České Budějovice
Kraj: Jihočeský

Okres: České Budějovice

Správní obvod: České Budějovice

GPS souřadnice: 48.975658N, 14.480255E

Nadmořská výška: 381 m n. m.

První pís. zmínka: 1265 (757 let)

Počet obyvatel: 90 264

PSČ: 381 00

Adresa URL: www.c-budejovice.cz

O obci
České Budějovice (německy Budweis, popřípadě Böhmisch Budweis) jsou statutární město a správní
a kulturní metropole Jihočeského kraje. Leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltava a Malše.

Historie obce
Město začalo vznikat v 2. polovině 13. století na pravém břehu Vltavy pod soutokem s Malší na
pozemcích, které Přemysl Otakar II. získal od dvorského sudího Čéče. Formálně je na jeho
příkaz v roce 1265 založil zvíkovský purkrabí ...

Ubytování a restaurace
V Českých Budějovicích najdeme mnoho stravovacích a ubytovacích zařízení. V létě se tu můžete
ubytovat i v kempu.

Okolí a příroda
České Budějovice leží na soutoku řek Malše a Vltava v jihovýchodní části Českobudějovické
pánve. Ta se táhne severně a severozápadně od města a je bohatá na rybníky. Z ostatních směrů je
Českobudějovická pánev v relativní blízkosti města zřetelně ohraničena ...

Současnost obce
České Budějovice jsou největším městem Jihočeského kraje a jeho hospodářským, správním a
kulturním centrem. Jsou sídlem několika vysokých škol, důležitých veřejných institucí a úřadů
státní správy.

Sportovní možnosti
Sport je v Českých Budějovicích reprezentován širokou nabídkou možností, pasivních diváckých i
aktivních pro milovníky pohybu.

Památky a zajímavosti
Klenotem Českých Budějovic je historické jádro s množstvím cenných církevních i světských staveb, s
gotickými, renesančními a hlavně pak barokními domy, s unikátně zachovaným podloubím podél ulic
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České, Krajinské, Plachého, Kněžské,...

Doprava
Městem prochází silnice I. třídy číslo 3, 20 a 34, II. třídy 156 a 157.Budějovicemi prochází tři
mezinárodní silnice E. Silnice 3, která nese označení E55 a spojuje Prahu s Českými Budějovicemi a Lincem.
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