
Dačice – Reneszánsz kastély
38001 Dačice, Havlíčkovo nám. 85., Czech Republic
Tel. +420 384 420 246, e-mail: dacice  @budejovice.npu.cz  
http://www.zamek-dacice.eu/
GPS:  ; útvonal 95 Km, 1:45 óra
Nyitva: K-V 10-17 óra, utolsó vezetés 16 óra, időtartam 50 perc
Belépőjegy: Felnőtt 80 CzK, nyugdíjas 60 Czk

Dačice kastély mai arcát a 19.század eleji klasszicista stílusú 
átépítés adja. Az épület mögötti udvaron a fő homlokzat rejti az 
eredeti árkádos reneszánsz stílust. A kastély külső egyszerű 
megjelenésű, vele ellentétben a belső gazdagon berendezett, két 
emeletnyi vezetéssel kerül bemutatásra.
Az északi szárny reprezentációs célokat szolgál - ott fekszik az ősi 
Dalbergs galéria. A szobák az 1. emeleten empire stílust 
képviselnek.

A kastély park, a magasság 500 méter tengerszint feletti magasságban 
fekszik. A 19. század elején kapta jelenlegi stílusát, amely angol jellegű 
táj park, a kastély déli szárnyával érintkezik.  A kastély park 500 méter 
tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. Sok fajta fa, cserje és 
virág van a parkban, területe mintegy 10 hektár. A parkban van egy tó 
egy kis szigettel.
Dačice kastély mai alakját az utolsó újjáépítés során kapta, nevét a 
későbbi tulajdonosok - a Dalbergs családról kapta, akik a 19. század elején birtokolták. A bécsi 
Riedl építész megváltoztatta a kastély külső stílusát empire stílusúra 1816-ban, és tizenöt évvel 
később Schleps egy másik bécsi építész hozta a kastély belsőt is összhangba az empire 
homlokzattal. 
A Dalbergs család 1940-ig birtokolta a kastélyt, 1945-ben a kastély a csehszlovák állam tulajdonába 
került.

Vezetett túra
A belső terek a látogatók többnyire Empire bútorokkal 
berendezett szobákat láthatnak. Dačice kastély méltó 
gyűjteménye az asztali órák, a grafika, a porcelán, a kerámia, az 
üveg és egy pillangó gyűjteménynek.
A Díszterem a fő bejárati csarnokban két üveg ajtón keresztűl 
érhető el. A nagy festmény központi pillére Wolf von Dalberg, 
ahogy lovaggá ütik a  Római Angels hídon. A nagy ebédlőben 
tipikusan barokk portrék vannak a Schönborns családdal 
kapcsolatosak, akik korábban tulajdonosok voltak a kastélyban.
A lépcsőház Empire stílusú, egyedülálló Közép-Európában csodálatos elrendezése miatt. Az első 
emelet mai berendezése a nemesi rezidenciákat mutatja be, a 19. század 
végéről és a 21. század elejéről.

A nagy könyvtár 1909-ben jött létre 
késő szecessziós stílusban, építésze 
Hans Prutscher. A könyvespolcok 
Leixner a Dačice műasztalos munkája. 
Racionális helykihasználása a 
galériákkal lehetővé tette, hogy a 
kastély jelentős könyv gyűjteménye, itt 
kerülhetett elhelyezésre, amely több 
mint 17.000 kötetet tartalmaz.
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