
Quo vadis, Tábore? 

 Dva roky jsem sbíral odvahu a informace k tomuto článku. Asi bych ho nikdy nepsal, kdyby se 

nestaly v tomto měsíci téměř současně 4 události.  Pořadí je asi takové – stavební povolení ke spojce 

Chýnovská-Vožická (D10), zdražení GJ tepla do bytových domů až na cca 715,- Kč, absurdní návrh 

dostavby Táborské knihovny a komické chování opozice na posledním zastupitelstvu 28.1.2019, která 

upírala občanům ze zákona povolený přímý přenos. 

 Tyto 4 záležitosti jsou však asi jen špičkou ledovce, který v Táboře vznikl a rostl zhruba od 

roku 1996-1998. Tento ledovec založený za místní vlády ODS, začal trochu tát v minulém volebním 

období za starostování Tábora 2020. Ale jen trochu. O co tedy jde a jaké jsou důsledky. 

 Jde o to, že Tábor začal v roce 1998 vymírat a úbytek do roku 2018 činí téměř 3000 občanů. 

z cca 37.000 občanů je teď asi 34.000. Je to tedy průměrně 150 občanů ročně a posledních 10 let je 

křivka úbytku strmější. V roce 2016 jsem se začal zabývat čím to je. Výsledek poznání se dá shrnout 

do dvou konstatování. Radnici občané nezajímali (stala se z ní uzavřená parta) a občané rezignovali 

na věcnou komunikaci v záležitostech, které je trápí. 

 Zkusme se nyní podívat na příklady situací, které to ilustrují. Uvedu jich zhruba 8, neboť 

detailní rozbory postupně sestavujeme na www.thinkTA.cz, spolku pro budoucnost Tábora. 

A) Spojka Chýnovská - Vožická (D10), navržená v 80. létech ještě za vlády KSČ a nyní 

stavebně schválená se souhlasem města, je hodně velkým pohrdáním názory občanů na 

území Měšic, Průmyslové čtvrti, Blanického předměstí a Čekanic. Navíc zde existuje 

elegantní řešení s využitím dálnice (která v 80. létech neexistovala ani na papíře) a silnice 

D9. 

B) Schválení 10 leté smlouvy se společností Comett plus s.r.o. za téměř 900.000.000 Kč 

(Smoot), je jednak plýtvání penězi občanů (za Tábor cca 6-7 miliónů ročně) a jednak 

zastavení pokroku v táborské MHD, neboť Comett plus s.r.o je velmi konzervativní 

společnost, skoro se dá říci strnulá, bez zájmu o možnou R4.0 inovaci s orientací na 

drahé a hlučné CNG. 

C) Zdražení tepla až na 715 Kč/GJ je skutečně mistrovské dílo bývalých zastupitelů bez 

rozdílů a nová koalice se hodně zapotí, dovede-li chybná rozhodnutí z minula, alespoň na 

úroveň města Písku (cca 500 Kč/GJ). Na cenu snů, kterou mají některé bytové domy 

v Milevsku (cca 270 Kč/GJ), se asi nedostaneme nikdy. Zde jen můžeme doufat, že 

opozice nechá ing. Semeráka v Bytes s.r.o. pracovat pro město i občany, když už na něj 

přehrála tento hodně rozpálený kámen. 

D) Absurdní návrh dostavby Táborské knihovny zavání nejen možností peněz vyhozených 

z okna, ale i zastavením rozvoje knihovnictví v rámci IT Revoluce 4.0 a odsouzení této 

instituce k nezájmu občanů a obdobný je stav neexistence rozvoje moderního 

táborského základního školství. Obě tyto záležitosti jsou opravdu na pováženou 

z hlediska motivace mladých, zůstávat zde a město rozvíjet. TSG dělá co může, ale to 

nestačí. 

E) Nezájem o vybudování odlehčovací komunikace do ZOO na Větrovech. Nájezdy až 60.000 

netáborských návštěvníků přes zástavbu domků na Horkách. To je celkem známé. 

F) Trápení občanů Čekanic hlukem z dálnice a ignorování tohoto problému trvá již dlouho. 

G) Definice chytré průmyslové zóny Vožická se ještě nerozběhla a zavání to dalším 

prodlením a s tím je spojeno i odstřihnutí vlivu občanů na vývoj dění zvaný „Smart City“ 

H) Neřešení odporného prostoru mezi nádražím a hřištěm Viktorie a trápení občanů 

Vožické ulice, chybně projektovanými a již realizovanými úpravami povrchů této ulice. 

http://www.thinkta.cz/


Důsledky dopravní hlučnosti MHD a nákladní dopravy v této ulici jsou dlouhodobě 

ignorovány a způsobují nezájem o bydlení v takovém prostoru. Bez odezvy z radnice. 

Určitě by se našlo bezesporu minimálně dalších 20 položek. Uvádím jen ty, o kterých se 

domnívám, že vyhánějí nejen mladé lidi z Tábora, nedovolují rozvoj sofistikovaným firmám, likvidují 

přirozený rozvoj vzdělání a způsobují zvyšování průměrného věku a následné vymírání Tábora.  

 Kam tedy kráčíš, Tábore? Vidí vůbec někdo tyto souvislosti? ThinkTA je nyní analyzuje. Snaha 

spolku je, aby občané Tábora přestali být pasivní a zastupitelé nebyli v zastupitelstvu jen sami za sebe 

a možná i za své osobní zájmy. ThinkTA v následujících týdnech zveřejní návrh či výzvu k vytvoření 

znalostní struktury pro Tábor. Zdarma pak nabídne možnost vzájemné diskuze, právní podpory a 

rychlé zveřejňování závěrů k občanské diskuzi. Takovou malou skupinu jsme vytvořili již v Průmyslové 

čtvrti a doufáme, že se k nám připojí Blaňák, Čekanice a Měšice. Zatím je možno věřit, či spíše 

doufat, že současná koalice bude díky této spolkové aktivitě s občany komunikovat a využije 

ThinkTA, jako zrcadlení táborské reality. 

Ing. Vladimír Šíp, předseda spolku ThinkTA. 

 

 

 


