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PELHŘIMOV
a okolí

TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI

PELHØIMOV – MĚSTO REKORDÙ

Muzeum rekordù a kuriozit 
Jihlavská brána, tel.: 565 321 327

Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší nej-
rychlejší, nejvytrvalejší… To vše jsou pøí-
vlastky, s nimiž se v expozici muzea mapu-
jícího unikátní výkony českých a světových 
rekordmanù, setkáte na každém kroku. 
V jediné instituci svého druhu ve støední 

Evropě je k vidění vše ze světa rekordù, kuriozit a meziná-
rodního festivalu „Pelhøimov – město rekordù.“

Procházka Českou knihou rekordù – centrem města 
od Muzea rekordù a kuriozit na Nábøeží rekordù a ku-
riozit až do Domu dobrých dnù Vás provede STEZKA 
REKORDÙ. Mluvící tabule Vám dle Vašeho výběru poví 
to nejzajímavější z České knihy rekordù. Podél øíčky Bělé 
narazíte na rekordmany i obøí pøedměty.

Galerie M
Masarykovo nám. 17, tel: 565 321 548
galeriem@kzpe.cz
Výstavní síò výtvarného umění v pøízemních 
prostorách bývalého Purkrabského domu 
čp. 17 na Masarykově náměstí.

OTEVÍRACÍ DOBA 
sezóna (červen–záøí) mimo sezónu (øíjen–květen)
PO–PÁ 9.00–12.00 12.30–17.00 PO zavøeno
SO–NE 10.00–12.00 12.30–17.00 ÚT–PÁ 9.00–12.00 12.30–17.00
   SO 9.00–12.00 12.30–16.00
   NE --- 14.00–17.00

Výstavní síò kostela sv. Víta
Svatovítské nám. 
Sezónní tématické výstavy v pùvodně gotickém koste-
le s barokními úpravami. V prùběhu roku tento kostel 
s nádhernou akustikou slouží jako koncertní síò. Od 
dubna do øíjna se zde každý první pátek a sobotu v mě-
síci konají svatební obøady. Otevøeno dle rozsahu aktuál-
ní expozice, informace o provozu je možné zjistit na TIC 
nebo na www.pelhrimovsko.cz.

OKOLÍ PELHØIMOVA

Køemešník tel.: 565 303 430 – Hotel
Poutní kostel Nejsvětější Trojice, Rozhledna Pípalka, 
Kaplička s periodickým pramenem mírně radioaktivní 
vody, Horský hotel, Větrný zámek, køížová cesta, Naučná 
stezka www.pelhrimovsko.cz

Počátky tel.: 565 650 484 – Infocentrum
Kostel sv. Jana Køtitele, Kaple sv. Kateøiny, Barokní 
sousoší Jana Nepomuckého s kašnou, Městské muze-
um Počátky a rodný dùm básníka Otokara Bøeziny 

www.pocatky.cz

Kamenice nad Lipou tel.: 565 432 667 – Zámek
Zámek a lípa v zámeckém parku, Lesní høbitov Bradlo 
s kaplí sv. Máøí Magdaleny, Židovský høbitov, Vlastivěd-
né muzeum, Úzkokolejná železniční trať, Køížová cesta

www.kamenicenl.cz

Horní Cerekev tel.: 565 396 495
Høbitovní kostel sv. Jana Køtitele, Židovský høbitov, Kos-
tel Zvěstování Panny Marie, Zámek, Kaštanová alej

www.hornicerekev.cz

Kámen tel.: 565 426 619
Státní hrad – muzeum jednostopých vozidel

http://hradkamen.pacov.info

Žirovnice tel.: 565 494 095 – Zámek
Zámek, Kostel sv. Jakuba a Filipa www.zirovnice.cz

Nová Cerekev tel.: 565 394 114
Židovská synagoga www.novacerekev.cz

Červená Øečice tel.: 565 398 101 
Zámek www.cervenarecice.cz

Košetice tel.: 565 498 117
Dva zámky, Židovský høbitov, Kaplička sv. Anny

www.kosetice.cz

Želiv tel.: 565 581 193
Areál kláštera s pozdně gotickým hradem vybudovaným 
v sousedství, Kostel Narození Panny Marie

www.obeczeliv.cz



Expozice „Stavby ze sirek“ umístěná v pelhøimovském 
Domě dobrých dnù je světovým unikátem. 40 let života 
vložil do svých výrobkù Tomáš Korda z Vrchlabí… v prù-
běhu neuvěøitelných 63.310 hodin čistého času práce 
vytvoøil desítky staveb z neuvěøitelného počtu 820.215 
zápalek a zápalkových hlaviček! Nikde na světě není nic 
podobného k vidění!

Pelhøimovská øíčka Bělá, s pøičiněním turistù ze všech 
koutù zeměkoule, se stává øekou s nejvíce pøítoky na 
světě. Staòte se i vy součástí rekordu – pøivezte vodu ze 
svých cest či domova a pøispějte do soutoku největšího 
počtu vod planety Země, který poøádá Muzeum rekordù 
a kuriozit Pelhøimov.  www.dobryden.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PO–NE  9.00–17.00 tel.: 777 601 300, 565 321 228 (Dùm dobrých dnù)

Muzeum strašidel 
Masarykovo nám. 17, tel.: 565 321 548

Unikátní expozice strašidel vyskytujících 
se v minulosti i současnosti na Vysočině. 
Mùžete zde zhlédnout nejen draka, ale 
i tøeba plivníka či skøítky mezulíny… Ex-
ponáty jsou pøevážně z vosku a ve skuteč-

né velikosti. Muzeum je umístěno v prostorách sklepení 
bývalého Purkrabského domu čp. 17 na Masarykově 
náměstí.  www.pelhrimovsko.cz/strasidla

OTEVÍRACÍ DOBA sezóna (červen–záøí)
PO–PÁ 9.00–12.00 12.30–17.00 SO–NE 10.00–12.00 12.30–17.00
Mimo sezónu lze Muzeum strašidel navštívit po dohodě s Galerií M,
tel: 565 321 548

Muzeum Vysočiny Pelhøimov 
Masarykovo nám. 12, tel: 565 323 184

Expozice věnovaná dějinám města a jeho 
významným osobnostem je umístěna 
v zámku pánù z Øíčan a v pozdně rene-
sančním Šrejnarovském domě. Každý mě-
síc se zde poøádají rùzné tématické výsta-
vy. V bývalé šatlavě je umístěna expozice 
vězeòství. www.muzeumpe.cz

sezóna (duben–øíjen)  
ÚT–PÁ 9.00–12.00 13.00–17.00
SO–NE 10.00–12.00 13.00–17.00

Jako hold svým slavným rodákùm vy-
tvoøili pelhøimovští Síò Lipských 
aneb První české MÚZYum, které 
je umístěno do pøízemí čp. 10 (tzv. Šrej-
narovského domu) na pelhøimovském 
Masarykově náměstí. Do podvědomí 
lidí se z rodu Lipských dostali zejména 

režisér Oldøich Lipský a jeho bratr herec Lubomír, ale 
mnoho práce v divadle či televizi odvedli i další členové 
této slavné umělecké dynastie. Expozice je rozdělena do 
tøí částí. V první se dozvíte o životě a dílu, druhá část je 
věnována fi lmové tvorbě a tøetí nám zábavnou formou 
pøipomíná slavné fi lmy vytvoøené O. Lipským. Návštěva 
této expozice jistě v každém zanechá kousek moudra či 
radosti, které členové této dynastie kolem sebe rozdávali 
a rozdávají. Tel.: 565 326 924 www.pelhrimovsko.cz

OTEVÍRACÍ DOBA 
sezóna (červen–záøí)  mimo sezónu
PO–PÁ 9.00–12.30 13.00–17.00 PO–PÁ 9.00–12.30 13.00–17.00
SO–NE 10.00–12.30 13.00–17.00 SO 9.00–12.30 ---
Mimo sozónu lze Muzeum strašidel navštívit po dohodě s Galerií M, 
tel.: 565 321 548

mimo sezónu (listopad–bøezen)
ÚT–PÁ 9.00–12.00 13.00–16.00
SO 10.00–12.00
NE 13.00–15.00

Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje
Děkanská ul.
Z ochozu věže z výšky tøiceti metrù je nádherný výhled 
na město i okolní krajinu. Celkem 148 schodù věže mù-
žete zdolat i s kozami rekordmankami Rózou a Rézou, 
které byly návštěvníky věže vyneseny již do výšky nad 
164 000 metrù n. m. www.pelhrimovsko.cz

OTEVÍRACÍ DOBA sezóna (květen–záøí)
PO–PÁ 9.00–12.00 12.30–17.00 SO–NE 10.00–12.00 12.30–17.00
Mimo sezónu lze věž navštívit po dohodě na TIC, tel: 565 326 924

Naučná stezka „Městské sady“ 
Pøírodní charakter parku s pestrou skladbou døevin a za-
jímavá historie vzniku městských sadù byly podnětem 
pro vybudování okruhu naučné stezky informující o zají-
mavostech parku samotného i pøírody Pelhøimovska. 

Stezka po stavebních slozích
Královské město Pelhøimov oplývá mnoha objekty po-
stavenými v rozličných stavebních slozích, po kterých 
nás provede stezka zaměøená na jednotlivé prvky slohù. 
Stezka označená tabulkami provází po dvou okruzích: 
vnitøním městem a pøedměstím. Výchozím místem pro 
stezku je dùm čp. 10 na Masarykově náměstí (TIC), kde 
jsou k dispozici propagační materiály.


