NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY V DAČICÍCH
Na následujících stránkách jsou uvedeny informace o všech nemovitých kulturních památkách,
které se nachází na území města Dačice.

Areál kostela sv. Vavřince
Barokní kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1775 –
1788 na náklady dačického děkana Jana Neulingera a majitele panství Johanna Friedricha Osteina. Kostel byl postaven
na místě, kde od roku 1183 stával kostel románský, který byl
v 15. st. goticky přestavěn. Tento gotický kostel byl však
poškozen požáry a nacházel se v havarijním stavu, proto
musel ustoupil stavbě nového kostela. Jde o jednolodní prostor na půdorysu latinského kříže, postavený podle plánů
dačického stavitele Michaela Kirchmayera.
Uvnitř kostela jsou významné freskové malby hlavního
oltáře sv. Vavřince a bočních oltářů sv. Marie a Valburgy od
moravského malíře Josefa Winterhaltera z roku 1787.
Za zmínku stojí rovněž pozdně gotická cínová křtitelnice
přibližně z r. 1500. V letech 1586 - 1592 byla ke kostelu přistavěna italským stavitelem Franceskem Garofem de Bissone
renesanční sedmipatrová hranolová věž vysoká 48 m, s nárožními kvádry a se sgrafitovým kvádrováním. Jednotlivá
patra jsou oddělena vysazenými kordonovými římsami.
Na vysazených profilovaných krakorcích je věž zakončena
ochozem s renesančními toskánskými sloupy na každé straně o pěti
osách a zábradlím s kuželkovou balustrádou. Nad kordonovou
římsou přízemí je zasazena kamenná deska s erbem Krajířů a českým veršovaným nápisem o zakládání a stavbě věže, na vysazené
římse je pak další nápis se jmény členů městské rady v době stavby,
dále pak reliéfní znak města Dačic z r. 1592 se šestilistou růží.
Roku 1892 při opravě věže sem byla vsazena i náhrobní deska
italského stavitele Francesca Garofa de Bison (†1589) nalezená v
podvěží. V roce 1910 byla zvýšena střecha kostela dle návrhu
vídeňského architekta Hanse Prutschera, přibyla rovněž sanktusová
věžička. Na věži jsou v současné době umístěny tři zvony, z nichž
nejstarší zvon sv. Vavřince (váha 480 kg a průměr 141 cm) pochází
z roku 1483, byl odlit Ondřejem z Hradce a Janem z Meziříčí.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku
dne 17. 12. 1963.
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Státní zámek s parkem (areál zámku)
Národní
kulturní
památka
od 1. 1. 2002
Dačice byly v 16. století
centrem rozsáhlého panství
Krajířů z Krajku, šlechtického rodu pocházejícího z
Korutan. Ti zde nejprve nechali postavit tzv. Starý zámek.
Nový zámek, postavený rovněž v renesančním
slohu, postavil pro Oldřicha Krajíře italský stavitel
Francesco Garof de Bissone. Není známo, zda byl
zámek upravován během 17. st. za Viléma Dubského z Třebomyslic, za Berků a Fürstenberků.
K přestavbě přikročil až Heinrich Karl hrabě
z Osteinu (1693 - 1742), který panství koupil v roce
1728, nechal renesanční zámek přestavět barokně
a nově zařídit. Architekt Francesco Camelli navrhl
úpravu zámecké věže, do které byly vsazeny hodiny, datované r. 1713.
K zámku byla přistavěna kuchyně, v interiérech prvního patra se dochovaly bohatě
intarzované parkety.
Autorem nedochované sochařské výzdoby byl dačický sochař Sebald Kölbl. V roce
1809 přešel zámek dědictvím na šlechtický
rod Dalbergů, pocházející z horního Porýní.
Karl Anton Maximilian z Dalbergu (1792 1859) byl iniciátorem empírové úpravy průčelí zámku, kterou byl pověřen vídeňský
architekt Riedl. Dominantou průčelí se stal
středový rizalit se dvěma pilastry a trojúhelníkovým štítem.
Ve 30. letech 19. století byly v empírovém duchu upraveny
architektem Karlem Schlepsem také interiéry v prvním poschodí reprezentačního křídla a zejména schodiště, které je
vynikající ukázkou empírové architektury u nás. Poslední úpravy za Friedricha z Dalbergu (1863 - 1914) v r. 1909 změnily
vzhled nádvoří. Při výměně oken na chodbách byla odkryta
původní renesanční arkáda, arkádové oblouky byly zaskleny a
naproti nad průjezdem jižního křídla byla vybudována novobarokní kaple podle projektu vídeňského architekta Hanse Prutschera. Stejný architekt navrhl také interiér pozdně secesní knihovny.
Po smrti Johanna z Dalbergu (1909-1940) se stal zámek nakrátko majetkem rodu Salm-Salm, v roce
1945 však byl zestátněn a zpřístupněn veřejnosti. Zámek má dochovanou původní renesanční
čtyřkřídlou dispozici kolem čtvercového dvora.
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V ose jižního křídla se nachází hranolová věž, ve vnitřním nádvoří pak osmiosá loggie severního
křídla s půlkruhovými arkádami v přízemí a patře na toskánských sloupech. V přízemí severního
hlavního křídla jsou zachovány 3 sály s hřebínkovou křížovou klenbou. Arkádová galerie, přízemí i
patro severního křídla a chodby v přízemí východního i západního traktu jsou zaklenuty rovněž
křížovými hřebínkovými klenbami.
Hlavní průčelí severního křídla je upraveno empírově, má střední dvouosý risalit vymezený
dvěma pilastry probíhajícími přízemím i patrem až k hlavní římse s trojúhelníkovým štítem. Štít
zdobí znak Dalbergů v kruhu s akantovou rozvilinou. V přízemí risalitu jsou 2 vstupy na terasu
s dvoukřídlým schodištěm. Uvnitř zámku se nachází schodišťová hala, s delšími stěnami členěnými
pilastry a průběžným kladím s římsou, úzké strany mají v patrech dvojice sloupů nesoucích segmentově uzavřené edikuly. Halou stoupá dvouramenné schodiště s empírovým kovovým zábradlím.
Zámek prodělal rozsáhlou rekonstrukci fasád v letech 1990 - 1996.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 03. 05. 1958,
od 1. 1. 2002 je zámek veden jako národní kulturní památka.
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Starý zámek, čp. 27/I
Tento renesanční palác nechal postavit
v letech 1572 – 1579 Albrecht Krajíř z Krajku jako své nové sídlo. Jde o dvoupatrovou
budovu obdélníkového půdorysu zakončenou po jejím obvodu vysokou atikou a cimbuřím krytým prejzami.
Vzhled budovy se bez vnějších změn
dochoval do dnešní doby. Fasáda je pokryta
sgrafitovým kvádrováním a naposledy byla
restaurována v r. 1992. Hlavní vstupní portál je kamenný, půlkruhově zaklenutý, zdobený plastickými polovičními růžicemi, ve
vrcholu záklenku je zobrazena ženská maska se závojem. Nad záklenkem je kamenná
římsa, nad kterou jsou reliéfní erby - vlevo
Vřesovských, vpravo Krajířů. Nad nimi na
kordonové římse jsou dnes již špatně čitelné
nápisy Albrecht Krajíř z Kreyku a na Daczicích 1:5 a Magdalena Krajířová z Wrzesowic a na Daczicích 7:9.
Na líc přízemní fasády navazuje zeď s velkým půlkruhově zaklenutým vjezdem do dvora,
zakončená opět cimbuřím. Ve středu přízemí prochází průjezd s křížovou klenbou s hřebínky, po
jeho stranách situovány 2 původní síně, jedna s klenbou na kamenný střední sloup, druhá s křížovou
hřebínkovou klenbou, v patře nad průjezdem pak obdélná síň s křížovou klenbou s hřebínky.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Dům čp. 26/I
Jednopatrový dům z 2. čtvrtiny 19. st., postavený
v empírovém slohu, navazující na starý zámek.
Průčelí domu je zalomené – střední část je o třech
okenních osách a tvoří risalit, postranní fasády jsou
o čtyřech okenních osách. Uprostřed přízemí je zřízen pravoúhlý vjezd, ploše rámovaný, s vraty skládanými z prkének, nadpraží se dotýká patrová římsa
s výraznou profilací. V prvním patře probíhá po celé
délce fasády hranolová podokenní římsa. Okna jsou
dvoukřídlá o šesti tabulkách, okno nad vraty je trojdílné atypické –
k oknu přiléhají
po obou stranách jednokřídlá okna poloviční šířky oddělená
pilířky. Tomuto schématu dělení odpovídá členění okna půlkruhového tvaru ve štítě. Všechna okna průčelí jsou bez šambrán, osazená v líci fasády. Středem budovy prochází plochostropý průjezd, v jeho zadní části je po levé straně zřízeno
spirálové kamenné schodiště. Místnosti jsou vesměs plochostropé.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.

Městská radnice čp. 1/I, Palackého náměstí
Radnice byla postavena v renesančním slohu r. 1559
v horní části Palackého náměstí, patrně se jedná o dílo
Italů usedlých v Dačicích při stavebních podnicích Krajířů
z Krajku. Nárožní věž byla dodatečně přistavěna roku
1617. Po požárech v 17. a 18. st. byla radnice obnovována
stavitelem Francescem Camellim z Kunžaku a zvýšena
o jedno patro.
Dnešní podoba pochází z r.
1850, sgrafitová výzdoba fasády byla obnovena po r. 1945,
celá fasáda pak byla zrekonstruována v roce 1991 a tvoří
ji jednoduché sgrafitové kvádrování. Konstrukčně se jedná o jednopatrovou budovu s hranolovou nárožní věží, východní průčelí je trojosé,
jižní křídlo čtyřosé. Ve východním křídle je osazen klasicistní portál.
V přízemí se nachází široký průjezd s hřebínkovou klenbou, jedna zaklenutá síň, místnosti směrem do dvora mají stropy zakončené klenbami
s hřebínky.
Od roku 2003 je radnice opět sídlem části městského úřadu.
Prohlášena za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Bašta
Bašta je jednou z dochovaných částí prvního panského sídla, které vznikalo od konce 15. st.
jako hospodářský dvůr s tvrzí. Na baštu zřejmě navazovala hradební a ohradní zeď. Bašta je významným dokladem techniky z konce středověku. V současné době je stavba omítnuta, střecha ve
tvaru kulového svrchlíku je kryta šindelem a vnitřní prostory plní funkci kanceláří.

Prohlášena za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.

Objekty čp. 23 - 25, bývalé hospodářské budovy starého zámku
Původně gotická tvrz pocházející patrně již z počátku 15. st., rozšířena v renesanci a v průběhu
19. století, kdy byla značně upravena. Ve 20. století pak byl objekt značně znehodnocen novodobými stavebními zásahy. Zprvu byla zděná pouze dolní část stavby zahloubená do terénu a zvýšené přízemí bylo původně dřevěné. Od počátku však toto panské sídlo bylo již vybaveno
fortifikací, pravděpodobně navazující na okrouhlou baštu v severovýchodním rohu areálu. Po celou
první čtvrtinu 16. století se pokračovalo v budování a zlepšování konstrukcí a komfortu obytné
budovy. Dokončena byla ve 2. čtvrtině století v renesančním stylu.
V té době bylo přistavěno jižní křídlo a horní
patra ostatních křídel byla vyzděna z tvrdého materiálu. Spodní patro jižního křídla bylo zaklenuto raně
renesančními valenými lunetovými klenbami s masivními hřebínky. I přes pokročilou dobu stavby se na
ní mísily moderní renesanční prvky s gotickými
(např. ostění a římsy oken). Původně tvrz tvořil jeden
objekt, v současné době areál tvoří tři objekty: čp. 23
- jednopatrová budova s nepravidelným počtem oken-

ních os, v patře zbytky okosených ostění,
průjezd plochostropý; čp. 24 - objekt situován
uprostřed areálu s vnitřním uzavřeným dvorem. Fasáda tvořena hladkou omítkou o sedmi okenních osách, ve dvorní části fasád se
nacházejí fragmenty sgrafit; čp. 25 - objekt
značně znehodnocen novodobými stavebními
zásahy.
Prohlášeny za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Sýpka v bývalém lihovaru
Zděná, obdélná, třípatrová sýpka z 18. století s pěti okenními osami po obou delších stranách.
Všechny okenní otvory segmentově zaklenuty. Na nároží objektu se nachází zbytek ohradní zdi
zřejmě s bývalou bránou.
Vnitřní dispozice jsou novodobě upravované.

Prohlášena za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.

Zbytky hradební zdi u státního zámku
Zachovalý zbytek fortifikačního systému města
zřejmě z pozdního středověku. Navazuje na západní
křídlo státního zámku a probíhá ve směru severojižním od zámku v délce 30 m. Průřez hradbou výšky
cca 4 m je stupňovitý, s šířkou zdiva v patře cca 90
cm. Na vnitřní straně hradby je vytvořen jakýsi ochoz
krytý spádovanou cihelnou dlažbou.
Masív hradby tvoří šíbrované zdivo, v horní partii
pak zeď tvoří smíšené zdivo (kámen, cihla). Pod korunou zdiva z cihel kladených na plocho jsou vytvořeny střílnové otvory tvaru zámku. Vnější strana
hradby je zesílena třemi opěrnými pilíři o výšce cca
3 m. Zdivo opěráků je čistě kamenné se zatřenými
spárami a neomítané.

Prohlášeno za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Františkánský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského

Klášter nechal v letech 1660 - 1664 postavit bohatý soukeník, dačický měšťan a primátor Matěj Jiří Kapeta v raně barokním slohu. V roce 1991 byl klášter
vrácen podle restitučního zákona řádu františkánů,
dnes je osídlen řádem bosých karmelitek a je veřejnosti nepřístupný.
Klášter je trojkřídlou jednopatrovou budovou s hladkými průčelími postavená v raně barokním slohu. Přilehá k severní straně
kostela a tvoří kvadraturu s ambity zaklenutými křížově hřebínky
a s rajským dvorem. Souběžně se severním ramenem ambitu vede
chodba dodatečně propojená s ambitem. Ambity do rajského dvora byly původně otevřeny arkádami na hranolových pilířích,
dodatečně zmenšených při zřízení oken.
Součástí kláštera je přilehlá zahrada ohraničená zdí s půlkruhově zaklenutou bránou a kamenný
kříž z r. 1902.
Z Jemnické ulice vede ke klášteru barokní kryté schodiště o šesti podestách s 52 kamennými
schody z roku r. 1772. Na každé podestě stojí proti sobě dvojice zděných pilířů vybraných na
vnitřní straně nikou s konchou s plastickými římsovými úseky a klenákem. Jednotlivé pilíře jsou
spojeny parapetní zídkou krytou na jedné straně prkny s profilovanými madly. Strop je rovný,
prkenný, podbíjený lištami, střechu tvoří plechová krytina. Z ulice se vstupuje na schodiště stlačeným obloukem v obdélném rámu.
V letech 1672 - 1677 byl ke klášteru přistavěn jednolodní
kostel sv. Antonína Paduánského s trojbokým uzavřeným kněžištěm. Exteriér kostela je členěn slepými arkádami z pilastrů
s profilovanou hlavicí a z archivolt. Kostel je bez věže, na střeše
je osazen jen sanktusník s cibulovitým krytem. Hlavní oltář
zahrnuje obraz patrona kostela sv. Antonína Paduánského a daroval ho roku 1689 nový majitel Dačic hrabě František Antonín
Berka z Dubé. Malířská a sochařská výzdoba dále pochází z 1.
poloviny 18. st. a je připisována domácím umělcům, především Matouši Strachovskému a Matouši
Kölbelovi, svůj podíl zde má i malíř Jan Josef Altmann. Varhany z roku 1720 jsou dílem dačického
varhanáře Václava Pantočeka.
Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
8

Barokní sloup - „Loreta“ - Mariánské sousoší
Barokní Mariánský sloup dal postavit kolem roku 1725 tehdejší majitel panství
Václav Albrecht z Vrbna a Bruntálu. Pod korintským sloupem s postavou Panny Marie Immaculaty stojící na zeměkouli a půlměsíci se na trojhranném soklu rozšiřujícím se dole do valut nacházejí plastiky tří světců sv. Václava, Vojtěcha a Prokopa.
Sochařská výzdoba je připisována místnímu umělci Sebaldu Kölbelovi. Kolem
sloupu je zhotovena kamenná balustráda s kuželkami.
Na čelní straně sloupu je umístěn alianční znak v akantové kartuši. Na soklu je
vytesán nápis: „Haec statua Mariae Virginis probabiliter inter annos MDCXXII MDCLXXVII erecta est a Leone Burian Berka comite de Dub etLipa, restaurata
annoMDCCXXV a Wenceslav Adalberto comite de Wrbna et Freudenthal interum anno
MDCCCLXXXIX stipe collata civitus Daccfi censibus. Duam restauracionem sculptor Josephus
Kloiber et Filippek fecerunt.“
V roce 1889 byl sloup rekonstruován Josefem Kloibrem.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.

Dům čp. 2/I, Palackého náměstí
Jednopatrový renesanční řadový dům s jádrem ze
2. pol. 16. století se stavebními úpravami z 1. pol.
19. století a konce 20. stol., průčelí domu je o pěti
okenních osách, průjezd zaklenut třemi křížovými
hřebínkovými klenbami a v zadní části jednou valenou klenbou s obkročnými lunetami.
Vnitřní spirálové schodiště je empírového slohu
s železným zábradlím a s 2 nikami při jeho obvodu.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku
dne 17. 12. 1963.
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Pohledová řada domů čp. 10 - 14, tzv. „devět koutů“
Pohledově značně exponovananá a urbanisticky hodnotná historická zástavba s dochovanou
hmotou jednotlivých objektů.

Prohlášena za nemovitou kulturní památku
dne 17. 12. 1963.

Dům čp. 8/I, Krajířova ul.

Urbanisticky značně exponovaný měšťanský
dům s renesančním jádrem a vnitřním empírovým
spirálovým schodištěm.
Do náměstí má objekt 5 okenních os, v severním
štítě pak 2 okenní osy. Strop průjezdu je zaklenut valenou klenbou s 5-ti bokými renesančními lunetami. V přízemí se nachází valeně zaklenutá kuchyň, ostatní místnosti do ulice jsou plochostropé.
Patro nádvorního průčelí je tvořeno dřevěnou pavlačí, z 1. pol. 19. století pak pochází krátkým jednopatrový nádvorní trakt.
Uliční vzhled domu byl značně znehodnocen nevhodnými stavebními úpravami.
Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Fara čp. 18/I, ul. Krajířova
Jednopatrová zděná budova s půdorysem ve tvaru „L“ s
kratším příčným průčelím s vraty zakončenými půlkruhem.
Průjezd je sklenut půlválcovou tunelovou klenbou, stejně jako místnost vpravo od něho. Přístavek po levé straně
má jedno pole segmentové valené klenby a jedno pole
stlačené plackové klenby. Za průjezdem vpravo se vstupuje
do malé křížově zaklenuté místnosti, z níž čtvrtkruhem vystupuje schodiště do plochostropé chodby, která vede do
třech valeně zaklenutých místností vždy se dvěma páry
lunet nad okny z části zazděnými. Střecha objektu je
sedlová, krytá bobrovkami.
K faře přiléhá velká zahrada se sklepy obehnaná zdí.
Dům má renesanční jádro, které bylo upraveno a rozšířeno v letech 1776 - 1788 a následně po požáru v r. 1834.
Prohlášena za nemovitou kulturní památku
dne 17. 12. 1963.

Pischelův náhrobek u starého hřbitova
Pomník z první poloviny 19. století se nachází po
pravé straně vstupní brány starého hřbitova.
Je ukončen štítem zdobeným akroteriemi. V ploché nice náhrobku je zobrazen figurální reliéf a pod
ní se nacházela dodatečně osazená mramorová deska
s nápisem. Pomník je příkladem drobné sepulkrální
architektury.
.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Dům čp. 36/I, Palackého náměstí
Řadový jednopatrový dům s jádrem ze 16. století o 3 okenních osách s průjezdem zaklenutým valenou klenbou s lunetami,
s hranami vytaženými do hřebínků, částečně obkročnými.
Prostor pro schodiště vznikl odklonem okrajové zdi průjezdu. Do pravé strany průjezdu se otvírají tři ležatá obdélná okna
v kamenném ostění s lištou.
V zadní části vystupuje schodiště vedoucí mimo jiné do prvního patra nádvorního křídla. Při průjezdu je situována místnost
s jedním polem křížové hřebínkové klenby a místnost při průčelí
s neckovou klenbou, kolmou k průjezdu.
Sklep objektu je valeně zaklenut, s otisky šalování a lunetou
nad vstupem, jehož kamenný portálek má na bočních stranách zevnitř okosení se seříznutím nad
soklem.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.

Dům čp. 42/I, Palackého náměstí
Jednopatrový renesanční řadový dům z konce 16. století se zachovalou původní dispozicí.
Přízemní síň ve středu objektu je zaklenuta 4 poli křížové klenby s hřebínky na střední toskánský
sloup. Ze síně se vchází do sklepa, do patra a po obou stranách do místností sklenutých valenými
klenbami s lunetami po levé straně a 2 poli českých placek po pravé straně. Klenba levé místnosti je
doplněna čtvercovým štukovým zrcadlem.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Dům čp. 44/I, nám. Palackého
Urbanisticky významný nárožní dům se zvýšeným
přízemím, s jádrem z 16. století. V pravém dolním rohu
segmentově zaklenutá dvířka v profilovaném ostění,
v západní části domu pak 3 segmentově zaklenutá okna
s kamenným ostěním a dále je zde umístěn novodobý
vstup do domu s velikým nadsvětlíkem. V místnostech
prodejny tři pole pruské klenby na pasech, nárožní
místnosti a sousední do ulice jsou plochostropé, zbytek
většinou klenutý. Po devíti schodech se vstupuje na
úroveň podlaží dříve obytných místností.

Vlevo od vchodu se nachází prostora
s nepravidelně valenou klenbou s lunetami, při
okně zúžená pravoúhlým blokem zdiva s
římsou při patě klenby.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku
dne 17. 12. 1963.

Dům čp. 55/I, nám. Palackého
Dům na nároží Palackého nám. a Antonínské ulice. Jednopatrový dům - do náměstí
o 5 okenních osách, do Antonínské o 8 osách.
V přízemí, průjezdě a prodejně tabáku
jsou místnosti zaklenuty pruskými klenbami,
v hospodě pak valenou klenbou s lunetami,
na vrcholu se štukovým zrcadlem, křídlo do
Antonínské ulice plochostropé.
Na dvorku kůlna podepřená jedním empí-

rovým sloupem a 3 zděnými pilíři.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku
dne 17. 12. 1963.
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Dům čp. 62/I, nám. Palackého
Objekt je vzácně dochovaným příkladem
měšťanského domu z 2. pol. 16. st. se zachovaným renesančním jádrem a barokním portálem
z r. 1681. Průčelí domu je o 4 okenních osách,
při pravém kraji vjezd s kamenným portálem s
datací 1681, se stlačeným obloukem, v klenáku
na vpadlém poli je vytesán reliéf pětilisté růže.

Průjezd je zaklenut valenou renesanční klenbou
s lunetami a s vytaženými hřebínky. V průjezdu je
umístěn větrák do sklepa vytesaný v kameni.
Křídlo do dvora pochází z mladší doby (19. st.)
a je plochostropé. Na nádvorním průčelí jsou
osazeny 2 kamenné profilované krakorce. Vestibul
1. patra tvoří strop s fabionem. V levé části přízemí
je strop tvořen renesanční klenbou - 2 pole křížové
hřebínkové, 1 pár lunet, ve vrcholu klenby pak dvě čtyřlaločná vpadlá pole se středním terčem.
Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.

Dům čp. 65/I, nám. Palackého
Řadový patrový dům z 2. pol. 16. století se zachovanými původními renesančními klenbami.
Střecha je sedlová, v průčelí 1 + 2 okenní osy. Průjezd je zaklenut valenou klenbou s lunetami,
zčásti obkročně řezanými, ve vrcholu lunet špičky. V patře jsou do ulice dvě místnosti se souběžnou
renesanční klenbou valenou s lunetami a s barokními zrcadly čtyřlaločného protáhlého tvaru ve
vrcholech. Předsíň v patře má dvě pole plackové klenby na pasech s protáhlými empírovými štukovými obrazci. Z předsíně vede na pavlač segmentově zakončený kamenný portálek s původními
železnými empírovými dveřmi.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Kašna na Palackého náměstí
Šestiboká žulová kašna, uprostřed
podstavec s okosenými rohy a malou
kašničkou. Příklad technického vybavení města.
Původně stála kašna o jeden terénní stupeň výše, a to v místě dnešního
pomníku obětem válek.
Přemístěna dne 15. 6. 1935.
Dne 21. 7. 1935 pak došlo k slavnostnímu odhalení pomníku, který byl
tehdy vztyčen na památku 54 padlým
dačickým občanům v letech 1914 1918.
Prohlášena za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.

Kašna na Havlíčkově náměstí
Šestiboká žulová kašna přibližně z roku 1800, asi 1 m vysoká, uprostřed s vodotryskovým
sloupkem, s roubením na jednoduchém pravoúhlém soklu. Na všech stěnách je kámen členěn širší
střední vpadlinou a užšími postraními rámy - v rozích čtvrtkruhově zaobleny směrem do vpadlin.
Korunu kryje deska, která na přední straně přesahuje profilovanou římsu.

Prohlášena za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Pamětní kámen při silnici na Jemnici
Pamětní kámen tvaru obelisku věnovaný občanům zahynulým při výbuchu třaskavin. Ostatky
obětí jsou uloženy na starém hřbitově v Dačicích.
Z kroniky města Dačice: „Němci při svém
panickém útěku zanechali kolem silnic a cest
množství nevybuchlých nábojů a třaskavin, že práce na polích byly nemožné nebo životu nebezpečné. Občané z města dobrovolně ujali se proto
tohoto nebezpečného úkolu: odstraňování výbušnin. Při těchto pracích došlo však ve středu dne
23. května 1945 k tragickému neštěstí v místech u
silnice k Vlažince, kdy při nakládání třaskavin
došlo k výbuchu, při němž zahynulo 6 občanů z
Dačic a sice: Antonín Bohuslav - nar. 1906,
Rudolf Sobotka - nar. 1910, Ladislav Sedlák - nar.
1911, Jan Křížek - nar. 1921, Ludvík Linhart - nar. 1924 a František Doskočil - nar. 1925, kteří
obětovali své životy znovuzrozené svobody vlasti a národa. Společný pohřeb všech obětí konal se v
neděli dne 27. května 1945 v 15. hodině na místním hřbitově, kde byli pohřbeni do jednoho
společného hrobu. Čest jejich světlé památce!“
Pamětní kámen je rovněž evidován podle zákona 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních
místech.
Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.

Pomník Vincence Hlavy
Památka historického významu o založení první lesnické školy v bývalém Rakouskouhersku.
Pomník z r. 1937 je umístěn ve skupině stromů v Krajířově ulici naproti čp. 15 u starého zámku, je
tvořen přírodním žulovým kamenem s vytesaným nápisem: „Památce Vincence Hlavy lesmistra
svob. p. Karla z Dalbergů v Dačicích. Žil v letech 1782-1849 a založil zde v r.1821 lesnickou školu
mistrovskou první na bývalém území říše rakouskouherské. Školu udržoval po 10 let ku cti stavu
lesnického K.O.Ú.J.Čs.L.1937.“

Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Kaplička Nejsvětější Trojice
Výklenková kaple empírového slohu při silnici směrem na Borek
z počátku 19. století. Je situována na obdélném půdorysu, střecha je
sedlová, krytá bobrovkami, ve vrcholu je umístěn železný kříž s liliemi. Průčelí tvoří portikus s dvěma páry toskánských sloupů na
společném soklu nesoucími rovné kladí s trojbokým štítem s vpadlým
tympanonem. Na průčelí kapličky odpovídají sloupům portiku sdružené pilastry zalamující se přes roh.
Mezi pilastry je situován půlkruhově
zaklenutý výklenek, do něhož je vložena
sarkofágová mensa s kamennou deskou.
Na ní nasedá vnitřní výklenek, rámovaný
profilovanou štukovou šambránou. Boční
stěny mají hlubokou niku s konchou mezi
nárožními pilastry.
V průčelním výklenku je umístěn obraz
(olej na plátně) Nejsvětější trojice ve zlaceném rámu. Stavba pochází z období přestavby dačického zámku.
Prohlášena za nemovitou kulturní
památku dne 17. 12. 1963.

Hřbitovní kaple sv. Rocha a Šebestiána na starém hřbitově
Kaple pochází z konce 17. století a připomíná morovou epidemii v roce 1680. Nachází se na starém
hřbitově v Dačicích. Barokní stavba z roku 1680 má
obdélný půdorys s trojbokým uzávěrem, zevně je členěná pilastry s římsovými hlavicemi, na nichž je kladí
s hlavní profilovanou římsou.

Hlavní průčelí ukončuje atiková zeď s půlkruhovým štítem. Boční stěny prolamuje z každé strany dvojice obdélných oken, v ose hlavního průčelí se nachází obdélný vstup. Interiér
tvoří loď sklenutá dvěma poli křížových kleneb
nasedajících na polopilíře.

Prohlášena za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Litinový kříž u Dyje
Železný litinový kříž z 19. st. pochází z bolíkovských železáren. Na kamenné desce je posazen hranolový sokl s profilovanou
patkou, nahoře se rozšiřující v profilovanou římsu. Kříž je
jednoduchého tvaru s rameny zakončenými čtvercovými destičkami. Korpus s nápisem je rovněž litinový.

Prohlášen za nemovitou kulturní
památku dne
17. 12. 1963.

Žulový kříž při cestě do Bílkova
Kamenný kříž empírového slohu z roku 1813.
Na podstavci komolého jehlanu
se zdvihá kříž, jenž se v dolní části
rozšiřuje do valutových křídel, ramena kříže jsou zakončena obloukovitě, korpus je litinový.
Předmětný kříž je jedním z nejstarších křížů tohoto typu v celé
oblasti.
V roce 2006 byl kříž kompletně zrestaurován a staticky
zajištěn.

Prohlášen za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Socha sv. Jana Nepomuckého
Barokní socha z r. 1706 věnovaná Františkem Antonínem Berkou je
zhotovena z vápence, podstavec žulový - je tvořen trojbokým soklem se
skosenými rohy a ukončen profilovanou římsou, nad ním se zvedá
obdobně utvořený podstavec zdobený akantem.
Plastika světce je oděna v kanovnické roucho v obvyklém pojetí,
drží kříž s kamenným korpusem.
V erbovém štítku zobrazeny ostrve
s nápisem okolo: FR Be KggB VDDVZ
17 06. U pravé nohy postavy leží rozevřená kniha s textem: In vita guae dificil
dicenda limum non sunt facera Aristo
Pod plastikou byla v minulosti kovová lucerna s víkem, zdobená pěti
vykrojenými hvězdami.

Prohlášena za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.

Socha sv. Prokopa
Kamenná plastika z počátku 18. století (z údobí Berků, kteří
v Dačicích vymřeli v roce 1706) je osazena na dvou trojbokých
soklech se skosenými rohy a konkávně vybranými stranami. Na
čelní straně soklu je v akantové kartuši nápis: Sancte Prokopi
ora pro nobis. Boční strany soklu jsou rovněž zdobeny akantem.
Socha světce je oděna opatským rouchem s mitrou, v pravé
ruce postava drží řetěz, kterým je spoután u nohou světce ďábel.
K podstavci byla v minulosti připevněna kovová lucerna.

Prohlášena za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.

19

Boží muka „Za lávkami“

Památka se nachází ve čtvrti „Za lávkami“ před
jednosměrkou k podniku TRW. Na dvou žulových
stupních stojí toskánský sloupek, na něm je umístěna
hranolová kaplička se 4 štítky a dvojitým křížem ve
vrcholu. V kapličkovém nástavci uvedena datace 1642,
cechovní znak sladovníků a písmena Z.T. (patrně p.
Tůma).
Prohlášeny za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.

Boží muka na rozcestí Slavonice - Dolní Němčice
Sakrální stavba z 2. pol. 17. století, typologicky velmi ojedinělá v celé oblasti. Architekturu
tvoří nízký podstavec a na něm toskánský sloupek. Ve vrcholu otevřená hranolová kaplička
ukončená křížkem.

Prohlášeny za nemovitou kulturní památku dne 17. 12. 1963.
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Seznam nemovitých kulturních památek v Dačicích zapsaných v ÚSKP
(Ústřední seznam kulturních památek)
a) památky v majetku Města Dačice:
03-1816
03-1817
03-1821
03-1827
03-1834
03-1835
03-1836
03-1837
03-1838
03-1839
03-1840
03-1841
03-1842
03-1843
03-1844
03-1845
03-1752

stará radnice č.p. 1/I
městský dům č.p. 2/I
areál starý zámek č.p. 27
městský dům č.p. 62/I
železný kříž u mostu přes Dyji
kaplička Nejsvětější Trojice
boží muka (křižovatka na Dolní Němčice)
boží muka (při cestě do Bílkova)
kašna (Havlíčkovo nám.)
kašna (Palackého nám.)
starý hřbitov - Pischelům náhrobek
Mariánské sousoší
plastika sv. Prokopa
socha sv. Jana Nepomuckého
pamětní kámen (směr Jemnice)
památník Vincence Hlavy
žulový kříž při cestě do Bílkova - Za Lávkami

b) památky v majetku státu
03-1814
03-1815

zbytky hradební zdi
areál zámku

c) památky v majetku církve
03-1813
03-1830
03-1831
03-1833
03-1832

fara se zbytkem hradebních příkopů č.p. 18/I
areál kostela sv. Vavřince
areál kláštera a kostel sv. Antonín Paduánského
kaple sv. Rocha a Šebestiána
klášter Bosých karmelitek

d) památky v soukromém vlastnictví
03-1818
03-1819
03-1820
03-1822
03-1823
03-1824
03-1826
03-1828
03-1829
03-1812

městský dům č.p. 8/I
pohledová řada domů č.p. 10 - 14/I (č.p. 10 v jednání na Ministerstvu kultury)
městský dům č.p. 26/I
městský dům č.p. 36/I
městský dům č.p. 42/I
městský dům č.p. 44/I
městský dům č.p. 55/I
městský dům č.p. 65/I
sýpka v bývalém lihovaru
bašta (u starého zámku) a objekty čp. 23 - 25

Zpracoval: Vojtěch Lojka a Bc. Naděžda Mastná, červen 2009
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