Dvůr Králové nad Labem
Kraj: Královéhradecký

Okres: Trutnov

Správní obvod: Dvůr Králové nad Labem

GPS souřadnice: 50.431723N, 15.814021E

Nadmořská výška: 298 m n. m.

První pís. zmínka: 1270 (749 let)

Počet obyvatel: 15 430

PSČ: 544 17

Adresa URL: www.mudk.cz

Současnost obce Dvůr Králové nad Labem
Malý průvodce městem Dvůr Králové nad LabemOd průvodce se většinou očekává, že nás provede,
ukáže, vysvětlí, upozorní na zajímavosti. Měl by být znalý místních poměrů a měl by vědět o všech
pamětihodnostech. Ve Dvoře Králové jsme ideálními průvodci, neboť se v nás spojuje obojí.
Vedle Staré radnice se nachází Městské informační centrum. Pro potřeby místních občanů i
návštěvníků města je otevřeno každý den a poskytuje pestrou škálu informací o celé oblasti
Královédvorska.
Když vyjdete z Městského informačního centra budete se nacházet na náměstí T. G. Masaryka. Hned vedle
domu, kde sídlí informační centrum je budova Staré radnice. Uvnitř je výstavní síň a reprezentační
prostory města, ve kterých se konají společenské obřady a kulturní akce.
V komplexu Kohoutova Dvora sídlí Městské muzeum. Usedlost se skládá ze dvou budov. V hlavní budově
muzea je umístěna expozice týkající se historie města. Expozice plastik Národní galerie a obrazů
Křížové cesty malíře J. Bergla je k vidění v nově zrekonstruované budově Špýcharu".Městský park
Schulzovy sady, založený v roce 1913, je oázou klidu. Jeho úprava je v tzv. anglickém stylu, což znamená, že
stromy a keře mají své přirozené tvary (naopak v parcích francouzských je flóra upravována do tvarů
geometrických). Jméno park nese po svém zakladateli, soudním radovi Antonínu Schulzovi, významné
osobnosti města. Sady jsou ideálním místem v centru města sloužící k odpočinku, sportu i procházkám.
A teď budeme v naší imaginární procházce pokračovat z náměstí opačným směrem. Výchozím
místem je opět Městské informační centrum na náměstí T. G. Masaryka. Když vyjdeme ven, přejdeme
náměstí a projdeme pěší zónou v Revoluční ulici, ocitneme se na náměstí Odboje. Novorenesanční
budova Hankova domu celou svou historii slouží jako jediná divadelní budova ve městě, využívaná i jako
kulturní zařízení k pořádání společenských, kulturních a zábavních akcí.
A teď už naše společná cesta vede z centra města na Tyršovo koupaliště. Dvoráci se sem v létě uchylují
už od roku 1933, kdy byla do bazénu poprvé napuštěna voda. V roce 2002 prodělala hlavní část
koupaliště celkovou rekonstrukci. Návštěvníkům je k dispozici plavecký bazén o rozměrech 50 x 23 metrů,
hluboký od 1,2 do 1,8 metrů, dále menší dětský bazén a brouzdaliště, hřiště pro míčové hry,
šatny, parkoviště i občerstvení. Areál koupaliště nabízí bohaté vyžití, které je bezpečné (stálá
služba plavčíků a první pomoci), hygienické (čistírna a úpravna vody s použitím nejnovějších
technologií) a estetické (příjemné přírodní prostředí).
A jsme na naší poslední zastávce, která je nejvyhledávanějším cílem turistů. Samozřejmě, že je to
ZOO a Safari. Ta Dvorská patří k největším evropským zoologickým zahradám. Na rozloze 72 ha žije 1800
kusů zvířat ve 290 druzích. V České republice je unikátní Safari. Má rozlohu 27 ha a volně se zde
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popásá až 200 zvířat 30 druhů, většinou kopytníků. O prázdninách probíhá ojedinělý projekt
"večerní safari". Název sám už napovídá, že návštěvníci uvidí noční život zvířat. Dalším
lákadlem jsou pavilony Ptačí svět a Vodní svět. I v zimních měsících je v ZOO co k vidění, dokladem je
slavnostně vyzdobená Vánoční zoologická zahrada.
Dále má město dobrou občanskou vybavenost, jsou zde mateřské a základní školy, střední školy,
učiliště, umělecké či speciální školy a to včetně jídelen a tělocvičen. Dále je zde městská
knihovna, dům dětí a mládeže, městská nemocnice, pečovatelská služba nebo psí útulek.
Funguje zde spoustu klubů, svazů a sdružení.
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