
CHOTĚBOŘ 



NAVŠTIVTE CHOTĚBOŘ 

Městečko Chotěboř najdete přibližně 

uprostřed ČR na Vysočině. I když 

nemá velké turistické atrakce, může se 

stát příjemným cílem vašeho výletu, 

pobytu či akce. 

Ať už pojedete na velký popkulturní 

Festival fantazie, do hotelu Fantazie či 

za jiným lákadlem zmíněném v této 

brožurce, můžete se spolehnout na fan-

tastické zážitky v městě plném fantazie. 

CHOTĚBOŘ V ČÍSLECH 

Počet obyvatel  9 100 

Rozloha   54 km² 

Nadmořská výška  515 m n. m. 

ČÍSLA V CHOTĚBOŘI 

Hasičský ZS  569 624 166 

Zdravotní ZS  569 626 666 

pohotovost  569 472 117 

Policie ČR  569 624 333 

Městská policie 724 136 064 

České dráhy 972 645 174 

Arriva autobusy 569 621 829 

ICOM autobusy 567 121 102  

Taxi RT 731 204 704 

Zelená lékárna 569 623 016  

Infocentrum 569 626 634 

Městský úřad   569 641 100 

www.chotebor.cz, mu@chotebor.cz

   

ÚDOLÍ DOUBRAVY 

Nejnavštěvovanější turistický cíl v blízkosti Chotěboře – malebná, 5,5 

km dlouhá naučná stezka, začíná u rozcestníku Horní mlýn u Chotě-

boře a dále pokračuje do obce Bílek.  

Řeka Doubrava zde protéká kaňonovitým zalesněným údolím a vytváří 

rozmanitá zákoutí s balvanitým řečištěm a peřejemi. Stezka, na které 

jsou umístěny informační tabule, návštěvníky seznámí s řadou geo-

morfologických útvarů (např. skalní věže, vodopád, obří hrnec či 

kamenné moře) i s typickým rostlinstvem a živočišstvem. Výhled na 

údolí nabízí skalní vyhlídky Čertův stolek a Sokolohrady.  

Údolí řeky Doubravy je od roku 1986 chráněnou přírodní rezervací. 

V roce 2014 byla stezka rekultivována. Stezka není sjízdná pro kola.  

ÚDOLÍ DOUBRAVY 



Chotěbořský zámek postavil ve stylu raného baroka Vilém Leopold Kinský. V roce 1836 panství přešlo do rukou  

Dobřenských z Dobřenic. Postupně přestavěli část patra do novorenesančního stylu, zřídili rozsáhlý anglický park se 

vzácnými dřevinami a rekonstruovali po požáru z roku 1927. Vybudovali i blízký rodinný hřbitov.  

V roce 1992 byl zámek vrácen Dobřenským, díky kterým je nyní opět chloubou města.  

Zámek má podobu čtyřkřídlé jednopatrové budovy s uzavřeným nádvořím. Využíván je pro soukromé účely, ale  

i pro svatby a další události. Zámecký park s dvěma rybníky je omezeně přístupný, mj. hostům hotelu Fantazie. 

ZÁMEK DOBŘENSKÝCH 

HOTEL FANTAZIE 

Naproti zámku stojí budova hotelu Fantazie. Byl postaven v 80. letech 

pro potřeby ubytování, školení a stravování pracovníků JZD. Pozemek 

a hotel byl později předmětem restitucí a v současné době jsou většino-

vým majitelem Dobřenští. 

Hotel je od roku 2013 provozován a postupně rekonstruován nezisko-

vým spolkem. Slouží pro taneční a sportovní soustředění, dětské tábory 

a školy v přírodě, konference a školení, taneční kurzy a plesy, oslavy... 



DĚTI A MLÁDEŽ V HOTELU FANTAZIE 

Taneční, hudební a sportovní soustředění 

Kombinace 5 ozvučených sálů se vzduchotechnikou a germicidní-

mi lampami pro likvidaci virů přitahuje taneční školy a skupiny na 

víkendová i týdenní soustředění. Hotel hostí také soustředění 

hudebních těles a sportovce. I jim vyhovuje program, ubytování a 

stravování včetně pitného režimu pod jednou střechou. 

 

Tábory, školy v přírodě, adaptační pobyty 

Hotel je umístěn na samém okraji města (do lesa jen 800 m) a 

blízko velkého nového hřiště (900 m). Přímo u hotelu jsou trav-

naté prostory s vybavením pro akce s dětmi, ale i parkoviště zdar-

ma. Hotel zajišťuje odvoz zavazadel od a k vlaku a další pomoc. 

 

Možnosti zábavy: 

• herna s pingpongovým stolem, fotbálkem a stolními hrami 

• půjčení branek, míčů, luků, chůd a dalšího vybavení pro sport 

• pronájem projektorů a videoherny 

• vybavení pro diskotéku, sklep pro stezku odvahy 

• ohniště nebo komplet služba pro opékání 

• vodní pistole, mlžná brána a nadzemní bazén 

 

KONTAKT 

hotel Fantazie 

Riegrova 6, 58301 Chotěboř 

info@hotelfantazie.cz 

www.hotelfantazie.cz 

tel.: 724 869 937 



DOSPĚLÍ V HOTELU FANTAZIE 

Konference, školení a teambuilding 

Spojení několika sálů, ubytování a restaurace pod jednou střechou 

je ideální pro konference a zasedání, výjezdní porady, valné hro-

mady, školení i teambuildingy. Hotel zajišťuje komplexní služby 

pro vzdělávací a firemní akce. 

 

Plesy, koncerty, kulturní a společenské akce 

Sály, zejména hlavní sál s tanečním parketem, umožňují uspořádat 

plesy až pro 500 osob, taneční lekce, koncerty, večírky a oslavy, 

módní přehlídky a další kulturní a společenské akce.  

 

Služby: 

• velké parkoviště pro desítky aut zdarma 

• ubytování ve 4 úrovních pokojů 

• catering a stravování včetně diet, bar otevřený dle domluvy 

• mobilní pódium, variabilní nábytek a vybavení 

• ozvučení, PC, projektory, TV, bílé tabule, flipcharty pro práci 

• stolní hry a videohry, sportovní vybavení pro volný čas 

• vysoká úroveň úklidu a hygienických opatření 

 

ČÍSLA 

• 5 sálů 

• 128 lůžek 

• 120 km od Prahy a Brna 

• 36 míst na rest. zahrádce 

• 80 míst v restauraci 



POHYB V CHOTĚBOŘI 

PŘÍLEŽITOSTI K POHYBU 

• sportovní hřiště ZŠ Buttulova 

• dětská hřiště na Chmelnici a v ulici Bahenní... 

• workout hřiště na letním stadionu 

• skejtpark u letního stadionu 

• letní stadion s běžeckou dráhou a dvěma fotbalo-

vými hřišti 

• zimní stadion - bruslení, hokej, v létě halové sporty 

• tenisové, volejbalové a nohejbalové kurty 

• sportovní hala s hernou stolního tenisu 

• velká sportovní hala gymnázia, malá tělocvična 

• posilovny, box klub 

• motokrosová dráha 

• lyžařská sjezdovka, běžecká stopa, cyklotrasy 

• koupání v Břevnické nádrži 

• střelnice 

• infocentrum zapůjčuje koloběžky a trekové hole 

+ další příležitosti v blízkém okolí 



KAM V CHOTĚBOŘI? 

Čert * 

Tři metry vysoká a deset tun vážící betonová plastika čerta autora Michala Olši-

aka se nachází v pruhu zeleně v ulici F. X. Šaldy. Socha připomíná pověst Čer-

tův stolek o vzniku skály v údolí řeky Doubravy. 

Náměstí T. G. Masaryka ** 

Plochu zdobí parčíková úprava s kašnou a Mariánským sloupem (1890). Okolo 

náměstí stojí několik starých měšťanských domů, nejstarší s č.p. 194 má raně 

barokní vizáž a hostí Café Kouhout. Bývalá radnice pochází z konce 16. století, 

sídlí v ní ZUŠ. Na náměstí lze nalézt cukrárnu, pizzerii, kebabárnu, restaurace 

Niklovna a Panský dům, hotel s restaurací Vysočina, penzion Bene… 

Budova bývalé pošty poslouží unikátnímu interaktivnímu městskému muzeu. 

Geopark U platanu 

V přírodní zahradě u gymnázia je umístěna geologická expozice leštěných bloků 

hornin, na informačních tabulích popisující geologii okolí města. Příjemnou 

atmosféru vytváří množství keřů, květin i bylin a hlavně majestátný strom, pla-

tan javorolistý (asi 180 let), dále jezírko, hmyzí domečky, bylinková skalka aj.  

Kino Družba 

Chotěbořské kino prošlo náročnou rekonstrukcí a přístavbou. Kromě filmových 

projekcí poskytuje prostor koncertům, divadelním představením apod. Ve vesti-

bulu kina najdete Sokolovnu postavenou ze stavebnice LEGO a bar Velký Voči. 

Sokolovna 

Historická budova Sokolovny (od roku 1926) hostí divadelní představení, 

koncerty, plesy, taneční kurzy, školní akce, festivaly...  

Dům dětí a mládeže Junior 

Pestrý program v školním roce a dětské tábory během letních prázdnin. 

Knihovna Ignáta Herrmanna 

Kromě půjčování knih, časopisů a možnosti připojení na internet má knihovna   

v podkroví bezbariérovou společenskou a kulturní místnost k pořádání krátko-

dobých výstav i menších kulturních a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé.  

Kostel sv. Jakuba Většího 

Děkanský kostel sv. Jakuba byl na konci 19. stol. přestavěn ve stylu novogotiky, 

je dvoulodní s hranolovitou věží. Lze adoptovat píšťaly zdejších varhan. 

Kaple Povýšení svatého Kříže *** 

Jednolodní kaple se nachází v parku Václava Fialy na místě bývalého hřbitova. 

Jedná se o pseudorománskou a pseudogotickou stavbu z roku 1863. 

Pivovar Chotěboř 

Chotěboř má svůj pivovar, který pořádá Pivovarský ples, Pivovarské dny, Beer 

Tour i další akce a také nabízí možnost exkurzí. 

Hotely a restaurace v Chotěboři 

Kromě možností stravování a ubytování na náměstí TGM a v hotelu Fantazie 

najdete v Chotěboři cukrárny Máj a Sluníčko, restauraci a penzion Hrom do 

Police či ThangLong, restaurace Na Růžku, U Pešků, Svačinka a další. 

Informační centrum Chotěboř 

Poskytne další informace o možnostech využití volného času, stravová-

ní a ubytování v Chotěboři a blízkém okolí.  

www.icchotebor.cz, icchotebor@cekus.eu, 569 626 634 

* 

** 

*** 



FESTIVAL FANTAZIE 

Jedním z výrazných lákadel Chotěboře je druhý největší festival popkultury v ČR. Probíhá deset dní 

na začátku letních prázdnin, hostí tisíce fanoušků i vzácné hosty a nabízí spoustu zábavy. Je to doslova 

fantastická dovolená a zábava pro fanoušky, hráče i celé rodiny. 

Tématy festivalu jsou zejména sci-fi a technologie, fantasy a horor, mýty a historie v hrách, filmech, 

seriálech, anime, comicsu, knihách, kostýmech… 

• turnaje a volné hraní videoher a stolních her, taneční hry, hry miniatur, RPG... 

• odborné a fanouškovské přednášky, besedy, workshopy, soutěže, autogramiády... 

• cosplay, výstava, divadlo, diskotéky, ceremoniály, venkovní program... 


