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 (758 let)

Počet obyvatel: 90 264

PSČ: 381 00

Adresa URL: www.c-budejovice.cz

Současnost obce České Budějovice
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.
Sídlí zde světoznámé firmy s dlouhou tradicí, například: Koh-i-noor Hardthmuth, a.s., Budějovický
Budvar, n.p., dále největší jihočeská firma strojírenská Robert Bosch, s.r.o. nebo významná
potravinářská firma Madeta, a.s.
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Město České Budějovice je významné pro celý region také jako středisko vzdělání, kultury,
zdravotnictví a dalších služeb. Nejen z užšího okolí se sjíždějí studenti středních škol, ale i žáci
základních škol. Nezastupitelnou úlohu v této oblasti mají fakulty Jihočeské univerzity (pedagogická,
zemědělská, sociálně právní, teologická, přírodovědecká, ekonomická a filozofická), na nichž studují
ve více než 200 oborech studenti nejen z jižních Čech, ale i z ostatních krajů České republiky. Ve městě
sídlí také Vysoká škola technická a ekonomická a Vysoká škola evropských a regionálních studií.
Významné postavení má město rovněž ve vědecké činnosti, protože zde sídlí pracoviště Akademie
věd České republiky se zaměřením na výzkum v oblasti biologie.
Zdravotnické služby jsou ve městě koncentrovány především do odbornější části, ale značná část
obyvatel okolních obcí sem dojíždí i k praktickému lékaři. Významné postavení v poskytování
zdravotnických služeb má Nemocnice České Budějovice, na jejíchž pracovištích se soustřeďují
pacienti, kteří potřebují specializovanou lékařskou péči.
Ve městě sídlí šest ústavů Akademie věd České republiky: Entomologický ústav, Hydrobiologický
ústav, Parazitologický ústav, Ústav systémové biologie a ekologie (bývalý Ústav ekologie krajiny), Ústav
molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie.
Vazební věznice České Budějovice je spolu s krajským soudem umístěna v budově bývalého
justičního paláce, vybudovaného v roce 1905. Celý stavební komplex, který se nachází v centru
jihočeské metropole, prochází v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Ubytovací
kapacita je 289 míst, z toho 117 pro obviněné ve vazbě a 172 pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí
svobody. Výkon vazby zajišťují jednak separované cely, jednak oddělení se zmírněným režimem.
KULTURA
V Českých Budějovicích je několik divadel, kin, asi 27 galerií, Jihočeské muzeum, Muzeum
koněspřežky, Návštěvnické centrum Budějovického Budvaru, Jihočeské motocyklové muzeum a
Muzeum energetiky, dále několik kulturních domů, hudebních klubů, konzervatoř, Výstaviště České
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Budějovice, několik knihoven a vzdělávacích center.
Také v oblasti kultury se město projevuje jako přirozené středisko. Je to dáno skutečností, že zde
působí Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, Malé divadlo, Alšova Jihočeská galerie, ale i řada
soukromých kulturních zařízení.
Zajímavostí je určitě českobudějovická hvězdárna a planetárium.
Ke zvýšení počtu návštěvníků města České Budějovice určitě významně přispívají výstavy
Země živitelka, Hobby, Slavnosti města a mnohé další kulturní a společenské akce.
SPORT
Nejoblíbenějším sportem v Českých Budějovicích je lední hokej, následuje volejbal. Za to pozice fotbalu ve
městě v posledních letech upadá. Budějovické kluby těchto sportů soutěží na nejvyšší celostátní
úrovni. Ve městě též existuje řada sportovních zařízení poskytujících služby veřejnosti jako
např. fotbalový stadion Střelecký ostrov, Budvar Aréna, Plavecký stadion, zimní stadion, sportovní hala,
letní plovárna a další.
Významné kluby:
SK Dynamo České Budějovice (fotbal) HC Mountfield (lední hokej) TJ karate České Budějovice (karate) Fight
Club České Budějovice (karate, taekwondo, kickbox) Jihostroj České Budějovice (volejbal) Slavia PF České
Budějovice (volejbal)
Turistickou atrakcí je rozhodně zábavní park Hopsárium – největší zastřešený zábavní park v
jižních Čechách s dopravním hřištěm, různými prolézačkami, maxitrampolínou atd.
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