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Město Dačice



Vítáme vás v Dačicích! 
Jsme Juliana a Jakub 
Kryštof Radovi.

Manžel je švýcarským 
ředitelem dačického 
cukrovaru. 

Oba jsme, proslavili 
Dačice drobným sladkým 
zlepšovákem …



Bylo to někdy v létě 1842 …
Odsekávala jsem z homole cukru malé kousky na oslazení 
čaje a sekla jsem se do prstu. Hudrovala jsem, proč ještě 
nikdo nevymyslel lepší způsob, jak ze sladkého, leč velmi 
tvrdého kužele oddělit malé kousky.



Jakub mě vyslyšel a zakrátko vymyslel způsob, jak cukr 
namočit, nalít do forem a vytvořit identické kostky.
Jakub získal patent na výrobu prvního kostkového cukru  
v dějinách – stalo se tak 23. ledna 1843.



Místní dokonce vystavěli kostce 
cukru pomník, který najdete 
nedaleko kostela sv. Vavřince.

Pokud se budete chtít s historií 
vynálezu seznámit blíže, mám 
pro vás tip …



Mobilní aplikace Skryté příběhy „První 
kostka cukru“. Vydejte se na 
dobrodružnou misi do roku 1843 ...

Procházka vám zabere 2 hodiny. 
Má 7 zastavení (úkolů), začíná 
v centru Dačic a končí u pomníku 
kostky cukru, ...



… kde se se mnou 
můžete takhle vyfotit  




A teď stručná historie Dačic …

• 1183 - nejstarší písemná zpráva o Dačicích

• 1690 - požár způsobil zkázu renesanční 
a barokní podoby města

• 1821 - první lesnická škola na Moravě

• 1868 - ve městě zřízeno okresní hejtmanství

• 1960 - sídlo okresu v Dačicích zrušeno

• 2003 - malý okres

• 2012 - vstup do Národní sítě Zdravých měst  



A jak to vypadá v Dačicích 
dnes?

Přijměte, prosím, pozvánku 
na malou procházku …





Zmiňovala jsem se, že se město neustále 
rozvíjí a neusnuli jsme na vavřínech.  

Například v roce 2016 prošel 
rekonstrukcí Kancnýřův sad, ve kterém 
mimo jiné najdete knihobudku, 
posedové schody s nabíječkami 
pro mobilní zařízení a také …



… nabíjecí stojany pro elektrokola
a elektromobily.



Věříme, že se vám 
v Dačicích bude líbit! 

Děkujeme vám za pozornost 


