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 (756 let)

Počet obyvatel: 90 681

PSČ: 381 00

Adresa URL: www.c-budejovice.cz

Okolí a příroda České Budějovice
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 terénními vyvýšeninami:
Lišovský práh ji na severovýchodě odděluje od Třeboňské pánve, na jihovýchodě a jihu se nachází
podhůří Novohradských hor, na jihozápadě a západě pak podhůří Šumavy, konkrétně Blanský les
s Kletí.
Podnebí
Budějovické podnebí je mírně teplé, vlhké a s mírnou zimou. Projevuje se efekt blízkých pohoří
Šumava, Novohradské hory a slabě i vliv Alp, což způsobuje fénové efekty při jižních a jihovýchodních
větrech (srážkový stín a zvýšení teploty), na druhé straně k opačnému efektu dochází při
severních a severozápadních větrech. Nejčastěji zde vanou západní a severozápadní větry, významný
je i podíl větrů východních a jihovýchodních.
Poloha na dně mělké široké pánve omezuje proudění vzduchu, což je patrné za zimních inverzí.
Rybníky v okolí způsobují časté a husté mlhy zejména v severozápadní části města. Hustá
zástavba a široké betonové či vydlážděné plochy způsobují obecně nižší rychlost větru a vyšší
teploty v centru města (oproti městským okrajům).
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace Vrbenské rybníky na severozápadním okraji města zahrnuje 4 velké rybníky a
rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk. Od roku 1993 jí prochází naučná stezka Po hrázích
Vrbenských rybníků. Velice ceněné jsou jak rybníky a jejich břehy, které poskytují vynikající
podmínky pro vodní ptactvo, jednak přilehlé bažinné olšiny a unikátní dubové porosty na hrázích. Na
území rezervace hnízdí okolo 90 druhů ptactva, řada dalších tažných ptáků (zejména vodních) ji
užívá jako zastávku na svých přeletech mezi hnízdištěm a zimovištěm. Velmi ceněné jsou i z hlediska
entomologů, neboť se zde vyskytuje velmi bohaté společenstvo motýlů (831 druhů, pro některé to je
jediná známá lokalita výskytu na území ČR). Při okraji rezervace leží bažantnice.
Přírodní památka Kaliště na východě města označované také jako Rašeliniště Kaliště
Přírodní památka Vrbenská tůň na severu města
Přírodní památka Tůně u Špačků na jižním okraji města na břehu Malše
Stromovka - park na západojihozápad od centra města (významný krajinný prvek)
Památné stromy: jinan dvoulaločný u piaristického kláštera, lípa malolistá u plaveckého stadionu, jinan
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dvoulaločný v areálu Lannovy loděnice, buk lesní červenolistý v Dukelské ulici.
park Na Sadech - parčík v centru města s kolonií havranů polních
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