
Rekordmanský pobytový balíček 

Za REKORDY do PELHŘIMOVA 
2 dny v Pelhřimově – městě rekordů a okolí 

info: www.dobryden.cz 

 
O tom, že je na Vysočině město rekordů – Pelhřimov – mnozí vědí. Ale věděli jste, kolikže 
českých NEJ... je zde k vidění? 

Cílová skupina: Rodiny – Aktivní senioři – Partnerské dvojice – Zájmové skupiny přátel 

Program: 

1.den – příjezd do Pelhřimova – prohlídka středu města (návštěva T.I.C., Fotopointy pro vaše 

první fotky rekordních exponátů zapsaných v České knize rekordů na váš Instagram či 
facebook: největší turistický rozcestník na světě – 8 m (před budovou T.I.C. – Masarykovo nám. 
10, Nejmenší jezdecká socha TGM na světě – 9 × 9 mm – na budově radnice, Masarykovo nám. 
1, Největší šachový pěšec (spojeno s příběhem českého génia Járy Cimrmana, hmotnost 1,2 
tuny – Svatovítské náměstí). 

                               

            Největší šachový pěšec             Nejmenší jezdecká socha na světě…          Na budově radnice                

Ubytování v Penzionu Lucerna (www.penzionlucerna.cz), popř. v zařízení Beachwell Pelhřimov 
(www.beachwell.cz)  = Beach volejbal – Beach tenis – Beach fotbal, saunový svět, kryokomora, 
posilovna, hydromasážní vana, minigolf, pult s turistickými informacemi, dětské hřiště, Wi-Fi 
zdarma… 

              

  Beach volejbal – Beach fotbal            … a to celoročně                               Beach tenis 

file:///C:/Users/david/AppData/Local/Temp/www.penzionlucerna.cz
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZuoKUrcXtAhVCxYUKHQ6wD5UQFjAAegQIBBAE&url=https%3A%2F%2Fwww.beachwell.cz%2F&usg=AOvVaw0UMlwL4WBXCuzwiSCuMSgK


Zbrusu nové ubytování: ubytovací kapacity Malého muzea Bible ve Starém Pelhřimově 
(www.apartmany-pe.cz). 

      

 

Rovněž doporučujeme městský Poutní hotel Křemešník 10 km od Pelhřimova – v krásném 
přírodním prostředí Stříbrného vrchu Křemešník (www.hotelkremesnik.cz). 

 

Další program: 

Prohlídka Muzea rekordů a kuriozit (první expozice v Dolní bráně) – na 300 exponátů 
zapsaných v České knize rekordů – včetně Nejmenší galerie na světě. 

           

Muzeum rekordů      Obří kartáček na zuby                      Nejmenší galerie na světě            Obří kávová lžička 

 

Procházka Českou knihou rekordů – krátká stezka podél říčky Bělá (osazeno informačními 
tabulemi s údaji z České knihy rekordů). Stezka návštěvníky zavede k místu další prohlídky: 

 

Pelhřimov – expozice Zlaté české ručičky Muzea rekordů a kuriozit (90 unikátů ze sirek, největší 
plyšový medvídek KUKY, motocykl ze dřeva, miniMUCHOVA Slovanská epopej a desítky dalších 
exponátů zapsaných v České knize rekordů. 
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Následně prohlídka zahrady s obřími předměty. FOTOPOINTY: největší polévkový hrnec 
(objem 2.300 litrů), obří ježek v kleci (110 cm), největší čajník (640 l), třímetrový příbor, 
rekordně veliký mamut z proutí, největší nerezový trychtýř 225 cm).  

           
Zahrada muzea rekordů – Zlaté české ručičky: Největší ježek v kleci, obří poštovní schránka, rekordní kuchyně 

 

Vycházka do Starého Pelhřimova (cca 3 km) po nově vybudované stezce za městem – návštěva 
Malého muzea Bible s velmi „civilně vedenou“ komentovanou prohlídkou (v Muzeu je 
vystavena největší sbírka Biblí v České republice zapsaná v České knize rekordů, nejmenší Bible 
a řada kuriozit spojených s tímto tématem) . 

           
             Bible – staré tisky                              Moderní vydání Bible                       Bible jako fotokomiks z Lega 

 

2.den - Pěší výšlap na Křemešník – spojeno s obědem 

Poutní vrch Křemešník – 10 km od Pelhřimova (u parkoviště vystavena Největší cykloturistická 
značka na světě). Autem 10 minut, pěšky po červené turistické značce 2,5 hod., zpět 2 hod.  

Na Křemešníku: Výstup na rozhlednu Pípalka, z níž je v případě dobré viditelnost možno 
dohlédnout až na vrcholky Krkonoš (rozhledna je zapsána v České knize rekordů díky tomu, že 
na její vrcholové podestě proběhl svatební obřad – „1. svatba na rozhledně“ a vytrvalec 
Bohumil Svoboda zde během jediné hodiny vyběhl celkem 19krát nahoru a dolů po 3 880 
schodech, čímž překonal převýšení 765 metrů, což je nadmořská výška rozhledny). 

Alternativně k pochodu z Pelhřimova: procházka přírodou s možností projít hvězdicovitě řadu 
turisticky značených tras – na podzim možnost houbaření. 

           
            Příroda kolem vrchu Křemešník       Poutní hotel                                   Jde o místo s nezaměnitelným kouzlem 



 

Prohlídka kostela Nejsvětější Trojice (zapsán v České knize rekordů – jediný trojboký oltář ve 
střední Evropě, KURIOZITA: svého času zde o velkých poutích probíhaly souběžně 3 mše u 3 
oltářů, a to ve 3 jazycích. 

                                 
          Jediný trojboký oltář v ČR              Pohled na kostel Nejsvětější Trojice z rozhledny        Rozhledna Pípalka 

 

V rámci prohlídky je možno projít křížovou cestu s tzv. Kouzelnou studánkou (periodický 
pramen – údajně léčivá voda, což se traduje historicky již několik století), navštívit Boží hrob a 
tzv. poustevnu = místo, kde žil poustevník Mrňávek). 

 

Oběd v Poutním hotelu Křemešník (možnost ubytování). 

                 
                                   Poutní hotel Křemešník                                                   Blízký Větrný zámeček 

 

Po obědě možnost vyzkoušet: pravidelně zasněžovanou sjezdovku (v brzkém podzimu i lanové 
centrum). 

                 
               Lanové centrum Křemešník                                            Sjezdovka na vrcholku 


