
PŘIJEĎTE DO PELHŘIMOVA
Kromě českých NEJ... si zde nenechte ujít ani návštěvu

Muzea strašidel, Síně Lipských, výstup na vyhlídkovou věž
kostela sv. Bartoloměje či prohlídku Muzea Vysočiny s historickou 

expozicí vězeňství (vše v centru Pelhřimova – města rekordů).

• největší nerezový trychtýř - výška 225 cm
• permanentně probíhající projekt „VODA 

PLANETY ZEMĚ“, jehož prostřednictvím se 
pelhřimovská říčka Bělá stává řekou s nej-
větším počtem přítoků na světě.

• tabule rekordmanů
Stezka byla vytvořena za přispění FONDU 
VYSOČINY a MĚSTA PELHŘIMOV.

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY + Unikáty ze sirek 
- nová expozice Muzea rekordů a kuriozit
Dům dobrých dnů, Nábřeží rekordů a kuriozit 811 
(na mostě v ul. V.B.Juhna)
• kytary, housle, mandolíny, vázy, obrazy - vše 

ze sirek - 90 exponátů, 571 871 sirek a 248 
344 zápalkových hlaviček - 63 310 hodin (tj. 
přes 7 let) čistého času práce jediného člově-
ka (autor: Tomáš Korda)

+ obří vyšívaná mapa Evropy, funkční parní 
stroj ze skla - světový unikát, řetízky vyřeza-
né ze špejlí, nejmenší klícka ze zlata, největší 
„půllitr“, sochy motorovkou, funkční ka-
menný reproduktor ...

Návštěvníci mohou využít společnou zvýhod-
něnou vstupenku do obou expozic.

otevřeno denně 9.00 - 17.00, tel. 777601304, 
e-mail : agentura@dobryden.cz 

Exponátem muzea je i NEJMENŠÍ JEZDECKÁ 
SOCHA NA SVĚTĚ
Řadě náměstí vévodí socha člověka, podle něhož je ná-
městí pojmenováno. Masarykovo náměstí v Pelhřimově 
– městě rekordů zdobí socha kuriózní a rekordní záro-
veň: nejmenší jezdecká socha na světě!
Pro místní Muzeum rekordů a kuriozit ji vytvořil vý-
tvarník Lubomír Vaněk z Brna. Sochu prvního česko-
slovenského prezidenta T. G. Masaryka o rozměrech 
9 x 9 x 2 milimetry autor po dvou měsících příprav 
a zkoušek vytvaroval do defi nitivní podoby pod lupou 
s osminásobným zvětšením, a to jehlou. Za materiál re-
kordman zvolil plastickou hmotu, kterou lze následně 
vytvrdit tepelnou cestou. 
Miniatura o velikosti přibližně dvou zápalkových hlaviček byla slavnostně instalována na budo-
vu radnice Městského úřadu Pelhřimov na Masarykově náměstí v červnu 2009.

Pelhřimov je hlavním městem rekordů.
Sem směřují telefonáty, e-maily a dopisy těch, 
kteří se chtějí zařadit mezi rekordmany. Agen-
tura Dobrý den zastřešující v České republice 
oblast rekordů a kuriozit je vydavatelem Čes-
ké knihy rekordů, správcem České databanky 
rekordů a od r. 1991 pořadatelem mezinárod-
ního festivalu Pelhřimov - město rekordů (kaž-
doročně 2. víkend v červnu)
Před 5 lety otevřela agentura další turistický 
cíl: stezku „Procházka Českou knihou rekordů“ 
– přibližně 1,5 km dlouhý okruh centrem Pel-
hřimova – města rekordů vycházející z Muzea 
rekordů a kuriozit a končící v Domě dobrých 
dnů (na Nábřeží rekordů a kuriozit) s expozicí 
ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY – světové unikáty ze 
sirek. Cestou si můžete prohlédnout obří ex-
ponáty, seznámit se s řadou rekordmanů a na 
třech zvukových tabulích si dle vlastního výbě-
ru zadat a vyposlechnout přes 300 rekordních 
údajů z České knihy rekordů a to i v angličtině 
a němčině.

Základní informace:
Součástí stezky jsou:
• 2 expozice (Muzeum rekordů a kuriozit, 

založené v r. 1994 a ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY, 
otevřené v r. 2005)

• 3 mluvící tabule - zvuková Česká kniha re-
kordů (přes 300 údajů z oblastí jakými jsou 
např.  NEJ... České republiky, Člověk, Škola, 
Kumšt, Auto-moto, Cukrovinky, Sport, Pivo 
... ale i pelhřimovská zastavení)

• nejdelší spínací špendlík - 670 cm
• obří poštovní schránka - zvětšenina prvore-

publikové poštovní schránky - šíře 180 cm

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov je 
umístěno do netradičního prostředí historické 
Dolní brány. V jeho pěti patrech lze narazit na 
mnohá překvapení – svým zaměřením je totiž 
jediné ve střední Evropě. Dámám a slečnám 
jistě padne do oka módní koutek s šaty zho-
tovenými z 21 751 spínacích špendlíků nebo 
kompletem pošitým 25 751 knofl íky. Pro pány 
a kluky jsou připraveny technické perličky – 
nejmenším funkčním bicyklem počínaje, přes 
jízdní kolo zhotovené ze dřeva, až po mini-
motocykl o výšce 28 cm. Pozornosti návštěv-
níků jistě neunikne obří pyžamo pro 98 spáčů, 
rekordní péřová bunda a spacák o velikosti 
XXXXL. Školáky jistě potěší dvoumetrová tuž-
ka, zubní kartáček pro celou rodinu nebo lí-
zátko o hmotnosti 12 kg. Stěny zdobí unikátní 
fotografi e zachycující ojedinělé výkony borců 
vytvořené v rámci Mezinárodního festivalu 
Pelhřimov – město rekordů. 
Součástí prohlídky je také 
Nejmenší galerie na světě 
s 55 karikaturami známých 
osobností. Galerie je však 
tak malinká, že k prohlížení 
obrázků je třeba si lehnout. 
Stojí to však za to!
Obři nad 205 cm výšky, do-
spělí trpaslíci pod 135 cm 
a tlouštíci s obvodem pasu 
nad 145 cm mají do Muzea rekordů a kuriozit 
vstup zdarma, stejně jako v prvém prázdni-
novém týdnu děti, které přinesou ukázat své 
vysvědčení se samými jedničkami!

EXPOZICI MUZEA REKORDŮ A KURIOZIT 
POJISTILA ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S.

Agentura “DOBRÝ DEN”, Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 PELHŘIMOV, tel./fax 565323163, e-mail: agentura@dobryden.cz

Expozice Zlaté české ručičky a Muzeum rekordů a kuriozit jsou otevřeny každý dobrý den 9 - 17 hod. www.dobryden.cz

MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT PELHŘIMOV
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PELHŘIMOV
– PROCHÁZKA ČESKOU KNIHOU REKORDŮ –

VSP DATA a.s., Údolní 2188, 390 64 Tábor, tel. 381 489 111
notebooky – programové vybavení – kopírky – faxy – počítačové sítě – servis tiskáren Hewlett Packard

ČESKÉ REKORDY NA POČÍTAČÍCH VSP DATA TÁBOR


