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1. Úvod
Každý z nás už někdy slyšel o Guinessově knize rekordů, ale málokdo ví o tom,
že existují i záznamy českých rekordů. Tohle téma je určitě zajímavé pro každého,
jelikož rekordy jsou z různých oblastí a každý si najde to, co ho zajímá. Tohle téma
jsem si vybral, protože mě od mala zajímaly rekordy a minulý rok se mi dostala
do ruky Česká kniha rekordů.
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2. Historie rekordů
10. listopadu 1951 sir Hugh Beaver, generální ředitel pivovaru Guinness, byl na
setkání myslivců v Irsku. Během večírku se dostal do sporu o tom, které lovný pták je
nejrychlejší v Evropě. Jestli je to kulík zlatý nebo koroptev. Napadlo ho, že musí
existovat mnohem více různých "sporů" a sázek, a že neexistuje kniha, ve které by
byly informace, co je a co není pravda. Uvědomil si, že kniha by se mohla stát
populární.
Zaměstnanec pivovaru mu doporučil dva studenty, kteří v té době založili
v Londýně informační agenturu. Tito dva bratři dostali úkol shromáždit informace pro
první Guinnessovu knihu rekordů, která byla vydána v srpnu 1954 v nákladu tisíc
výtisků. Encyklopedie o rekordech se stala na světovém trhu nejprodávanější knihou
všech dob. Každoročně vychází nové vydání a výběr rekordů se pravidelně
aktualizuje a mění.
Českých světových zajímavostí bývá v knize uvedeno obvykle méně než pět.
Proslavil nás např. Pražský hrad nebo rekordní spotřeba piva. Českých jmen bývá
méně než deset a většinou se jedná o slavné sportovce, např. Jan Železný, Roman
Šebrle, Jarmila Kratochvílová, Helena Fibingerová. V kapitole fotbal se např. prosadil
brankář Petr Čech.
Agentura Dobrý den sestavovala v letech 1995–2002 české dodatky pro
knihu Guinessovy světové rekordy.
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3. Česká kniha rekordů
V roce 2003 vydala Agentura Dobrý den svou vlastní knihu s názvem Česká kniha
rekordů, která od té doby vychází v tříletých intervalech a shromažďuje rekordy a
kuriozity, které se staly v uplynulých třech letech.
V roce 2018 byla vydána poslední Česká kniha rekordů 6.
Kniha obsahuje spoustu rekordů, které jsou rozdělené do kapitol: hudba, sběratelé,
rekordy z měst a obcí, sport, příroda, jídlo,…
Na 250 stranách najdete spoustu různých rekordů, které jsou doplněny fotografiemi.
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4. Muzeum rekordů
Muzeum rekordů najdeme na Vysočině, ve městě Pelhřimov, v Dolní bráně. Uvidíte
zde stovky exponátů: největších, nejmenších, nejdelších, nejtěžších. Provoz zahájilo
dne 30. června 1994 jako jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě. Ročně
muzeum navštíví kolem 30 tisíc návštěvníků.

4.1 Zlaté české ručičky
V roce 2005 byla expozice muzea Zlaté české ručičky rozšířena do druhé budovy.
Jejím základem je sbírka výrobků ze zápalek. Tomáš Korda z Vrchlabí v průběhu
7 let 2 měsíců 22 dní a 22 hodin vytvořil přes 80 staveb z neuvěřitelného počtu
820 000 zápalek.
Kromě výrobků ze zápalek zde návštěvníci uvidí další zajímavé exponáty jako
například parní stroj ze skla, obraz Mona Lisa z rýže, ale dokonce i parní lokomotivu
ze dřeva (špejle).
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4.2 Obří exponáty v zahradě
K expozici patří také velká zahrada s největším nerezovým hrncem, čajovou
konvičkou či dvou a půlmetrovým trychtýřem, které patří do souboru tzv. obří
kuchyně.
Příbor doplnil stávající exponáty. Příborový nůž měří 260 centimetrů, vidlička má
249 centimetrů. Celý příbor váží kolem 60 kilogramů. Při jeho výrobě byl na řezání
plechu různé tloušťky použit největší laserový přístroj v Evropě. Firma Pacovské
strojírny by byla schopna vyrobit ještě podstatně větší příbor, ten by se ovšem
do zahrady již nevešel. Během 27. ročníku festivalu v červnu 2017 byl příbor
vystavován přímo na Masarykově náměstí.
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5. Festival rekordů
V Pelhřimově na Masarykově náměstí se také každý rok koná Festival rekordů.
Probíhá vždy druhý víkend v červnu. První ročník festivalu proběhl v roce 1991.
V jeho průběhu se na pelhřimovském Masarykově náměstí prezentují desítky
rekordmanů z různých oborů lidské činnosti a je při něm zaevidováno přes 100
rekordních výkonů. Navštěvuje ho mnoho turistů, takže jde o největší akci svého
druhu v Evropě.

6. Agentura Dobrý den
Muzeum rekordů a kuriozit provozuje pelhřimovská Agentura Dobrý den, která byla
zapsána do obchodního rejstříku 27. března 1997.
Kromě toho je správcem České databanky rekordů, vydavatelem České knihy
rekordů a každoročně pořádá festival rekordů v Pelhřimově. Také pořádá v průběhu
roku desítky akcí spojených s prezentací stávajících nebo se vznikem nových
rekordních výkonů.
Agentura vlastní oficiální web českých rekordů, kde se může kdokoliv zaregistrovat
se svým rekordem.
Pokus o rekord probíhá za přítomnosti komisaře delegovaného Agenturou Dobrý
den. Ten následně sepíše zápis, a je-li pokus úspěšný, bude váš rekord vložen
do České databanky rekordů. Vy obdržíte oficiální certifikát o vytvoření rekordu a
také Českou knihu rekordů s vepsáním vašeho rekordu.
Kniha vychází v tříletém cyklu.
Z databanky jsou pak čerpány podklady pro Českou knihu rekordů.
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7. Zajímavosti ze světa rekordů
Zvířata:

-

nejtěžší pes: Anglický mastif chovatel z Příboru má hmotnost 111,65kg

Příroda:

-

nejširší strom: Je Vejdova lípa, obvod kmene je 12,25 metrů. Nachází se
poblíž Klášterce nad Orlicí.

Maxi:

-

nejdelší bar: Capitan Morgan uspořádal v roce 2018 na Smíchovské
náplavce bar o délce 36 metrů, který obsluhovalo 32 barmanů.

Mini:

-

nejmenší funkční nůž: Nožík má velikost zrnka kmínu a autorovi trvalo
jeho vyrobení 20 hodin. Je dlouhý 3,75 mm a váží 0,1 g.

Rekordy pro každého:

-

hod mobilním telefonem: V rámci soutěže “Zahoď mobil“, Tomáš Benda
hodil telefonem do vzdálenosti 97,35 m, který vážil 94 g.

-

nejdelší žabí skok: Jiří Gasior dokázal skočit tzv. žabím skokem 933 cm.
Žabím skokem jsou v tomhle případě tři navazující skoky, které musí být
provedeny bez zastavení.

-

brčka v ústech: Lukáš Šafránek udržel v ústech 160 brček o průměru 5,3
mm.
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Sběratelé:

-

největší sbírka reklamních propisek: Ivo Kosař z Brna je majitelem
sbírky reklamních propisek vytvářených od roku 1992. Sbírka činí 93 179 kusů
z 62 zemí a pěti kontinentů.

-

nejvíc knoflíků: Krasava Šerpova uspořádala 5. ročník tradiční akce s
názvem Knoflikiáda, kde se podařilo vysbírat 1 100 000 ks. Jednal se o
knoflíky nejrůznějšího tvaru, barvy a materiálu.

Rekordy u nás:

-

první elektricky osvětlená jeskyně: Eliščina jeskyně byla první
eklekticky osvětlenou jeskyní nejen u nás ale zřejmě i na světě. Stalo se
v roce 1880 a najdeme ji ve Sloupsko – Šošůvských jeskyních.
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8. Závěr
V mé ročníkové práci jsem chtěl poukázat na české rekordy z několika úhlů pohledu.
Ať už se jedná o knihu rekordů, muzeum nebo festival. Pro zajímavost jsem zmínil
jen několik málo ukázek rekordů z toho, co je v knize uvedeno.

9. Resumé
In my coursework I wrote about the Czech records. I focused on history of the
records. I mentioned the Guinness Book of World Records. I also wrote about
Museum of records in Pelhřimov. Very interesting for me was the information about
the cave in the Czech Republic, which got the first electric lighting in the world.I have
learnt many interesting information about this topic by writing my coursework.
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