Varnsdorf
Kraj: Ústecký

Okres: Děčín

Správní obvod: Varnsdorf

GPS souřadnice: 50.911545N, 14.618235E

Nadmořská výška: 332 m n. m.

První pís. zmínka: 1357 (661 let)

Počet obyvatel: 15 276

PSČ: 407 47

Adresa URL: www.varnsdorf.cz

Okolí a příroda Varnsdorf
Varnsdorf se nachází v nejsevernější části České republiky, v Ústeckém kraji, v okrese Děčín, na
jihovýchodě Šluknovského výběžku. Průměrná nadmořská výška města je 332 metrů nad mořem.
Nejvyššími body území města jsou vrchy Špičák, Valy na katastru Studánky a Hrádek; nejnižším bodem
je výtok Mandavy z území České republiky s nadmořskou výškou 310 metrů. Městem na katastru
Studánky prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Baltským mořem.
Územím města protéká říčka Mandava. Dále se zde nachází Varnsdorfský rybník a prameny řeky
Křinice, která je odvodňována Labem do Severního moře. Další menší rybníky se nazývají
Valčík, Valcha a Kočka.
Varnsdorf leží na území Šluknovské pahorkatiny, kterou v oblasti města tvoří skalní žulový podklad
přikrytý sprašovými a souvkovými jíly z doby ledové. Město obklopují vrchy Špičák a Hrádek
tvořené čedičem a znělcem. Na území města v době ledové zasahoval kontinentální ledovec ze
Skandinávie. Pod vrcholem Špičáku se v 19. století zkoušelo dolování hnědého uhlí, jsou zde zachovány
sloje s výskytem uhlí a diatomit
Varnsdorf je otevřen od severu směrem do Saska, klima se proto odlišuje od klimatu ve vnitrozemí Čech a je
mnohem více vystaveno oceánickým vlivům. Srážkově je Varnsdorf díky své poloze bohatší, roční
úhrn srážek je v dlouhodobém průměru 751 mm. Nejvyšší srážkový průměr ve Varnsdorfu má měsíc
červen (85 mm), červenec (80 mm) a srpen (79 mm). Nejméně srážek spadne v únoru (47 mm) a v březnu
(49 mm). Teplota vzduchu dosahuje dlouhodobého průměru 5,5 °C, lednový průměr je -4,4 °C, červencový
je 15,3 °C. Proudění vzduchu je převážně severozápadní až západní. Varnsdorf leží na návětrné
straně Lužických hor, proto se zde moc nevyskytují mlhy a inverze.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8687/varnsdorf/okoli-priroda/
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