Jak se k nám dostanete
Vlakem – V Králově Dvoře se nachází železniční stanice, z Praha
hl. n. i Plzeň hl. n. to k nám trvá hodinku.
Autobusem – Z městské části Praha 13 se k nám dostanete
autobusem za půl hodiny.
Autem – Autem je Králův Dvůr velice dobře dostupný, městem
prochází dálnice D5.

Významní rodáci
Alexander Hess
(* 4. 5. 1898 v Karlově Huti, † 10. 8. 1981 v Brooksville v USA)
Český vojenský letec a důstojník československé armády a letectva
Alexander Hess se proslavil velením 310. československé stíhací
peruti Royal Air Force v bitvě o Británii. Za své bojové úspěchy
byl odměněn Československým válečným křížem a britským
Záslužným leteckým křížem, který mu osobně předal král Jiří VI.

CHKO
Křivoklátsko

Jan Preisler
(* 17. 2. 1872 v Popovicích, † 26. 4. 1918 v Praze)
Jeden z nejvýznamnějších malířů a grafiků české secese,
největší umělecký objev, jaký dalo Berounsko české kultuře.
Pocházel z chudé rodiny, studia by si nikdy nemohl dovolit
nebýt uměnímilovného ředitele králodvorských železáren
Emila Kratochvíla, který rozpoznal jeho talent a na studiích
jej podporoval. Jan Preisler studoval u Františka Ženíška
na Umělecko-průmyslové škole v Praze, kde později působil jako
pedagog. V roce 1913 se stal profesorem na Akademii výtvarných
umění. Po předčasné smrti, vyvolané zápalem plic, byl na vlastní
přání pohřben na počapelském hřbitově.
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KRÁLŮV DVŮR
Rozvíjející se město

O Králově Dvoře

Zámek

Volný čas a příroda

Králův Dvůr je druhým nejlidnatějším městem v okrese Beroun
a dnes jsou jeho součástí Počaply, Křižatky, Karlova Huť, Popovice,
Levín a Zahořany. První písemná zmínka se vztahuje ke vsi
Počaply a k roku 1253. Kronikář z doby Karla IV. František Pražský
v jednom ze svých záznamů uvádí, že v roce 1253 král Václav
zemřel po příjezdu do dvorce v Počaplech, a že jeho srdce bylo
pochováno v počápelském kostele.

Zámek v Králově Dvoře vznikl v 16. století přestavbou původního
kamenného královského dvoru. Dnešní podobu získal ve druhé
polovině 18. století barokní přestavbou, za kterou pravděpodobně
vděčí samotnému Kiliánovi Ignáci Dientzenhoferovi.

Oblíbeným výletním místem, kam se vydat na procházku,
je Koukolova hora, kde se v minulosti těžil vápenec a na které
se nacházejí nejvýše položené jeskyně v Českém krasu. Na horu
se lze dostat z popovické železniční stanice po žluté turistické
stezce. Na vrchu stojí kaple sv. Blažeje, která byla obnovena
v roce 2010 a okolo vede naučná stezka Koukolova hora – Kotýz.

Historie města je spjata s dobýváním a zpracováním železné
rudy, výroba železa je v Karlově Huti doložena již ve 14. století.
Zpracovávána byla ruda z Krušné hory a posléze také z dolu
Hrouda u Zdic. V 19. století u železáren vznikla cementárna, která
byla zásobována vápencem unikátní malodráhou KBK
(Králův Dvůr – Beroun – Koněprusy).
Průmyslový charakter města je dnes dobře patrný v zástavbě,
kterou ozvláštňují dvě pamětihodnosti. Dominantou celého
králodvorského údolí je kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Počaplech. Zděný barokní kostel byl postaven pravděpodobně
podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera namísto zchátralého
dřevěného kostelíka. Druhou významnou památkou je zámek.

Novodobá historie zámku byla poněkud pohnutá, po roce 1945
sloužil různým účelům, jako byla například zemědělská škola, podnik
bytového hospodářství či sklad zeleniny. V 80. letech při stavbě dálnice
D5, která vede v bezprostřední blízkosti zámku, byl zničen zámecký
park.
V roce 2011 se památka dostala do vlastnictví města Králův Dvůr,
které usiluje o celkovou rekonstrukci a následné zpřístupnění objektu.
Na zámku vznikla obřadní místnost, kde byly odkryty cenné fresky,
byla sem přesunuta knihovna či klub seniorů. V budoucnu by zde měla
najít útočiště galerie či muzeum, víceúčelový sál a další společenské
prostory. Již nyní je zámek středobodem kulturního život v Králově
Dvoře, pořádají se zde tradiční slavnosti, koncerty, festivaly a další
zajímavé akce.

Rodiny s dětmi určitě ocení lanový park v Počaplech, který byl
zbudován v nedávné době. Lanové překážky jsou nízké, tudíž
si zde na své přijdou i menší děti. Hřiště se nachází v klidném
prostředí na kraji lesa a prochází okolo něj cyklostezka.
Po ní se dá příjemnou procházkou dostat k přírodní památce
Zahořanský stratotyp – nevelkému pahorku, který je významným
nalezištěm zkamenělin, především trilobitů a ostnokožců již
od poloviny 19. století.
Městem prochází cyklostezka Po stopách českých králů, kterou
se lze směrem na Plzeň dostat na hrad Točník a směrem na Prahu
na zámek Nižbor a hrad Karlštejn.

