
Co musíte navštívit?

Státní zámek Dačice
Zámek, dominanta zdejšího Havlíčkova náměstí, byl poprvé doložen v roce 1591. 
Pro Oldřicha Krajíře (†1600) jej vystavěl italský stavitel Francesco Garof de Bissone. 
Dnešní vzhled původně renesančního zámku je výsledkem klasicistní přestavby ve 
30. letech 19. století, kterou inicioval porýnský rod říšských svobodných pánů 
Dalbergů. Na zámku se dochovalo velké množství předmětů osobní povahy i cenné 
umělecké nebo přírodovědné sbírky, které jednotliví členové rodu postupně nashro-
máždili.

Při návštěvě zámku vás čeká klasická prohlídka s průvodcem. Uvidíte reprezentační 
a soukromé pokoje posledních dvou generací rodiny Dalbergů. Funkce a vybave-
ní interiéru se co nejvíce přibližují podobě, jakou měly v éře Friedricha Ferdinanda 
Dalberga a jeho syna Friedricha Egberta na počátku 20. století.            tel. 724 566 392

BUDE SE VÁM LÍBIT:

• Portrét od světoznámého českého malíře Františka Kupky
Je na něm vyobrazena Terezie Dalberg, krásná a nadaná básnířka, která však 
zemřela zřejmě na následky tuberkulózy v roce 1893 v nedožitých 27 letech. 
Její portrét Kupka vytvořil posmrtně dle fotografie v roce 1894.

• Dvě unikátní knihovny
Starší z 30. let 19. století se sedmi tisíci svazky knih. A větší, pozdně secesní 
knihovna, kde je uloženo na sedmnáct tisíc knih věnujících se různým vědním 
oborům, beletrie a časopisy.

Městské muzeum a galerie Dačice
Sídlí v 1. patře zámku a najdete tu několik stálých a galerijních expozic a letní výstavu.

tel. 722 012 146

BUDE SE VÁM LÍBIT:

• Expozice věnovaná výrobě první kostky cukru na světě a cukrovaru
Historie vývoje a technologie výroby cukru; ukázka staré cukrárny

• Pamětní síň Vladimíra Fuky
Dačický rodák – hudební skladatel, aranžér, dirigent, sbormistr a učitel 

Letecké muzeum Viléma Götha
Soukromé muzeum na Palackého náměstí v domě čp. 58. K vidění jsou tu trojrozměr-
né exponáty (letadla, letecké motory, modely, uniformy), fotografická dokumentace 
a informace o historii letectví na Dačicku.                tel. 774 104 885

Věž kostela sv. Vařince
Mohutná 52 m vysoká věž je dominantou města. Z vyhlídkového ochozu budete mít 
město a blízké okolí jako na dlani. V jednotlivých patrech věže je přístupná zvonice, 
místnost hodin a lapidárium s kopiemi kamenných chrličů a náhrobní kameny.

tel. 776 226 148

Co musíte vidět? 

Pomník kostky cukru
Stojí naproti kostelu sv. Vavřince a byl postaven v roce 1983. V roce 2012 bylo kolem 
pomníku osazeno 12 žulových desek s cizojazyčnými nápisy, aby si o světovém prven-
ství mohli přečíst nejen anglicky a německy mluvící návštěvníci, ale i turisté z ostat-
ních částí světa. Panely za pomníkem z roku 2018 obsahují krátký popis vzniku kostky 
cukru v češtině a angličtině.

Klášter s kostelem sv. Ant. Paduánského
Františkánský klášter je barokní dominantou města a nachází se za řekou Dyjí mimo 
centrum. Byl postaven ve stylu raného baroka v letech 1600–1664 a sousední klášter-
ní kostel sv. Antonína Paduánského v letech 1672–1677. V kostele se konají pravidel-
ně bohoslužby, klášter však není přístupný veřejnosti. Od roku 1998 patří Řádu bosých 
karmelitek, které jej trvale obývají.

Kdo si hraje, nezlobí

Skryté příběhy
Mobilní aplikace s geolokační hrou pro rodiny s dětmi od 6 let. Vydejte se na dob-
rodružnou misi do roku 1843 a pomozte manželce ředitele cukrovaru zrealizovat její 
nápad!

Dačický quest
Quest je hledačka nebo také šipkovaná. Veršované hádanky a úkoly vás zábavnou for-
mou provedou městem po památkách i méně známých zákoutích a dozvíte se přitom 
i něco nového. Quest začíná i končí na dačickém íčku, kde také na každého úspěšného 
řešitele čeká malá odměna.

Dačice hrou s kostkou
Pracovní sešit pro děti od 5 do 10 let. Kostička cukrová provede děti Dačicemi a sezná-
mí je s nejvýznamnějšími památkami.

Kostkoviště
Odpočiňte si ve stínu mohutného buku v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí. 
Nachází se zde kostkoviště, kde si děti mohou z dřevěných kostek různých tvarů po-
stavit cokoliv dle vlastní fantazie. Pro dospělé je k dispozici knihobudka a možnost 
bezplatného dobití mobilu, elektromobilu či elektrokola.

Dětská hřiště
Hřiště pro vaše ratolesti naleznete v centru města v ul. Neulingerova, v zámeckém 
parku, v ul. Za Lávkami, na Červeném vrchu, v ul. Sokolská a na Nivách.

Kam na procházku? 

Naučná stezka
Pro milovníky přírody a pěší turistiky byla v Dačicích vyznačena 13 km dlouhá „Naučná 
stezka kolem Dačic“, na níž se setkáte s přírodními zajímavostmi města a okolí. Pro-
pojuje především přírodní památky Toužínské stráně, Moravská Dyje a Dubová stráň.

Lesopark U Třech křížů
Na vycházkovou lokalitu u františkánského kláštera se dostanete z Palackého náměstí 
směrem na Jemnici, ulicí Masarykovou, přes most a dále ulicí Jemnickou. Za areá-
lem kláštera odbočíte vlevo k Penzionu Rockhill a za ním doprava přímo na křížovou 
cestu, kterou se dostanete ke třem dřevěným křížům. Ty zde stávaly přes tři století 
a v minulých letech byly obnoveny. Naskytne se vám odsud neobyčejný pohled na 
historické centrum města.

Zámecký park
Přijměte pozvání do zámeckého parku, oázy klidu a pohody v centru města. Během 
půlhodinové procházky kolem rybníku objevíte mnoho vzácných stromů, keřů a bylin, 
nebo broukoviště. Najdete tu i kapličku nebo letní scénu, která je jako stvořená k po-
řádání kulturních akcí pod širým nebem. Součástí letní scény je dětské hřiště pro malé 
děti (do cca 6 let).

Kam na kole?

V Dačicích bohužel nenajdete pravou cyklistickou stezku bez automobilové dopravy. 
Krátký výlet, který zvládnou i děti a s motorovou dopravou se zde setkáte minimálně, 
představuje okruh z Havlíčkova náměstí přes Peráček a sídliště Nivy do Toužína (4 km). 
Další variantou je písčitá zpevněná cesta od dačického koupaliště kolem rybniční kas-
kády do Kostelního Vydří (tam i zpět 6 km).

Dačicemi prochází cyklotrasa č. 16 směrem na Staré Hobzí a Slavonice a č. 1006 na 
Cizkrajov a Staré Město pod Landštejnem.

BUDE SE VÁM LÍBIT:

Cyklostezka Slavonice – Dobersberg
Na 13 km dlouhou stezku se napojíte na vlak. nádraží ve Slavonicích. Vede částeč-
ně po bývalém železničním náspu, díky čemuž zde není převýšení, a je tak vhodná 
i pro rodiny s dětmi. Nechte se okouzlit příhraniční krajinou plnou lesů a potoků.

www.jiznicechy.cz, #jiznicechy       www.ckanada.cz, #ceskakanada

Zámeckou kavárnu
„Café Dalberg“ 

 s výjimečnou atmosférou 
najdete v přízemí zámku. 

Součástí je  i venkovní 
zahrádka. 

www.zamek-dacice.cz

Při návštěvě muzea 
si neopomeňte prohlédnout 

zámeckou kapli 
Nanebevzetí Panny Marie,

která je jeho součástí. 

www.muzeumdacice.cz

.
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Podrobnější informace ke skrytým 
příběhům, quest a pracovní sešit 
„Dačice hrou s kostkou“ obdržíte 

na infocentru nebo stáhnete v sekci 
Turistika na internetové stránce

 
www.dacice.cz

Zde také naleznete tipy na výlety do okolí 
Dačic na kole vedené převážně po značených 

cyklotrasách, polních a lesních cestách 
co nejvíce mimo motorovou dopravu.



Kam za zážitkem?

Parní léto
Svezte se parním vláčkem ze Slavonic do Dačic nebo ještě dál. „Pára“ jezdí pravidelně 
v srpnu a v Dačicích je jeden den spojená s akcí „Country na peróně“ vlakového nádra-
ží, kde se při dobré hudbě a občerstvení pobaví děti i dospělí. Sledujte kalendář akcí 
na www.dacice.cz v sekci Kultura.

Železnice plná páry
Malá zahradní železnice o rozchodu 600 mm a expozice drážních a historických před-
mětů v Dačicích v Antonínské ulici čp. 75 potěší nejen malé, ale i velké „vláčkaře“. 
V srpnu se tu pravidelně koná akce „Léto pod parou s Jůlinkou“.           tel. 739 002 280

Cykloplácek
Vyzkoušejte volně přístupný Cykloplácek, který se nachází přímo u sportovního sta-
dionu. Čeká na vás 150 metrů dlouhý single track s klopenými zatáčkami a boulemi 
a pumptrack (55 m) uprostřed areálu. Doporučujeme chrániče kolen, loktů a rukavice. 
Helma je tu nutností!

Kam za kulturou? 

ČERVENEC
Dačická kostka – letní dvoutýdenní kulturní festival (divadlo, kino, pohádky, 
koncerty); nádvoří Státního zámku Dačice

Pivní slavnosti v Chlumci – na čepu bývá 8 druhů piva, o zábavu pro děti, 
hudbu a občerstvení je postaráno

Rockfest Dačice – dvoudenní přehlídka rockových kapel; letní scéna v zámec-
kém parku

SRPEN
Házení kozla z věže – historická veselice, středověké tržiště, hudba, ukázky 
řemesel, divadlo, šermíři a kejklíři; u kostela sv. Vavřince a na Palackého náměstí

Prázdninové hraní Pod Lipkami – zábavné odpoledne pro děti i dospělé 
v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí

Dačická řežba – centrum města se na 6 dní v týdnu stává řezbářskou dílnou pod 
širým nebem, součástí je občerstvení a hudební podvečery; Kancnýřův sad

Countryfest – odpoledne s country kapelami; letní scéna v zámeckém parku

Kovářské dny – kovářští mistři a mladí tovaryši předvádí tradiční řemeslo; 
Kancnýřův sad

Dačické baroko – prezentace české barokní kultury, snaha o zachycení barokní 
atmosféry, ať již díky kostýmní výpravě či důrazem na duchovní rozměr barokního 
období - koncerty, ukázky řemesel

Kde se vykoupat?

Koupaliště Dačice
Zavítejte v horkých letních dnech na dačické koupaliště! K dispozici jsou plavecký 
i rekreační bazén, divoká řeka, masážní lavice a chrliče. Děti zabaví tobogán, třídrá-
hová skluzavka a brouzdaliště pro nejmenší. Občerstvení a sportovní vyžití je v areálu 
samozřejmostí. Vstupné je možné platit i kartou. Velké bezplatné parkoviště k dispo-
zici přímo u koupaliště.              www.dasport.cz, tel. 776 742 691 

prázdninový
	 	 průvodce

Sledujte pravidelně aktualizovaný 
kalendář akcí, jehož součástí 

je i program Kina Beseda. 
Kino promítá i o prázdninách.

 
www.dacice.cz

Přírodní koupací biotop Jemnice
Přírodní koupaliště, jehož základ tvoří přírodní systém využívající k čištění vody 
rostliny, se nachází ve 12 km vzdálené Jemnici. Voda v biotopu je vhodná i pro aler-
giky, neboť se chemicky nečistí. Nechybí zde vodní prvky, tobogán ani občerstvení.
                     https://biotop.jemnice.cz/, tel. 721 508 737
 

Přírodní koupání
Koupaliště plná lidí vám vadí, atrakce ani občerstvení ke koupání nepotřebujete? 
Dáváte přednost levnější variantě koupání v rybnících? V okolí Dačic jsou následující 
rybníky vhodné ke koupání:

Dačicko:   1. Hadrava v Řečici,   2. Chytrov u Brandlína

Telčsko:   3. Roštejnský   4. Velký Pařezitý   5. Malý Pařezitý rybník

Českorudolecko:   6. Zvůle   7. Hladový rybník v Matějovci

Jemnicko:   8. Červený rybník v Jemnici   9. Asuán u Mladoňovic
  10. Hluboký rybník u Lhotic

Slavonicko:   11. Staré koupaliště  12. Dědkův rybník  
        13. rybník ve Starém Městě pod Landštejnem
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Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
+420 384 401 265, info@dacice.cz, www.dacice.cz


