaurována  

a zpřístupněna pro turisty. Je 6 m široká  

a strážní věže jsou v pravidelných rozestupech. 

Pochází z dynastie Ming, která vládla mezi lety 

1368-1644. Zeď sleduje nejvyšší body strmého 

horského pásma a tvoří tak impozantní 

obrannou linii, která nebyla nikdy napadena 

díky své výšce. Nájezdníci ji vždy obešli 

bokem, kde zeď vede níže položenými místy. 

Tento úsek je dnes však nejdostupnější a           

                                                                       nejvíce přelidněný.  

    Obr.8 : Velká čínská zeď 

                (Internet – 8)                                                                      
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4.1.2 Mutianyu 

 

Tato část zdi není tak hojně navštěvována jako Badaling. Město se nachází 90 km 

severovýchodně od Pekingu. Bylo postaveno v roce 1368 a naposledy renovováno v roce 

1983. Od vstupu však vede trasa plná schodišť. Většina lidí se proto po chvíli rozhodne jít 

na lanovku, která je dopraví až na místo. Druhá strana po pár set metrech končí bariérou, 

z důvodů neopravení zdi. [1] 

 

 

Trasa Velké čínské zdi připomíná tvar dračího těla, vine se po hřebenech poušti a hor 

napříč Čínou v délce asi 6400 km. Přirovnání zdi ke drakovi však není nijak přehnané. Zdi 

často sledovaly kontury terénu, z důvodů co nejlepšího pozorování okolního terénu. Věže 

byly proto stavěny na místech, kde byl útok nejpravděpodobnější, a to v průsmycích, 

křižovatkách a poblíž ohybů řek. Věže byly umístěny tak, aby umožnily rychlou 

komunikaci mezi vojáky a zpráva šla z jednoho konce na druhý pouhých 24 hodin. Podél 

celé zdi bylo vybudováno na 25 000 strážních věží, vzdálených od sebe 90 až 180 metrů. 

Ulička je tak široká, že by se po ní najednou vedle sebe prošlo až šest koní nebo deset 

vojáků.  

Mnozí z těch, kteří zemřeli vyčerpáním, jak při stavebních pracech, tak při (i po osmi 

hodinovém) pochodu nebo nedostatkem jídla, byli vhozeni do příkopů sloužících jako 

základy nebo pohřbeni ve zdi, aby působili jako strážní duchové této velkolepé stavby.  

V základech Velké čínské věže byly kameny, žulové bloky, hliněné cihly a na spojení se 

používala malta. Prostor uprostřed zdi byl zaplněn hlínou a drtí. Stavbu doprovázely i 

potíže. V oblastech, kde musela byt zeď protažena až přes moře, musely byt potopeny 

čluny i s nákladem kamenů, aby se mohlo pokračovat ve stavbě. Střední část zdi měla vést 

úrodnou oblastí, kde žili nepřátelští kočovníci Siun-nu. Příslušníci tohoto kmene museli být 

před započetím stavby ze svého území vyhnáni. V některých oblastech nebylo možné 

využít zapřažení zvířat, proto dělníci museli nosit padesátikilové náklady na zádech nebo 

v koších zavěšených na tyči.  

V dobách, kdy se Velká čínská zeď stavěla, nehrozilo císařství žádné nebezpečí. Zeď 

poskytla ochranu proti pozdějším útokům. Neklidný císař ale po několika pokusech o 
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atentát na svou osobu začal být posedlý vlastní bezpečností. Zároveň se o něm říkalo, že 

měl zálibu ve velkolepých stavbách. [7] 

Protože je nejrozsáhlejší stavbou na světě, říká se, že je viditelná z vesmíru. Byla  

unikátní nejen svou délkou, mohutností ale i dodnes velmi dobrou zachovalostí. To 

potvrdilo i UNESCO, když ji zařadilo na svůj seznam v roce 1987. Dnes je na prvním 

místě v žebříčku, kdy zvítězila v anketě Nové divy světa. 

 

 

4.2 Skalní m ěsto Petra (Jordánsko) 

 

„Červenorůžové“ město Petra zůstávalo ostatnímu světu skryto po staletí. Kdysi bývalo 

hlavním centrem obchodních cest. Slovo Petra přeložené z řečtiny znamená „skála“. Petru 

obklopují vysoké hory a je dostupná pouze úzkou soutěskou. Dochovala se díky své 

nepřístupnosti.  

V závislosti na denní době je město červené, oranžové či meruňkové, tmavorudé nebo 

čokoládově hnědé. Skalní město bylo budováno mezi rokem 9 př. n.l.-40 n.l. Nachází se 

zdě několik impozantních hrobů (čtyři královské). Největší fasádou se může pochlubit 

Dajr. Sloužil patrně jako hrobka nabatejského krále Rabbela II., který zemřel v roce  

106 n.l. Tato hrobka však mohla být i chrámem. Exteriéry mnoha budov jsou bohatě 

zdobeny vytesanými sloupy, vlysy a spirálovými motivy. Existují důkazy, že v Petře žilo až 

20 000 obyvatel.   

Nejvýznamnější budovou Petry je Chaznat al-fir´aun (Faraónova pokladnice). 

Přicházejícího návštěvníka nejprve uvítá impozantní kamenná fasáda v září večerních 

červánků. Podle pověsti byl pod střechou budovy uložen faraónův poklad, který 

pravděpodobně patřil Ramessovi III.  

I když je Chaznat al-fir´aun z  2.st. n.l., historie Petry je mnohem starší. Prvními 

obyvateli byli Edomité, kteří ji obývali kolem roku 1000 př. n. l. Na pahorku nad Petrou je 

hrob, v němž je údajně uložen Mojžíšův bratr Áron. 

     Po Edomitech žil v Petře arabský kmen Nabatejců. Ti v pískovcových skalách vytesali 

mnoho budov a obývali početné jeskyně. Petra byla přirozenou pevností, systémem kanálů  
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a potrubím, do níž přitékala pramenitá voda. Toto velkolepé město stálo na křižovatce dvou 

významných obchodních cest: západovýchodní, která spojovala Středozemí s Perským 

zálivem, a severojižní spojující trasu z Rudého moře do Damašku.  

Město vzkvétalo zhruba do roku 300 n.l. Petra se dále stala sídlem křesťanského 

biskupství. S postupem času ji čekal i úpadek a 

nakonec i zapomnění, neboť podél obchodních cest 

vyrostla nová přístupnější města, jako například 

Palmáry (severovýchodně od Damašku). [8] 

Skalní město Petra je jedinečná v tom, že byla 

po dlouhou dobu schovaná před veřejností. Byla 

velice špatně dostupná, a proto se o ní moc 

nevědělo. I když v dávných dobách byla centrem 

obchodních cest, přesto neupadla v zapomnění na 

dlouho. Vyznačuje se impozantností ve dřině, 

kterou museli zdejší obyvatelé vynaložit. Obzvlášť 

nádherný pohled nám ukazuje při východu nebo 

západu Slunce, kdy mění barvy.  

A právě proto si určitě zaslouží být na druhém 

místě v anketě Nové divy světa. Na seznamu 

UNESCO se nachází od roku 1985. 

 

    Obr.9 : Skalní město Petra 

           (Internet – 9) 

 

 

4.3 Socha Krista Spasitele (Brazílie) 

 

Je ikonou jihoamerického velkoměsta Ria de Janeira, ale i celé Brazílie a rozhlíží se na 

své obdivovatele z nedaleké vyvýšeniny, ve výšce 710 m z kopce jménem Corcovado. 

Rozpažený Kristus je symbolem brazilské vřelosti. Otevřenou náručí vítá všechny, kdo 

vstoupí na brazilskou půdu. U svých nohou střeží kapli. Sochou Ježíše Krista se pyšní více 
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míst na světě včetně portugalského Lisabonu, ale jen z Ria de Janeira si získal světovou 

proslulost.  

S myšlenkou postavit na tomto vrcholku obří sochu, přišel už v polovině 19. století 

katolický kněz Pedro Maria Boss. Tohoto zbožného katolíka natolik uchvátily nádhery 

Corcovada, že se obrátil s žádostí o dotaci na princeznu Isabelu. Myšlenka se princezně 

příliš nelíbila a návrh byl definitivně zamítnut v roce 1889.  

    Ale za vlády arcidiecéze Ria de Janeira se 

k návrhu na vystavění gigantické sochy opět 

vrátilo. Její zástupci už ale mluvili spíše o 

symbolu státu. A v roce 1921 se podařilo 

zorganizovat takzvané „Semano de 

Monumento“ (Týden pro památník), během 

kterého se sbíraly peníze na stavbu 

monumentálního díla. Při tomto kole 

veřejných sbírek mezi katolíky po celé 

Brazílii ( na sochu přispěl i Vatikán) se 

nakonec peníze podařily shromáždit, a tak se 

arcidiecéze mohla pustit do úvah, jak má 

socha vypadat. Občas se objevují i 

informace o tom, že socha Ježíše Krista byla 

darem Francie, v tomto případě jde ale 

pouze o legendu.  

           Obr.10 : Socha Krista Spasitele 

                    (Internet - 10) 

 

Dlouho to ale vypadalo, že Kristus bude v rukou držet zeměkouli. Nakonec byla 

vybrána varianta Spasitele s otevřenou náručí, který symbolicky vítá návštěvníky Brazílie. 

Návrh byl svěřen místnímu inženýrovi Heitoru da Silva Costovi. Na samotné stavbě pak 

spolupracoval s francouzským sochařem polského původu Paulem Landowskim. Po 

důkladném prostudování jeho projektu se tým inženýrů a techniků nakonec rozhodl místo 

oceli použít železobeton, který byl vhodnější pro rozpažení rukou vůči postavě. Vnější 
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vrstvy památky tvoří mastek, který musel být dovezen až z Limhamnu ve Švédsku. Při 

stavbě se dělníci i materiál na vrcholek hory dovážel vlakem, který dnes slouží pouze pro 

turisty.  

Monument se stavěl pět let a náklady se vyšplhaly na čtvrt milionu amerických dolarů 

(asi pět milionů českých korun). Slavnostního odhalení se 38 metrů vysoká a 1145 tun 

těžká socha Krista Spasitele dočkala 12. října 1931, přesně v den Zjevení Panny Marie. 

V den slavnostního otevření bylo zároveň spuštěno i opravdu velkolepé osvětlení, díky 

kterému celá hora i socha doslova září do širokého okolí. 

Pozoruhodností je, že vzdálenost mezi Kristovýma rozpaženýma rukama je délka  

28 metrů (každá ruka váží téměř 90 tun, levá míří na severní část města, pravá na jižní). 

V podstavci sochy je navíc umístěna kaple pro zhruba 150 lidí (pro méně zbožné je 

k dispozici bar), prodejny turistických suvenýrů, VIP salonek, přednáškový sál a také stálé 

expozice.  

Z plošiny pod sochou je také nádherný výhled nejen na samotné Rio de Janeiro, okolní 

Národní park Tijuca, ale i na Sugarloaf Mountain a slavné pláže – Ipanema, Arpoador, 

Leblon a Copacabana. Vidět je i stadion Karavana a Lagoa Rodrigo de Freitas, což je 

nádherné jezero obklopené mnoha parky.  

Dnes je dostupnost k soše poměrně jednoduchá. Nejprve vás taxík doveze k zastávce 

kolejové lanové dráhy, kde přesednete do kabinek. Můžete ale využít i zmiňovaný vláček. 

Během následující dvacetiminutové jízdy podél úbočí hory Corcovado pak můžeme 

obdivovat džungli Národního parku Tijuca, což je poslední opravdový kus divočiny Ria de 

Janeira. Lanovkou se dostaneme na úpatí sochy, kde buď nastoupíme do supermoderního 

panoramatického výtahu nebo eskalátoru. Dále můžeme vyzkoušet i vlastní síly a vyrazíme 

po schodech. 

V posledních deseti letech socha prošla mnoha úpravami. Tak například ji nově osvětlují 

silnější a efektivnější světla. V roce 2002 šlo o přidání tří panoramatických výtahů (každý 

pojme 14 osob), kovových lávek a čtyř pojízdných schodišť, které ulehčují výstup 

návštěvníkům, hlavně starší generace. V plánu je i zvětšení parkoviště. [2] 

Je zvláštní, jak může doposud stát tato 38 metrová socha s otevřenou náručí, vůči své 

šířce rozpětí rukou 28 metrů. A popravdě socha není žádným dárkem jiné země, ale na 

svou sochu si přispělo samo obyvatelstvo Brazílie. Je pozoruhodné, že se socha Krista 
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Spasitele dostala až do finále Nových divů světa. Najdou se jistě názory, kterým socha 

nevyhovuje na třetím místě v anketě Nové divy světa, ale výsledky už jsou vyhlášeny  

a Brazílie je právem pyšná na svůj div. 

 

 

4.4 Posvátná pevnost Ink ů Machu Picchu (Peru) 

 

Vystupuje v peruánských 

Andách, na skalnatém výběžku, 

z něhož po obou stranách spadají 

hluboké srázy. Lid, který ji 

vybudoval, již dávno vyhynul, a 

město upadlo v zapomnění. Bylo 

znovu objeveno až ve 20. století, 

čtyři sta let po svém zániku.  

 

 

 

 

Obr. 11 : Pohled na posvátnou pevnost Machu Picchu 

          (Internet -11) 

 

V roce 1911 zde dorazil americký historik a archeolog Hiram Bingham. Domníval se, že 

objevil inckou pevnost Vilcabambu, město, které bylo srovnáno se zemí v roce 1572. 

Binghamova výprava narazila na Machu Picchu dosti náhodně. Když se její účastnici 

utábořili v kaňonu u řeky, setkali se s rolníkem, který jim řekl o zbytcích města na nedaleké 

hoře zvané Machu Picchu („starý vrcholek“). I když mu Bingham moc nevěřil, druhý den 

se s celou výpravou vydali směrem k hoře. Po více než šestisetmetrovém stoupání nalezla 

skupina poblíž vrcholu kamennou terasu, nad níž se tyčily zdi z bílé žuly. Stavba tohoto 

komplexu byla zvláště ojedinělá tím, že za její stavby nebyly použity žádné železné 
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nástroje ani tažná zvířata. Obyvatelé, kteří ho stavěli nedošli ani k vynálezu kola. V dobách 

tohoto objevení byla stavba hustě porostlá vegetací.   

O rok později se Bingham na Machu Picchu vrátil, vykácel porost a zahájil vykopávky. 

Přitom objevil mnohavrstevný komplex náměstí, lázní, nádvoří, vodních kanálů, domů, 

paláců a chrámů. Velice zvláštní bylo, že při stavbě bylo použito obrovských dokonale 

opracovaných žulových kvádrů bez použití malty. Technice z dokonale opracovaných 

kamenných kvádrů, nespojených maltou se říká: ashlar. Kvádry do sebe tak přesně 

zapadaly, že mezi ně nebylo možné zarazit ani čepel nože. Některé z největších kvádrů váží 

až 100 tun. Stavitelé je zřejmě usazovali jen pomocí lan nebo pák. Kameníci každý kus 

kvádru opracovali tak, že měl větší počet pravoúhlých hran. Po usazení do zdiva se pak stal 

součástí obrovské skládačky.  

Poloha města v sedle mezi horami Machu Picchu a Huayna Picchu je dokonale chránila 

před útočníky. Z prudkých srázů je dokonalý pohled do úzkého kaňonu řeky Urubamby. 

Toho uměl využít i národ, který vybudoval říši. Protože nepřátelé museli projít tímto 

kaňonem až do inckého hlavního města Cuzka, který byl z pevností dobře viditelný. [8] 

Machu Picchu vzniklo pravděpodobně v letech 1460-1470. Nechal ho postavit vládce 

Pachacútec [Pačakati]. Rozkládá se ve výšce 2430 m n. m. Odhadem v něm žilo asi 1000 

obyvatel – kněží, šlechtici i dělníci. V domech na dolních terasách, postavených z nahrubo 

opracovaných kamen, žili běžní obyvatelé, zatímco na vyšších terasách stály domy šlechty. 

Západně od města je posvátná plošina Intihuatana („kůl k uvázání Slunce“). Svědčí o 

zájmu o astronomii, protože tento sloup byl považován za Incké hodiny. Velekněžím 

sloužil jako sluneční hodiny i jako poměrně přesný vědecký přístroj pro určování 

slunovratů, dnů rovnodennosti a ke sledování Měsíce. Vedle něj se nachází dva chrámy: 

chrám Tří oken a Hlavní chrám. Pravděpodobně neměly střechu, aby kněžím nemohlo nic 

zabránit v pozorování oblohy.  

Inkové považovali Slunce a Měsíc za božstva. Nejvíce však uctívali Intiho (boha 

Slunce). Byl pro ně něco jako předek vládnoucího císaře a otce všech Inků. Byl zobrazován 

jako muž, jehož hlavu tvořil zlatý terč symbolizující Slunce. Tuto masku s plameny 

představujícími sluneční paprsky užíval incký kněz, který hrál na slavnosti Slunce roli 

Intiho. Aby se Inti vrátil opět v příštím roce, byl při slavnosti zimního slunovratu 



 

 

 

23 

symbolicky připoután ke sloupu Intihuatana. Na jeho počest mu Inkové běžně obětovali 

nejen zvířata, ale i děti.  

Inkové pravděpodobně Machu Picchu opustili ještě předtím, než v roce 1533 do jejich 

hlavního města Cuzka dorazili Španělé. Konkrétní příčinu poslední náhlé evakuace ale 

neznáme. Kmeny uvnitř incké říše spolu často vedly války, které někdy končívaly 

vyhlazením celých komunit. Je velice pravděpodobné, že se i morová epidemie mohla stát 

příčinou opuštění města. Ale to se možná už nikdy nedozvíme.  

Inkové prosluli zlatotepeckými a stříbrotepeckými díly. Na mnoha místech byly 

nalezeny pohádkově krásné předměty zhotovené z těchto drahých kovů. Hlavními 

symboly, které vyobrazovali byly kukuřičné klasy, které dosud tvoří hlavní složky potravy 

většiny domorodých jihoamerických indiánů. Potomci Inků žijí v Andách dodnes. Živí se 

převážně pěstováním různých plodin a pasením dobytka. [2]  

V roce 1983 byla pevnost Machu Picchu zapsána na seznam dědictví UNESCO. Dodnes 

stále zůstává záhadou, jak Inkové dokázali realizovat tak pevné a mohutné stavby. Přesto 

že město stojí už déle než čtyři století, většina spojů zůstává natolik přesná a pevná. 

 

  

4.5 Chrámové m ěsto May ů Chichén Itzá (Mexiko) 

 

Leží na severu poloostrova Yucatán, na severovýchodním výběžku Mexika, byl 

vybudován v roce 800 n.l. Mayská civilizace své nejvýznamnější město ale z neznámých 

důvodu opustila. Chichén Itzá zřejmě znamená „místo u studny rodu Itzů“. Stala se 

domovem Toltéků, kteří jej přestavěli ke svému obrazu. A právě tak ho známe dnes. Toto 

místo je také nejznámější a nejdůkladněji probádanou mayskou památkou. Přibližuje nám 

kulturu Toltéků. Jejich umění se s mayskou technikou velice mísilo. O mayské a toltécké 

kultuře toho bohužel dodnes mnoho nevíme, a proto jsou pro nás nálezy velice cenné.  

    Osidlování jednoho z největších mayských měst, začalo podle archeologů až kolem roku 

300 našeho letopočtu. Město ale vybudovali pravděpodobně až Mayové v 6. století, kteří 

ho po zhruba dvou stech letech z dodnes neznámých důvodů opustili. Počátkem 10. století 

pak v Chichén Itzá proběhlo další stěhování. Novými obyvatelem se stali Mayové z kmene 
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Itzá. Po nich koncem 10. století do města pronikli Toltékové, kteří si z mayského centra 

vybudovali své hlavní město. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

         Obr. 12 : Chrámové město Chichén Itzá 

                   (Internet -12) 

 

Právě Toltékové přestavěli chrámové město Chichén Itzá do dnešní podoby. Srdcem této 

maysko-toltécké metropole se stala Kukulkanova, známá jako pyramida Opeřeného hada. 

Devítistupňová, 24 metrů vysoká pyramida má půdorys čtverce a je sestavena z devíti teras. 

Na vrchol vedou pod úhlem 45 stupňů čtyři schodiště uspořádaná ve směru světových 

stran, úkaz začíná v přízemí hadí hlavou a pokračuje tělem až do nejvyššího patra. Ve 

dnech jarní a podzimní rovnodennosti, 21. března a 23. září, dopadají sluneční paprsky na 

hlavní schodiště tak, že vzniká dojem, že se had plazí z chrámu dolů.  

Pod Kukulkanovou pyramidou je menší a také starší pyramida, uvnitř ní červený jaguáří 

trůn, na který údajně sedával král Kukulkan. Do jeho těla je zasazeno 73 nefritových 

kotoučů, které napodobují skvrny na jaguáří kůži. Z nefritu jsou také otevřené oči zvířete.              

Z památek, které denně obdivují tisíce návštěvníků, poutá velkou pozornost i observatoř. 

Mayové vytvořili vyspělou kulturu s dokonalou početní soustavou a složitým kalendářem. 

Fascinující byly i jejich znalosti z oboru astronomie a astrologie. Přesnost jejich výpočtů je 

srovnatelná s údaji, které dnešní astronomové získávají pomocí nejmodernějších přístrojů. 
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Z primitivních budov bez dalekohledů, dokázali Mayové vypočítat oběh Venuše, Marsu i 

Jupitera. A dokonce odhadli každé zatmění na tisíce let dopředu.  

Mezi největší turistická lákadla Chichén Itzá patří i 34 metrů hluboká Posvátná studna 

obětí, která leží 500 metrů od pyramidy. Tato studna ale nesloužila jako zdroj pitné vody. 

Mayové ji naopak používali jen k náboženských účelům (proto se jí také říká Posvátná). 

Podle legendy žil uvnitř bůh deště, větru, hromu a blesků, který se jmenoval Chac. Když si 

chtěli místní obyvatelé zajistit jeho přízeň, museli mu obětovat panny, které mu shazovali 

do hlubin studně. Rituální obřady se konaly tehdy, když oblast sužovala období sucha.  

Moderní technologie díky americkému inženýrovi Edwardu H.Thompsonovi však část 

legendy potvrdila. Z bahnitého dna studny byly vyzdviženy pozůstatky lidských těl a další 

předměty, například nefritové a zlaté disky, ozdoby, šperky ze zeleného jadeitu, kterého si 

Mayové cenili více než zlata. Vše ale pokračovalo skandálem, kdy byly všechny ostatky 

poslány do muzea v Harvardu. Mexická vláda E.H. Thompsona z naleziště vykázala  

a začala vymáhat odvezené předměty. Veškeré předměty byly nakonec Mexiku vráceny. 

V USA ale artefakty obětí stačily projít bedlivým průzkumem. Ten nakonec osvětlil i 

záhadu krásných panen. Zjistilo se, že nejčastěji byly obětované děti, po nich muži a až 

poté mladé dívky (nevěsty boha Chaca).  

Se smrtí byla úzce spojena i další kratochvíle – míčová hra zvaná tlachtli. Proti sobě 

stála dvě družstva a jejich úkolem bylo prohodit gumový míč kamenným kruhem, který byl 

na stěně. V mayském mýtu vyruší dvojčata, nejlepší hráči na světě, údery svého míče pána 

smrti Xibalbu. Ten si je přivolá a bratři musejí hrát proti pánům. Když prohrají, jsou 

obětováni. Když jim vrátí život, neustále přelstívají pány řadou triků. Nakonec obětují pány 

a vystupují na oblohu, kde se promění ve Slunce a Měsíc. Hra však byla velmi obtížná. 

Kruhy byly ve výšce osmi metrů, hráči se přitom mohli dotknout půdy jen trupem, boky  

a koleny. Nebylo výjimkou, že by byl hráč usmrcen. Poražení hráči byli usmrceni po 

ukončení zápasu. [2] 

Zánik maysko-toltécké civilizace je pro  nás podobně záhadný jako další stránky života 

této pozoruhodné společnosti. Především díky Mayům, kteří vytvořili vyspělou kulturu  

a prokázali dokonalou znalost astronomie a astrologie. Je úchvatné s jakou přesností 

dokázali vypočítat oběh planet bez dalekohledů a bez složité techniky. Stále je mnoho věcí, 

které o tomto vyspělém národu nevíme, musíme se od nich ještě hodně učit. 
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4.6 Koloseum v Římě (Itálie) 

 

Císař Vespasianus zahájil stavbu v roce 72 n.l. Byl profesionálním vojákem, v roce  

69 n.l. se stal císařem a tímto založil dynastii Flaviů. Koloseum však nestihl dokončit do 

své smrti v roce 79 n.l. V jeho stavbě pokračoval jeho syn Titus. Velká rozloha Kolosea 

představovala obrovské problémy. Podloží bylo bažinaté a základy byly provrtané mnoha 

odvodňovacími kanály.  

Koloseum se stalo dějištěm krutých gladiátorských her a krvavých zápasů s divokými 

zvířaty, které pro veřejnost bezplatně pořádal císař a zámožní občané. Amfiteátr je vysoký 

48 m, dlouhý 189 m a široký 156 m. Stavbu podpírá 80 oblouků. Ve své největší slávě 

umožnila volný přístup až 50 000 divákům. I přesto že byla za celá staletí poškozena a také 

vykradena, stále zůstává majestátním symbolem dynastie Flaviů. [5] 

Název Koloseum je zřejmě odvozen od kolosální sochy císaře z pozlaceného bronzu, jež 

stála poblíž amfiteátru. Její vnější zdi tvoří travertin. Obloukové vchody byly očíslovány  

a vcházely jimi obrovské davy lidí, kteří přišli shlédnout zápasy. Na Koloseu se nacházela 

Dórská architektura, v prvním patře následovaly Iónské sloupy a v druhém poschodí 

následovalo zapření  Korintské. Vnitřní chodby byly navrženy tak, aby jimi mohly volně 

procházet početné, často rozvášněné davy a usadit se na svá místa do deseti minut po 

příchodu. Vnitřní zdi byly z cihel. K přístupovým chodbám, jimiž procházeli diváci na svá 

místa, vedla schodiště do jednotlivých pater. Pódium tvořila obrovská terasa, kde měli svá 

místa císař a zámožní lidé. Hlediště bylo stupňovité a sociální vrstvy byly od sebe 

navzájem odděleny.  

                      

Koloseum v letech (n. l) 

  72 – Císař Vespasianus zahajuje stavbu 

  80 – Jeho syn Titus zasvěcuje amfiteátr, slavnosti trvají 100 dní 

  81 –  96 Dokončení za císaře Domitiana 

 404 – Gladiátorské zápasy zakázány 

 442 – Poškození zemětřesením 

 523 – Zakázány zápasy divokých zvířat 

1312 – Císař Jindřich VII. daruje Koloseum papeži a lidu Říma 
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1749 – Zasvěceno křesťanským mučedníkům 

1870 – Odstranění veškeré vegetace, která vyrostla na ruině díky odlišnému klimatu (až   

 420 druhů rostlin) 

1893 – Odkryty prostory pod arénou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr.13 : Koloseum ve svých barvách v nočním osvětlení 

              (Internet -13) 

 

Hry obvykle zahajovala zvířata, která předváděla cirkusová čísla. Za nimi následovali 

gladiátoři, kteří mezi sebou bojovali na život a na smrt. Když byl některý z gladiátorů zabit, 

zřízenci oblečení jako Charón, odnesli jeho tělo na nosítkách. Krvavé stopy zasypali 

pískem a zápas mohl pokračovat. Osud těžce zraněného gladiátora byl v rukou diváků. 

Zdvižené palce nahoru rozhodly, že mohl žít dál a palce dolů, znamenaly smrt. Vítěz se stal 

okamžitě hrdinou. Eliptický tvar Kolosea měl zabránit, aby se gladiátoři schovávali do 

rohů, a umožňoval divákům větší kontakt s dějem kolosálních her. Římští gladiátoři byli 

obvykle otroci, váleční zajatci nebo odsouzení zločinci. Ženy bojovaly velice zřídka.  

Dřevěnou podlahu v aréně pokrýval písek. Z prostorů pod ní byla z klecí vpouštěna 

zvířata a vkládány kulisy. Gladiátoři se dostávali do arény díky rampě a padacím dveřím. 
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Pod dřevěnou podlahou (při vykopávkách v pozdním 19. století) byl objeven labyrint 

podzemních chodeb a místnosti pro zvěř. Systém chodeb a labyrintů byl dokonale 

promyšlen. Klece byly v podstatě výtahy, které byly vysunuty o jedno patro výš, kde byla 

zvěř vypuštěna do arény. Zvířata byla pro jistotu zajištěna drátěným plotem, v případě, že 

se některému podařilo utéct, bylo zastřeleno. [6] 

Gladiátorské soutěže pokračovaly až do roku 438. Poslední zvířecí show byla 

zaznamenána v roce 523. Název Koloseum jednoduše odráží velikost  této stavby. Zároveň 

je největší dochovanou stavbou z období Římské říše. Na jeho úpadku se podepsalo 

zemětřesení i Římané. Kdysi se odtud ozýval hluk gladiátorských zápasů a řev římského 

davu, později to byl tlukot kladiv, když se odtud odvážely kameny ke stavbě římských 

kostelů a paláců. Amfiteátr byl vzorem jednoduchosti a funkčnosti a sloužil jako model 

nejen pro další římské amfiteátry, ale i pro mnoho moderních stadiónů.  

 

 

4.7 Mauzoleum Tádž Mahal (Indie) 

 

Nejslavnější mauzoleum světa, které dojímá všechny, kdo pohlédnou na jeho nádheru, je 

stejně úchvatné jak ve dne tak v noci. Bělostný mramor uchovává památku velké lásky. 

Spíše se podobá dokonalé perle zasazené do azurové oblohy, a proto je jednou 

z nejnádhernějších budov, jaké kdy byly postaveny. 

Stojí na jižním břehu řeky Jamuny v mogulském hlavním městě Ágra. Mnozí 

mauzoleum považují za jakýsi symbol Indie. Tuto nádheru vybudoval mughalský císař 

Šahdžahán v 17. století jako památník své nejmilejší manželky, jejíž smrt mu způsobila 

nepřekonatelný zármutek. Tádž Mahal se proto stal zhmotnělým symbolem oddanosti muže 

k ženě. Císař Šahdžahán (1592-1666) vládl mughalské říši v období 1628-1658. Za jeho 

panování říše dosáhla největšího rozmachu jak kulturního tak i politického. Ve věku 

patnácti let se zamiloval do Ardžomand Bánú Begam, do dcery ministra svého otce. Princ 

se ale z politických důvodů musel oženit s perskou princeznou. Muslimské právo však 

dovoluje, aby si muž vzal čtyři manželky. Nakonec se císař dočkal a oženil se svou 

milovanou. Krátce po svatbě s Ardžomand Bánú Begam, bylo nevěstino jméno změněno na 

Mumtáz Mahal („Perla paláce“). Po devatenácti letech manželství, však královna zemřela 
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při porodu čtrnáctého dítěte. 

Císař se od toho času po osm 

dní zdržoval pouze ve svých 

komnatách, nejedl a nepil. 

Když se objevil na veřejnosti, 

nařídil v celém království státní 

smutek: zakázal hraní na 

hudební nástroje, nošení 

pestrých oděvů, šperků, 

dokonce i používání voňavek a 

kosmetických přípravků.  

 

Obr.14 : Mauzoleum Tádž Mahal zkresluje nádherné pozadí 

          (Internet -14) 

                        

Stavba byla zahájena v roce 1632. Název Tádž Mahal je variantou královnina jména.  

Mauzoleum se skládá z geometricky uspořádané zahrady, dvou postranních mešit a vstupní 

brány. Na stavbě pracovalo asi 20 000 dělníků a více než 1000 slonů přepravovalo mramor. 

Dalším stavebním materiálem byl malachit, karneol a tyrkys. Tádž Mahal a dvě pískovcové 

mešity po jeho boku obklopují zahrady dlážděné mramorem. Oko návštěvníka dále zaujme 

horizontální podstavec mauzolea, který se zrcadlí v protáhlé vodní ploše lemované cypřiši. 

Báň ve tvaru poupěte vizuálně ladí s oblouky, kupolemi a čtyřmi minarety, které se mírně 

vyklánějí ven, aby se při zemětřesení neřítily na cennou stavbu. Nádheru celého mauzolea 

podtrhuje měnící se osvětlení, zvláště pak při úsvitu a za soumraku, kdy se v jeho 

konturách s různou jemností a intenzitou odrážejí odstíny fialové, růžové a zlatavé barvy.  

Unikátní je však i interiér, který obsahuje nádherné mozaiky. Centrem je osmistěnná 

komora s kenotafy (symbolický náhrobek zbudovaný pro zemřelého, kdy bylo tělo 

pohřbeno na jiném místě) císaře a jeho manželky, obklopenými zástěnou z perforovaného 

mramoru vykládanou drahokamy. Zvenčí proniká tlumené světlo, všemu napomáhá hra 

světel a stínů, které se odrážejí od drahokamů. [2] 
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Císař Šahdžahán chtěl původně na protějším břehu řeky Jamuny postavit vlastní hrobku 

z černého mramoru a můstkem ji spojit s Tádž Mahalem. Oblouk mostu nad vodou měl 

symbolizovat lásku, která dokáže přetrvat i smrt. Avšak v roce 1657, před zahájením 

stavby, císař onemocněl. Nakonec nemocného císaře svrhl z trůnu vlastní syn Aurangzéb 

za to, že zruinoval státní pokladnici. Vězněn byl ve věži jednoho z pavilonů a jedinou 

útěchou mu byla návštěva dcery Džahanáry. Stavba mauzolea z černého mramoru nakonec 

nikdy nebyla  postavena. 

 Dodnes nevíme přesně, kde byl Šahdžahán vězněn. Nejčastěji uváděná legenda tvrdí, že 

svržený císař strávil zbytek života v Červené pevnosti v Ágře. Měl nádherný výhled na 

Tádž Mahal přímo z jeho věže. Tak alespoň na dálku zůstal spojen se svou láskou. Když 

v roce 1666 zemřel, byl pohřben po boku své milované manželky.  

Po pádu mughalské říše začalo mauzoleum chátrat. V 19. století se v něm za britské 

nadvlády pořádaly pikniky a hrály vojenské orchestry. O jeho obnovu se zasloužil lord 

Curzon, horlivý ochránce památek (v období 1898-1905 indický místokrál). Od roku 1983 

je tento div zapsán na seznam UNESCO. [8] 

Dnes stejně jako při postavení, působí dojmem, jakoby se lehounce vznášel mezi nebem 

a zemí. Návštěvník se spíše cítí jako v pohádce či krásném snu. Proporce mauzolea jsou 

dokonale symetrické, dávají pocit klidu a zároveň smíření se životem i ztrátou. Tádž Mahal 

se podle romantického nádechu stal pomníkem lásky, která přetrvala až za hrob.  
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5 PAMÁTKY, KTERÉ STOJÍ ZA P ŘIPOMENUTÍ 

 

Nabídneme si abecední seznam čtrnácti finalistů, ze kterých bylo možné vybírat při 

anketě Nové divy světa. Mohli jsme pro ně hlasovat až do zastavení ankety, do 7. 7. 2007. 

Každý z nich je něčím výjimečný a určitě má co nabídnout. Pyramidy v Gíze byly nakonec 

vyškrtnuty ze seznamu. Zbylo jen třináct památek, ale aby byl seznam úplný, uvedla jsem 

všech čtrnáct finalistů. 

 

1. AKROPOLE (Řecko)  

2. ALHAMBRA (Španělsko)  

3. ANGKOR VAT (Kambodža)  

4. EIFFELOVA VĚŽ (Francie)  

5. HAGIA SOFIA (Turecko) 

6. KIJOMIZU (Japonsko)  

7. KREML A RUDÉ NÁMĚSTÍ (Rusko)  

8. NEUSCHWANSTEIN (Německo)  

9. OPERA v Sydney (Austrálie)  

10. PYRAMIDY v Gíze (Egypt) 

11. SOCHA SVOBODY (USA)  

12. SOCHY NA VELIKONOČNÍM OSTROVĚ (Chile) 

13. STONEHENGE (Velká Británie)  

14. TIMBUKTU (Mali)  

 

 

5.1 AKROPOLE (Řecko)  

 

Nachází se v hlavním městě Řecka, v Aténách. Bylo postaveno mezi lety 450-330 př.n.l. 

Hlavní z aténských pahorků sdružuje chrámy a památky staré až 2500 let. Vstupní branou 

vejdete do předbraní Propyleje, kterou tvořil architekt Mnésiklés. Když projdete 
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monumentální branou, spatříte Parthenón (stavbu, která nebyla nikdy dokončena). 

Parthenón, chrám zasvěcený bohyni Athéně a vrchol řecké antické architektury, je 

mezinárodním symbolem řecké civilizace. Byl postaven v Dórském stylu. Říká se, že na 

její stavbě bylo za potřebí pracovat ve dne i v noci, aby byli hotovi co nejrychleji. Výsledek 

byl ale unikátní. Vznikl chrám s vnitřní budovou obklopenou sloupovím ze šestačtyřiceti 

kusů. Na bocích bylo umístěno po sedmnácti, vpředu a vzadu po osmi sloupech. [13] 

Prvními nepřáteli, kteří si z něj udělali svou vlastní svatyni, byli Byzantinci, kteří chrám 

změnili na kostel zasvěcený Panně Marii. V 15. století se na Akropoli usídlili Turkové, 

kteří z Parthenónu udělali mešitu a poblíž postavili i minaret. Ale nejkrutější osud ho stále 

ještě čekal. V roce 1687 mezi Turky a Benátčany zuřily kruté boje. Turci tehdy přímo 

v Parthenónu skladovali střelný prach. Netrvalo dlouho a jedno z děl vypálilo kouli tak, že 

dopadla přímo do skladiště střelného prachu. Z chrámu Parthenón se okamžitě stala 

doutnající troska. Poškození chrámu bylo však rozsáhlé.  

V 70. letech se konečně začalo v Řecku mluvit o oživení Akropole. Nakonec se Řekové 

dočkali a na Akropoli můžete 

místy zahlédnout kontrast starého 

a nového mramoru. Tak velká 

odlišnost neunikne ani oku 

amatéra.  

Kdysi chrámový komplex byl 

útočištěm mnoha filozofů  

a učenců, místem, kde vznikla 

první forma demokracie. Další 

významnou památkou Akropole je 

chrám Atény  Niké. [2] 

Obr.15 : Pohled na Acropolis 

              (Internet -15) 
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5.2 ALHAMBRA (Špan ělsko)  

 

Maurská palácová pevnost Alhambra, byla postavena v Granadě ve 13. a 14. století. 

Palác je obklopen červenou půdou, stejnou barvu jakou má i zdivo. Říká se jí také Červený 

palác. Dodnes nám připomíná slavnou muslimskou říši al-Andalus. Jejím zakladatelem byl 

Muhammad Ibn Jusufa Ibn Nasra z dynastie Nasrovců (známý jako al-Ahmar). Pevnost 

Alhambra se svými štíhlými sloupy, zdobnými zdmi, freskovou výzdobou a fontánami má 

být naplněním maurských představ o ráji. Celý komplex má tři části: královský palác, 

nádherné zahrady a pevnost Alcazaba. Nejstarší budovou je pevnost Alcazaba, která byla 

postavena už v polovině 13. století. Maurové v ní vybudovali důmyslný vodní kanál, který 

vodu nahoru poháněl díky mlýnům. Královský palác tvoří nádvoří s fontánami, zdobené 

sály a Lví dvůr s pozlacenými sloupy a fontánou, kterou vytéká voda. Všechny komnaty 

jsou navíc zdobeny mramorovou mozaikou, štukováním a keramickými obklady. Vše je 

doplněno překrásnými zahradami. 

Arabové však museli Alhambru  opustit při obléhání křesťanskými vojsky v roce 1492. 

Poslední muslimský panovník Boabdil ji vydal bez boje pod podmínkou, že nebude 

zničena.  

V průběhu dalších století pevnost pomalu pustla a chátrala. V 19. století tento fascinující 

komplex znovuobjevili cestovatelé, 

spisovatelé a básníci. Můžeme jmenovat 

například: Victora Huga, Alexandra 

Dumase nebo Théophila Gautiera.  

Zvenku se komplex tváří jako 

nedobytná pevnost, ale uvnitř skrývá ráj 

na zemi jako z pohádky Tisíce a jedné 

noci. Přesně taková je jedna 

z nejnavštěvovanějších památek ve 

Španělsku. [2] 

 

             Obr. 16 : Pevnost Alhambra 

                      (Internet -16) 
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5.3 ANGKOR VAT  (Kambodža)  

 

Chrámový komplex a metropoli khmerské říše vybudoval ve 12. století král 

Súrjavarman II. Stala se památkou na panovníka, který si získal trůn podlou vraždou. Říká 

se, že dokonce nechal zavraždit i svého vládnoucího prastrýce, aby se zmocnil vlády nad 

zemí. I přesto byl schopným panovníkem a skvělým diplomatem. Během své éry dokázal 

začít komunikovat s Čínou a rozšířil hranice říše. Nakonec se sám stal obětí vraždy. 

V dobách budování komplexu, patřilo město Angkor Vat mezi největší metropole na světě. 

Žilo zde až kolem milionu obyvatel. Velké jezero, které se nacházelo poblíž, dokázalo 

vytvořit zásoby vody. Když přišlo období sucha, bylo z čeho zavlažovat. Na zdejší dobu to 

byl naprosto převratný zavlažovací systém, který napomáhal zajistit dostatek potravy. 

Celková plocha areálu s chrámem Angkor Vat a desítkami dalších památek je 200 

hektarů. Tvarem má připomínat horu Meru (sídlo hinduistických bohů). Zvláštní je, že se 

historické prameny nezmiňují o lidech, kteří stavbu zhotovili. Dodnes zůstali anonymní. 

V objektu je pět věží, které symbolizují hinduistický střed vesmíru s horou Meru. 

Uprostřed se nachází hlavní věž, 

do které jako by se stahovaly 

všechny cesty z ostatních svatyní. 

Všude kolem se nacházejí sochy 

zvířat, v podobě sedmihlavých 

hladů a lvů. 

Až do 19. století se v komplexu 

usídlili buddhističtí mniši. A právě 

proto je Angkor Vat brán jako 

jedno z nejvýznamnějších míst pro 

všechny vyznavače buddhismu. 

 

 

Obr.17 : Chrámový komplex Angkor Vat 

         (Internet -17) 
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Angkor byl zničen Thajci v roce 1431, renovovanou podobu unáme až dnes. Chrám se 

stal symbolem Kambodži a dokonce je zobrazován na státní vlajce. [2] 

 

 

5.4 EIFFELOVA VĚŽ (Francie)  

 

Ocelová rozhledna na břehu Seiny navržená Gustavem Eiffelem, byla zahájena montáží 

kovové konstrukce 1. července 1887. O dva roky později (1889) byla představena 

veřejnosti u příležitosti světové výstavy a 100. výročí Francouzské revoluce.  

Půdorys věže tvoří čtverec o rozloze 1,6 hektarů a samotný unikát váží přes 10 tisíc tun. 

Po překonání prvních 345 schodů se návštěvník ocitne v prvním patře, ve výšce 57 metrů, 

kde se nachází restaurace, kavárny i kino. Ve druhém patře najdeme obchody a restaurace, 

ve výšce 116 metrů. V patře třetím, ve výšce 276 metrů je vyhlídková terasa, která pojme 

až 800 lidí. Na vrcholu věže je postaveno meteorologické pracoviště a zařízení pro leteckou 

navigaci.  

Měří 312 metrů a v době vzniku 

byla nejvyšší stavbou světa. 

Dokonce svou výškou překonala i 

dosavadního vítěze, Cheopsovu 

pyramidu v Gíze, která je vysoká 

146 metrů. Tento post si udržela až 

do roku 1930, kdy ji pokořil 

newyorský mrakodrap Chrysler 

Building. Během let získala 

Eiffelova věž světový věhlas a 

stala se také symbolem Paříže. 

                   

          Obr.18 : Eiffelova věž 

                       (Internet - 18) 

 



 

 

 

36 

 

5.5 HAGIA SOFIA (Turecko)  

 

Byzantský chrám Hagia Sofia neboli Chrám Boží moudrosti nechal zhotovit císař 

Justinián. Nachází se v hlavním městě Turecka v  Istanbulu. Byl postaven v letech 532-537 

n.l. Jeho kopule byla (průměr 31m, výška 56 m) až do postavení chrámu sv. Petra v Římě 

největší na světě. Dlouhých tisíc let si Hagia Sofia držela prvenství jako největší 

křesťanská stavba a dodnes se co do velikosti pohybuje na čtvrtém místě na světě. Překonat 

ji dokázaly pouze katedrála svatého Petra a katedrála svatého Pavla v Londýně a Dóm 

v italském Miláně.  

Chrám je propracován do 

posledních detailů. Rozkládá se 

na ploše asi 7570 m2 . Stěny jsou 

obloženy vzácným mramorem, 

frýžským kamenem, červeným 

porfyrem a alabastrem. Velká 

část paláce je pozlacena celkem 

šestatřiceti tunami zlata. Od roku 

1934 slouží Hagia Sofia jako 

muzeum. [2] 

                                             

 

       Obr.19 : Chrám Hagia Sofia  

                    (Internet - 19) 

 

5.6 KIJOMIZU (Japonsko)  

 

Skvost japonské architektury, buddhistický klášter Kijomizu, byl založen díky 

buddhistickému mnichovi jménem Enčin v roce 798 n.l. Chrámy v Kjótu  v Japonsku byly 

sídlem císařů. Areál tvoří sedm budov, hlavní z nich je třípatrová pagoda. 
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Nejpozoruhodnější je obrovská visutá veranda, která je podepřena stovkami pilířů. Uvnitř 

chrámu se skrývají malé vodopády, podle nichž získal jméno Kijomizu -„čistá voda“. 

V roce 1629 klášter postihl požár, který téměř úplně zdevastoval památku. Současné 

budovy byly postaveny v roce 1633, kdy se 

dočkaly rekonstrukce.  

    Tím nejvzácnějším prostorem je ale 

nejvnitřnější svatyně, které místní 

obyvatelé říkají Nainaidžin. Právě uvnitř se 

nachází socha bohyně Milosrdenství. Její 

podobizna bývá po většinu času skryta. 

Veřejnost ji může vidět jen jednou za 33 

let. Naposledy měli Japonci a zahraniční 

turisté tuto možnost v roce 1977.  

 

        Obr.20 : Klášter Kijomizu  

                     (Internet - 20) 

                                

5.7 KREML A RUDÉ NÁM ĚSTÍ (Rusko)  

 

Pevnost Kreml na moskevském Rudém náměstí pochází z 

11. století a zahrnuje paláce a chrámy s malebnými 

pestrobarevnými kupolemi. Kreml je nejen nejznámější, ale 

také nejstarší částí Moskvy. Jak hradby, tak věže se dodnes 

uchovaly v téměř neporušené podobě. Nejznámějším je 

chrám Vasilije Blaženého (z poloviny 16. stol.) na okraji 

náměstí.  

  

 

Obr.21 : Pevnost Kreml 

                (Internet - 21) 
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Dodnes je chrám symbolem Ruska. Velice významnou památkou je i Uspenský chrám, 

který je místem korunovace ruských carů. Celý komplex kremelských památek včetně 

přilehlého Rudého náměstí je od roku 1990 zapsán na seznam památek UNESCO. [2] 

                                            

5.8 NEUSCHWANSTEIN (Německo)  

 

Romantický zámek jako z pohádky nechal v letech 1869-1884 postavit bavorský král 

Ludvík II. nad soutěskou říčky Pollak (nedaleko Mnichova) ve Schwangau v bavorských 

Alpách. Pojmenován je po rytíři Swanovi z opery 

Lohengrin Richarda Wagnera, jehož hudbou byl Ludvík 

okouzlen. Svou podobou měl ilustrovat atmosféru 

Wágnerovy hudby a vypadat jako z jiného světa. Hlavní 

a zřejmě i nejkrásnější místností Neuschwanstein je trůní 

sál, který zabírá dvě patra. Je vyzdoben nebeskou 

modrou kopulí. Na ní se třpytí hvězdy a všude kolem je 

velké množství zdobných sloupů, obrazy světců, andělů 

a několika státníků. Ve skutečností trůní sál nikdy žádný 

trůn uvnitř neměl. Král Ludvík II. už to jednoduše 

nestihl a zemřel dříve, než byl převezen. Dnes je tento 

velkolepý zámek námětem pro filmovou společnost 

Walt Disney.  

 

    Obr.22 : Zámek Neuschwanstein [2] 

 

5.9 OPERA v Sydney (Austrálie) 

 

 Budova připomínající plachetnici či labuť vznikala v letech 1954-1973. Autorem 

projektu je dánský architekt Jörn Utzon, který vyhrál mezinárodní architektonickou soutěž, 

a tím získal i právo postavit své velkolepé dílo. Půvab jeho nápadu umocňuje okolní 
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prostředí zálivu a přístavu, kde budova stojí. Byla částečně inspirována architekturou Mayů 

a Aztéků v Mexiku.  Stavba je 183 metrů dlouhá a 118 metrů široká. V nejvyšším bodě se 

tyčí do výšky 67 metrů. Budova hudební svatyně  v Sydney je symbolem města a jednou z 

nejznámějších budov dvacátého století. Opera byla slavnostně otevřena v roce 1973 

britskou královnou Alžbětou II. Opera se pyšní několika primáty. Má největší divadelní 

opony na světe, každá z nich má 93 m2 a 

největší mechanické varhany na světě 

(mají přes deset tisíc píšťal). V budově je 

pět divadelních a koncertních sálů, pět 

studií, dvě haly, kino, čtyři restaurace, 

šest barů, výstavní prostory, knihovna a 

šedesát šaten. Celková kapacita hledišť je 

5467 míst. Někteří lidé tvrdí, že je nejen 

nejkrásnější budovou, která vznikla v 

druhé polovině století, ale nejkrásnější 

budovou vůbec. 

                                                                                [2] 

             Obr.23 : Opera v Sydney 

                          (Internet - 23) 

 

5.10 SOCHA SVOBODY (USA)  

 

Sochu s názvem "Svoboda osvětlující svět" věnovala Francie Spojeným státům ke  

100. výročí vyhlášení nezávislosti. Má připomínat přátelství a pomoc, kterou Francie 

poskytla americkým osadníkům v boji za nezávislost na Velké Británii v roce 1776. Pouze 

Francie totiž poslala do Ameriky své vojáky. Autorem stavby se stal Frédéric Auguste 

Bertholdi. Stavba byla slavnostně odhalena 28. října 1886 v New Yorku, za asistence 

amerického prezidenta Grovera Clevelanda.  

    Měděná socha měří i s podstavcem 93 metrů (46 m socha, 47 m podstavec). Svou 

proslulou zelenou barvu získala díky mědi.  Až do konce 19. století byla nejvyšší stavbou 
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na západní polokouli. Socha Svobody měla původně stát u Suezského průplavu jako 

symbol spolupráce mnoha národů. Egyptu se ale 

zdála příliš drahá, a tak nakonec našla své místo ve 

Spojených státech. Stala se symbolem nejen 

svobody, ale i New Yorku. 

 

    Od roku 1984 spadá na seznam UNESCO. Po 

teroristických útocích na New York byl celý 

ostrůvek, kde se socha nachází, uzavřen. 

K znovuotevření došlo až v létě 2004. [2] 

 

                                                  

 

 

      Obr.24 : Socha Svobody 

              (Internet - 24) 

 

5.11 SOCHY NA VELIKONOČNÍM OSTROVĚ (Chile) 

 

Na Velikonočním ostrově se dodnes nedochovaly žádné písemné záznamy. A s každým 

úmrtím mizela i kultura a tradice. Nejdříve na ostrově vznikaly klečící sochy vytesané ze 

struskovité lávy nebo čediče. Jde o moai, sochu s horní polovinou v podobě mužského těla, 

stylizovanou hlavou, vsazenýma očima a protáhlými ušními lalůčky. Jedná se o unikátní 

figurální výtvory, jež měly představovat náčelníky, kteří se po smrti stali bohy.  

     Odhaduje se, že sochu tesalo až 30 mužů celý rok. Přední a boční části soch se 

opracovávaly  ještě v lomu. Až poté, co byla socha oddělena od skály a stáhnuta do jámy, 

aby se mohla opracovat i její zadní strana. Tvůrci posléze sochu připevnili lany na sáně a 

přepravili je na místo určení (do vzdáleností i čtyř kilometrů). Tato fáze trvala 90 mužům 

dva měsíce. „Účes“ zajistili trámy, které soše přivázali k hlavě. Sochu zvedali tak, že ji 

podložili hromadou kamení a postupně ji zvyšovali. Jak hromada postupně rostla, podložili 
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hlavu sochy příčným trámem, aby zdvihání usnadnili. Když socha stála téměř ve vzpřímené 

poloze, k hlavě jí připevnili lana. Na nich ji usadili ve 

svislé poloze. A nakonec odstranili i lana a sáně. [8] 

 

                                

                            Obr. 25 a 26 : Způsob vzniku soch, jejích přeprava [8] 

 

5.11.1 Osobnost Velikono čních ostrov ů  

 

Se sochami na Velikonočním ostrově je úzce spjato i jméno českého vědce: 

Ing. Pavel Pavel 

 

Narodil se v roce 1957, ve Strakonicích. Jeho koníčkem je experimentální archeologie. 

Pavel Pavel se zabývá zkoumáním možných způsobů transportu těžkých břemen při stavbě 

monumentálních staveb dávnověku.  
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    Mezi jeho nejoblíbenější experimenty patří objevy 

Thora Heyerdahla na Velikonočním ostrově. Zaujalo 

jej, jak mohli domorodci pohybovat obrovskými 

sochami. Proto postavil několik modelů na ověření 

svých úvah. V roce 1981 vyrobil s přáteli 20 tun těžký 

betonový model sochy moai a vyzkoušel, jak s ním 

lze pohybovat pouze pomocí lan ovládaných malou 

skupinou osob. 

 

 

 

Obr. 27 : Český vědec, Pavel Pavel se sochou moai 

               (Internet – 27) 

 

V roce 1986 byl pozván Thorem Heyerdalem na Velikonoční ostrov, kde experiment 

zopakoval. K pohybu jedné sochy bylo skutečně zapotřebí jen 16 lidí s jedním vedoucím a 

několik lan.  

Dalším pokusem, který Pavel Pavel provedl, bylo přesunutí necelých 30 tun těžkého 

Kadovského viklanu poblíž obce Kadov (okres Strakonice). Tento viklan neznámý vandal 

vyvalil z jeho původního místa. Šest lidí vybavených pouze dřevěnými pákami a klíny 

tento viklan opět vztyčilo a přesunulo do původní polohy. 

V současnosti se Pavel Pavel angažuje politicky za ODS. Od roku 2004 je členem Rady 

Jihočeského kraje. [22] 

 

5.12 STONEHENGE (Velká Británie) 

 

     Velkolepý megalitický kruh z obřích kamenných kvádrů ve Stonehenge stále odolává 

zubu času. Připomíná tajemství náboženství, vědy a zůstává věčnou hádankou i 

architektonickým divem. Sloužil jako posvátné pohřebiště, či jako prehistorická 

observatoř? 
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Nápadně se tyčí uprostřed Salisburské planiny v jižní Anglii. Hlavní část byla postavena 

mezi lety 1800 a 1400 př.n.l. To, co ze Stonehenge zůstalo dnes, je jen stínem někdejší 

slávy. Více než polovina kamenů se totiž skácela nebo zmizela. 

Stavba začala už kolem roku 2800 př.n.l. (někteří odborníci tvrdí, že již kolem roku 

3800 př.n.l.), kdy byl hlouben rozsáhlý příkop a 56 jam, nalezených v jeho hliněném náspu. 

Při pohledu z letadla lze původní tvar Stonehenge dosud rozeznat, přestože mnoho kamenů 

schází.                          

Kolem roku 2100 př.n.l. bylo z Walesu dopraveno 80 kvádrů šedomodrého pískovce. Na 

místě byly uspořádány do dvou soustředných kruhů, ale později je nahradil kruh 30 

obrovských pískovcových monolitů zvaných sarseny. Uvnitř tohoto kruhu stály dvě 

neúplné formace ve tvaru podkovy. 

Vnější podkovu tvořilo pět 

arsenových trilitů (dvou kolmo 

vztyčených kamen, na nichž 

vodorovně spočívá třetí). Sarseny 

vnějšího kruhu měří na výšku pět 

metrů a váží 26 tun. Vnitřní 

podkovu doplnilo 19 opracovaných 

balvanů šedomodrého pískovce. Je 

pozoruhodné, že neolitičtí dělníci 

používali ke kopání jen krumpáče 

zhotovené z jeleního paroží.  

 

            Obr.28 : Stonehenge 

                         (Internet - 28) 

 

Anglosasové dali megalitu jméno Stonehenge, což značí „visící kámen“. Někdo tvrdí, že 

Stonehenge sloužil jako římský chrám, druhý je ale přesvědčen, že představoval druidskou 

svatyni, kde se praktikovalo uctívání Slunce a přinášely lidské oběti. Uspořádání kamenů 

má zřejmě vztah k pohybům Slunce, Měsíce a planet i souvislostem mezi nimi. Uspořádání 
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kamenů poskytuje přesné vodítko k určení východu a západu Slunce, Měsíce 

v nejdůležitější dny, hlavně o letním a zimním slunovratu. 

Za strážce Stonehenge byli považováni Druidové, kteří tvořili privilegovanou kastu 

kněží. Na roli strážců posvátné moudrosti se někdy připravovali i dvacet let. Byli mistry 

magie a dovedli zacházet s nadpřirozenými silami. O slavnostech jim poddaní přinášeli 

lidské i zvířecí oběti.  

Stonehenge je dnes jedním z nejnavštěvovanějších prehistorických míst na světě. [8] 

 

5.13 TIMBUKTU (Mali)  

 

 Západoafrické město Timbuktu na řece Niger, kde se pevnost nachází, založili asi v  

10. století předci dnešních obyvatel - kočovní Tuaregové. Tenkrát se zde nacházela první 

křižovatka obchodních cest. Ve 14. století byla v Timbuktu zřízena jedna z prvních 

univerzit na světě, kterou tvořilo 180 škol koránu. Ve 12. století se město stalo centrem 

obchodu (především díky zlatu), muslimské vzdělanosti a jedním z nejbohatších místem 

světa.  

Úpadek města začal v 16. století, kdy ho dobyli Maročané. Dnes je všechna bývalá sláva 

pryč a Timbuktu je polozapomenutým a hospodářsky bezvýznamným městem v chudé 

africké republice Mali.  

V roce 2003 přívalové deště zničily na 180 hliněných budov, kterými Timbuktu 

proslulo. Déšť však není pro město jedinou hrozbou. V současnosti ho ohrožuje stále se 

rozšiřující poušť. Někteří vědci hrozí, že bájné město může brzy zmizet pod nánosy písku, 

protože saharská poušť nezadržitelně postupuje. Písek je nejen v ulicích města, ale i uvnitř 

budov.  

V současné době je nejen na seznamu UNESCO od roku 1988, ale i na seznamu 

nejohroženějších památek světa. Bohužel záchrana, která by doslova spolkla obrovské 

množství peněž, je zatím v nedohlednu. Mali totiž patří k nejchudším zemím světa. Život je 

tu nesmírně tvrdý, africký stát navíc postihla dvě období sucha. Dalším velkým nepřítelem 

jsou teroristé. Nedaleko ve městě Sahel, se nachází výcviková centra mezinárodní 

teroristické sítě al-Kaidá.  
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     Do Timbuktu dnes dobrovolně putují snad jen milovníci dobrodružství a mezinárodních 

týmy vědců, kteří se snaží zachránit více než 150 tisíc rukopisů z 12. století. Najdeme mezi 

nimi například i výtisk koránu psaný zlatým písmem i spisy psané na gazelí kůži. Vědci 

nyní usilují o založení knihovny, v níž by mohla být tato vzácná díla soustředěna. Těžko 

říct, jestli se jim to podaří. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           Obr.29 : Pevnost Timbuktu 

                                        (Internet - 29) 
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6 ZÁVĚR 

 

Po vyhlášení výsledků vypuklo v zemích vítězných památek nadšení a oslavy. Největší 

radost projevovali lidé zejména ve třech latinskoamerických zemích: v Peru, Brazílii a 

Mexiku. Veřejnost, úřady i  velké obchodní společnosti těchto zemí v posledních měsících 

před vyhlášením finišovaly ve svém úsilí prosadit svou památku. Podle médií dokonce 

brazilské telekomunikační společnosti zrušili poplatek za textové zprávy, aby lidé nešetřili 

na zaslaných hlasech pro sochu Krista Spasitele. Tato aktivita se Brazílii nakonec podle 

agentur vyplatila. V Indii to vypadalo podobně, stejně tak jako v Číně, Jordánsku a jiných 

zemích. V Peru dokonce vláda zřídila síť veřejných počítačů, aby mohli lidé hlasovat pro 

Machu Picchu. Můžeme proto s jistotou říct, že kdyby se naše vláda trošku více starala,  

mohli jsme umístit nějakou z našich památek mezi finalisty. 

Žádné obrovské oslavy se však nekonaly v Evropě. Na evropském kontinentu totiž leží 

pouze jeden z nových divů, a to Koloseum v Římě.      

Weberův projekt nepochybně přináší zábavu a popularitu svému autorovi. Může vzbudit 

zájem o některé méně známé a ohrožené historické památky. Má i přímý význam pro 

záchranu pamětihodností. Weber alespoň tvrdil, že polovinu výtěžku z celé akce věnuje na 

obnovu poničených památek. Už v průběhu hlasování odeslal 13 tisíc eur do fondu na 

opravu sochy Buddhy.  

Může vzbuzovat i pochybnosti. Stane se nový seznam divů světa něčím víc než jen 

exkluzivním turistickým průvodcem? Když dorazíme na místo označené v průvodci jako 

"div světa" jistě to znamená, že turista vstoupil na půdu významné památky. Ale rozhodně 

to nemusí znamenat, že vstoupil do historie.  

Podle jiných zdrojů však výběr divů závisel hlavně na úspěšnosti reklamních lobby 

jednotlivých zemí, které se snažily zmanipulovat účastnící se obyvatelstvo. Organizátoři se 

nakonec přiznali, že nebylo zabezpečeno, aby někdo nemohl hlasovat dvakrát. Stejně 

podobně o hlasování mohl rozhodovat počet obyvatel země. Není divu, že nám Čína jasně 

dala najevo, jaké množství lidí ji obývá.  

Nikdo zřejmě už dnes nezjistí, jak to skutečně bylo. Někteří lidé tvrdí, že mohlo jít o 

elegantní způsob, jak vytáhnout z lidí peníze. Výtěžek hlasování sice půjde z jedné 
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poloviny na údržbu památek, druhá půlka však poputuje rovnou do (již dříve dosti plné) 

kapsy pana Webera.  

Ať už byly ohlasy jakkoliv pozitivní nebo negativní, Nové divy byly nakonec zvoleny. 

Určitě to nebyla zcela spravedlivá soutěž, ale co k tomu dodat? Budeme spolu doufat, že 

památky, které se touto soutěží proslavily, budou těžit z potlesku, kterého se jim dostalo. 

Nejen že peníze, které se vybraly půjdou na obnovu památek, ale budou se těšit z většího 

počtu zájmu návštěvníků. Díky Weberově nadaci se více rozvine zájem o kulturu, 

společenské vyžití i cestovní ruch. Hlavní cíl této soutěže je v podstatě splněn na jedničku. 

Nové divy světa jsou vyhlášeny.  Teď už památky zůstávají v rukou svých majitelů, kteří 

budou jen doufat, že na ně také nějaký příspěvek zůstane a je pouze na nich, jak s těmito 

financemi budou nebo nebudou nakládat. 
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Příloha 3 - Plánek naleziště Machu Picchu 
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