
Petra je staroveké skalné mesto nachádzajúce sa v Jordánsku a je 
známe monumentálnymi stavbami vytesanými do skál. Aj keď táto 
oblasť bola osídlená už pred tisíckami rokov, za podobu v akej toto 
mesto poznáme dnes vďačíme pastierskemu kmeňu Nabatejcov, ktorý 
sa tu usadil približne v 6. storočí pred n.l. Práve počas osídlenia tohto 
miesta Nabatejcami sa z Petry stalo významné miesto obchodu a 
dôležitá križovatka ciest. Nabatejci sa v priebehu storočí stali bohatými 
obchodníkmi, ktorí svoje bohatstvo vkladali do zveľaďovania mesta. 
Postavili napríklad dokonalý systém kanálov, hrádzí a cisterien, 
ktoré mesto zásobovali vodou a súčasne ho chránili pred záplavami. 
V čase najväčšieho rozmachu tu žilo asi 30 000 tisíc obyvateľov. 
Ich obchodná sila však začala slabnúť počas konfl iktov s Rímom a 
ničivé zemetrasenia v rokoch 363 a 551 prispeli k zníženiu významu 
tohto mesta. Posledná zmienka o Petre bola z čias križiackych 
vojen a potom išlo už len o miesto, ktoré poznali len miestni beduíni, 

potomkovia pôvodných Nabatejcov, ktorí tajili jej existenciu pred okolitým svetom. K “opätovnému objaveniu” Petry došlo až v 19. 
storočí, keď švajčiarsky bádateľ J. L. (tajnička) v prestrojení získal dôveru miestnych sprievodcov a nosičov a prenikol do tohto 
mesta. Nasledovala éra záujmu o Petru tak zo strany bádateľov, archeológov ako aj turistov. No napriek takmer 200 rokov trvajúcemu 
prieskumu Petra stále ukrýva mnoho tajomstiev. Od roku 1985 je toto miesto zaradené na zoznam svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO a od roku 2007 patrí aj medzi nové divy sveta.     

www.facebook.com/krizovkysusmevomwww.scalpermedia.sk
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