
K nejvýznamnějším dochovaným památkám baroka 
patří areál františkánského kláštera s kostelem 
sv. Antonína Paduánského, sousoší Panny Marie před 
novým zámkem, hřbitovní kaple sv. Rocha a kostel 
sv. Vavřince, který s přilehlou renesanční věží tvoří 
dominantu města.

Rok 1843 přinesl městu světové prvenství. Ne každý 
ví, že dnes tak běžná věc, jakou je kostkový cukr, 
se zrodila v jednom z domů na Palackého náměstí. 
O tomto vynálezu vypovídá stálá expozice 
v městském muzeu a galerii. Kostkový cukr má 
v Dačicích dokonce malý žulový pomník, který 
se nachází nedaleko centra a jednoznačně patří 
k turisticky nejvyhledávanějším cílům v Dačicích.

Dačice
jsou přirozeným centrem nejvýchodnějšího 
regionu Jihočeského kraje. Předurčuje je k tomu 
nejen jejich poloha, ale i množství služeb, které jsou 
ve městě k dispozici. 

Jako jedno z nejstarších měst
na Českomoravské vrchovině
nabízí návštěvníkům kromě
klidného prostředí i zajímavé
památkové objekty. 

Dačice leží v nadmořské výšce 483 m n. m. a jsou 
obklopeny kouzelnou krajinou, která je ideální pro 
pěší výlety i cykloturistiku. Nedaleký hraniční přechod 
do Rakouska, blízkost přírodního parku Česká Kanada, 
turistická oblast Podyjí a okolní památná místa 
jen podtrhují atraktivitu města.

Historie
Dačice se nacházejí v blízkosti zemských hranic Čech, 
Moravy a Rakouska a první písemnou zmínku o nich 
nalezneme již v roce 1183. 

Původně knížecí osada ležící na křižovatce 
obchodních cest ze Znojma do jižních Čech 
a z Humpolce do Rakous patrně navázala na dřívější 
osídlení. S postupem osidlovacího procesu v těchto 
částech západní Moravy rostl i význam Dačic. 

Staré slovanské sídliště při brodu přes Dyji se změnilo 
v trhovou vesnici. A v roce 1377 se o Dačicích hovoří 
již jako o městě.

V roce 1459 získal „zboží dačické a bílkovské“ Volfgang 
Krajíř z Krajku sídlící na Landštejně. 

Rod Krajířů pocházející z Korutan
držel Dačice 150 let. Právě za jeho působení dosáhly 
svého největšího rozmachu, neboť si je Krajířové 
vybrali za své sídelní město.

S obdobím renesance nastal rozkvět řemesel 
a architektury. Dačičtí měšťané si začali budovat 
honosné domy. V 16. století pozvali Krajířové italské 
stavitele, kteří se zde usadili a svým dílem proměnili 
goticky strohou tvář města. Domy dostaly renesanční 
štíty, vznikla nová radnice, oba zámky, věž kostela 
sv. Vavřince, vyrostla nová městská čtvrť kolem zámku.

Další stavitelsky významnou epochou Dačic bylo 
baroko. Koncem 17. století však město postihly velké 
pohromy. Nejprve udeřil mor a později zde vzplála 
řada požárů, které způsobily zkázu jeho renesanční 
i barokní podoby.

 

Dačice



Tipy na výlety
Autem

•	 „Malá Hluboká“ a minipivovar v Českém Rudolci (10 km), 
www.malahluboka.cz

•	 Rozhledna U Jakuba (14 km), www.ceskakanadazvysky.cz
•	 Bizoní farma v Rožnově (16 km), www.bisonranch.cz
•	 Hrad Roštejn (22 km), www.hrad-rostejn.cz
•	 Hrad Landštejn (23 km), www.hrad-landstejn.cz

Autobusem
•	 Telč (11 km), www.telc.eu
•	 Jemnice (12 km), www.tic.jemnice.cz
•	 Slavonice (13 km), www.slavonice-mesto.cz
•	 Jindřichův Hradec (35 km), www.jh.cz

Vlakem do Telče a Slavonic

Na kole 
•	 Po stopách husitů – pro náročné cyklisty
•	 Cyklostezka Slavonice-Dobersberg (délka 13 km)
•	 Doporučené okruhy kolem Dačic

Pěšky
•	 Naučná stezka kolem Dačic (délka 13 km)
•	 Vyhlídka U Třech křížů (700 m z Palackého náměstí) 
•	 Turistický okruh po dačických památkách
•	 Rybniční kaskáda z Dačic do Kostelního Vydří
      (4 km z Palackého náměstí)

S dětmi
•	 Úzkorozchodná zahradní železnice  a muzeum drážních 

předmětů (Antonínská 75, Dačice), www.zelezniceplnapary.cz
•	 Skryté příběhy – První kostka cukru – mobilní aplikace 

s geolokační hrou (okruh o délce 4,6 km)
•	 Quest – šipkovaná po městě; veršované hádanky s úkoly
•	 Cykloplácek – single track (150 m) s klopenými zatáčkami 

a boulemi; pumptrack (55 m)
•	 Naučný přírodovědný okruh pro děti v Kázku 

(2,5 km z Palackého náměstí, směr Kostelní Vydří)
•	 Pohádková stezka ve Slavonicích (délka 2–4 km)
•	 Pohádková stezka v Panenské (délka 4 km)
•	 Do Bohuslavic za zvířátky (14 km)
•	 Namalovat si hrnek do Maříže (15 km)

Podrobnější informace k tipům na výlety naleznete v tištěných prospektech, 
na www.dacice.cz nebo vám rádi poradíme na Infocentru v Dačicích.

Současnost
Současné Dačice jsou moderním městem, ve kterém 
žije přes 7 000 obyvatel. Najdete zde síť obchodů, 
bank, malých i větších firem, základní a střední 
školství, městské koupaliště, kluziště, moderní 
sportovní halu, stadion a další kulturní a sportovní 
zařízení. V roce 1990 bylo centrum města prohlášeno 
za městskou památkovou zónu. Návštěvníky lákají 
četné kulturní a sportovní akce, pravidelně se zde 
konají hudební a historické slavnosti, sochařské 
sympozium, tradiční jarmarky a divadelní festivaly.

Město Dačice je součástí turistické oblasti Česká 
Kanada a členem Destinačního managementu Česká 
Kanada, z. s.

Navštivte u nás
•	 Státní zámek Dačice a zámecký park, www.zamek-dacice.cz
•	 Městské muzeum a galerii Dačice, www.muzeumdacice.cz
•	 Letecké muzeum Viléma Götha, www.dacice.cz
•	 Věž kostela sv. Vavřince, www.dacice.cz

www.dacice.cz

INFOCENTRUM DAČICE
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice

tel.:  +420 384 401 265
  e-mail:  info@dacice.cz

www.dacice.cz
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