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VÝROČÍ 600 LET NA HOŘE TÁBOR
V roce 2020 si město Tábor připomínalo 600. výročí svého založení. Město Tábor a další táborské kulturní
instituce a spolky připravily k této příležitosti řadu akcí a aktivit. Pro potřeby propagace výročí vznikl
jednotný grafický vizuál – výroční logo a grafika. V duchu manuálu byla pořízena též výzdoba města – vlajky,
převěsy, citylighty, polep modulu KOMA. Dále také propagační roll up a muší křídla s výročním logem.
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1. VÝSTAVY 600 LET NA HOŘE TÁBOR
Oddělení kultury realizovalo v roce 2020 tři výstavy k výročí města. První výstava 600 let na hoře Tábor
se uskutečnila v lednu v prostorech Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Výstava
se skládala ze tří částí – velkoformátových fotografií města, 3D fotografií táborských památek a průřezu
městskými kalendáři od roku 2011 do roku 2020. Tato výstava byla první akcí k výročí města a byla spojena
s malou vernisáží.
Druhou výstavou byla exteriérová výstava 1420/2020, kterou oddělení kultury realizovalo ve spolupráci
s Husitským muzeem v Táboře. Výstava ve zkratce přiblížila 600 let bohaté historie města. Každý
velkoformátový výstavní panel byl věnován jednomu století. Panely mohli obyvatelé a návštěvníci města
najít na Žižkově náměstí, Tržním náměstí, náměstí Mikuláše z Husi, Náměstí Františka Křižíka, náměstí
T. G. Masaryka a Husově náměstí. Součástí panelů byla i tentokrát dětská linka s Honzíkem a sovičkou, dále
hrací karta a pozvánka na zajímavá místa v okolí výstavních panelů.
Třetí výstava Tábor – Konstanz – Praha: 600 let na hoře Tábor se uskutečnila v Galerii 140 a Galerii Divadla
Oskara Nedbala. Jednalo se o výtvarný projekt, který zachytil, jak Tábor vnímají současní umělci. Kurátorka
projektu Věra Krumphanzlová oslovila významné sochaře, malíře a grafiky, aby se inspirovali městem Tábor,
jeho výročím a historií a vytvořili na toto téma svá díla.

2. VÝROČNÍ PLES MĚSTA
V sobotu 15. února se uskutečnil Výroční ples města Tábor. Touto společenskou událostí byly slavnostně
zahájeny oslavy 600. výročí založení města. Ples se konal v prostorech spolkového domu Střelnice. Večerem
provázeli Anna Polívková a Petr Zajíček. Na pódiu se vystřídali Swing Band Tábor, Eva Emingerová, Tomáš
Savka, Jára Bárta s Terezou Krippnerovou, Napříč Tábor a DJ Luboš Faic. Součástí doprovodného program
bylo i představení 12 táborských osobností, které vzešly z veřejné ankety, která se uskutečnila na konci roku
2019. Vítězem ankety se stal vynálezce František Křižík, jehož vnučka se plesu osobně zúčastnila. Na Výroční
ples města Tábor se v Infocentru Město Tábor prodalo 346 ks vstupenek, celkově za 111 000 Kč.
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3. PRÁČATA V ÚDOLÍ HISTORIE
Historické odpoledne pro děti i dospělé se uskutečnilo v neděli 27. června na Housově mlýně jako zahájení
letních prázdnin. Pro návštěvníky byly připraveny zajímavé historické aktivity a soutěže, prohlídky filmové
zbrojnice, dětská bitva, hra o životě mistra Jana Husa, lukostřelnice a husitské občerstvení.

4. SPODNÍ PROUDY JORDÁNU
Současná hudební scéna dostala prostor v neděli 5. července na Jordánské pláži, kde se uskutečnila akce
Spodní proudy Jordánu. Akce proběhla jako náhrada za zrušený koncert Má vlast 2020 – 600 let Tábor.
V průběhu dne vystoupili na pódiu mladí táborští hudebníci ze ZUŠ Oskara Nedbala Svišti v orchestřišti,
hudební projekt STINKA písničkářky a spisovatelky Hanky Lundiakové, legendární táborská crossoverová
kapela SOBI20 s hosty a sólový projekt OMNION skladatele Tomáše Reindla.

5. REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BITVY
V sobotu 8. srpna proběhla na louce pod klokotským hřbitovem Rekonstrukce historické bitvy, která
se opravdu stala 30. června 1420. V této bitvě se táborští husité pod vedením hejtmana Mikuláše z Husi
ubránili útoku Rožmberků. A nejinak tomu bylo i tentokrát. Z důvodů vládních opatření v souvislosti
s pandemií koronaviru se rekonstrukce realizovala ve čtyřech samostatných představeních. Doprovodným
programem bylo dobové tržiště, ochutnávky středověké kuchyně, výuka tanců, historický šerm, historická
hudba, letové ukázky dravců a ukázky výcviku královských psů. Rekonstrukci historické bitvy realizoval
spolek Plzeňský Landfrýd.
Vstupné na rekonstrukci bitvy bylo 50 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě, děti do 6 let, ZTP a ZTP/P zdarma.
V předprodeji se v Infocentru Město Tábor prodalo 1 363 ks vstupenek v hodnotě 68 150 Kč. Prodej na
místě činil 978 ks vstupenek za 97 800 Kč.
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6. TÁBORSKÁ SETKÁNÍ
29. ročník festivalu se uskutečnil ve dnech 11.–13. září a byl s ohledem na epidemiologickou situaci plný
změn. Podtitulem festivalu byla blízká setkání místního druhu. Letošní ročník se obešel bez velkých
hudebních hvězd, historických průvodů a ohňostroje. Naopak byl rozčleněn na vice menších scén, které
umožňovaly volnější pohyb návštěvníků. Páteční program zahrnoval vystoupení na zahradě spolkového
domu Střelnice (Mozart opera gala a Hot Sisters Swing) a punkovou Jordánskou pláž (Volant, Peshata).
V divadelní zahradě se uskutečnila premiéra tanečního vystoupení Střípky 600 let města na ostrohu, kterou
nacvičila skupina CODA. V sobotu nechyběly Staročeský jarmark a Řemeslný trh s drobným hudebním
programem. Náměstí Mikuláše z Husi se změnilo v Dětský plácek. Přes Holečkovy sady do Tismenického
údolí vedla Stezka malého práčete. Po zdárném splnění všech úkolů čekal na děti v husitském ležení
hejtman Jan Žižka, který je pasoval na práčata. Novinkou letošního ročníku byla Ulička neřesti, kterou mohli
návštěvníci projít Křížkovou ulicí. V děkanském kostele na Žižkově náměstí byla představena světová
premiéra videoprojekce nové podoby husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci – verze 2020
s dokumentem o jeho vzniku. Reprízy se uskutečnily ve Sboru božích bojovníků a v gotickém sále Staré
radnice. Hudební bonbonky čekaly na návštěvníky opět na Jordánské pláži (Spadané listí, Tomáš Průša α Jan
Sládek, Spolektiv, Cihelna α spol. a Semtam) a na zahradě Střelnice (Svišti v orchestřišti, Laskat a Michal
Ambrož a Hudba Praha). Velký šanc patřil šermířům a program zakončila ohňová show. Ani tentokrát
nechyběla výstava požární techniky před Střelnicí. Pro teenagery byla připravena Teen zóna na náměstí
T. G. Masaryka (ukázky sportů, vystoupení DJ Adie, Totally Nothing, DJ SET, Sukulend Sound, DJ Herby
a rapper Rest). V kině Svět se promítal film Tábor – sen, město, symbol. Pro seniory byl připraven program
v Trafačce v Dobrovského ulici. Také neděle nabídla bohatý program. Na náměstí Mikuláše z Husi vystoupily
Keramička a Táborský symfonický orchestr Bolech. Na zahradu Střelnice dorazily kapely Ticho de Pre Cupé
Band, VLTAVA, Ondřej Fencl a Hromosvod a Corazón. Nechyběly ani tradiční Dny evropského dědictví.
Odhadovaná návštěvnost festivalu činila 15 000 osob.
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7. KNIHA TÁBOR – O MĚSTĚ PEVNOSTI
Publikace navazuje na řadu Jan Žižka – O táborském hejtmanu a husitském vojevůdci a Jan Hus – O knězi,
mysliteli a reformátorovi. Nová kniha popisuje dějiny a kulturu města Tábora v období 1420–1945. Spolu
s předchozími svazky vytváří ucelený obraz o historickém a kulturním vývoji Tábora od počátků do moderní
doby na základě současných vědeckých poznatků. Na vydání publikace se podíleli historici Husitského
muzea v Táboře Zdeněk Vybíral a Jakub Smrčka, odborný lektor Petr Čornej, fotografové Zdeněk Prchlík
a Roman Růžička, jazyková korektorka Jana Křížová, překladatelka Eva Vybíralová, grafik Gustav Fifka
a společnost Viva Design, s.r.o. a tiskárna GRASPO CZ, a.s. Kniha byla připravována dva roky a vyšla
na začátku roku 2020. Bohužel z důvodu epidemiologických opatření nemohla být slavnostně uvedena ani
v březnovém ani v náhradním říjnovém termínu. Celkový náklad v českém jazyce byl 700 knih a v anglickém
jazyce 300 knih. K prodeji bylo 550 knih v českém jazyce a ty byly do konce roku 2020 zcela vyprodány.
Náklady na realizaci publikace činily 468 000 Kč.

8. FILM TÁBOR – SEN, MĚSTO, SYMBOL
V rámci oslav výročí vznikl dokumentární film Tábor – Sen, město, symbol. Dokument, který byl natočen
v koprodukci s Českou televizí a společností FRMOL Production, se věnuje významným dějinným okamžikům
města od jeho založení až po současnost. Příběhem města provází svým nezaměnitelným způsobem herec
Miroslav Táborský. Předpremiéra se uskutečnila 25. února v Kině Svět. V premiéře byl dokument uveden
24. března na programu ČT 2. Film je možné zhlédnout ve videotéce České televize. Náklady na výrobu
dokumentu činily 1 110 000 Kč.
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9. REPREZENTATIVNÍ NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ TÁBOR 1420/2020
Na atypickém kalendáři většího formátu a výjimečného designu
se podíleli fotograf Zdeněk Prchlík, výtvarník Richard Fischer,
historik Zdeněk Vybíral, grafik Gustav Fifka a společnost Viva
Design, s.r.o. a tiskárna Ivo Nováka. Táborský kalendář
ve 12 zastaveních mapuje nejvýznamnější etapy dějin města
a připomíná je nejen česko-anglickými texty, ale především
zajímavými pohledy na pamětihodná místa na artefakty s nimi
(více či méně) spojenými. Cena za realizaci 1 000 ks kalendáře
činila 253 000 Kč.

10. KALICH, VÍRA, TÁBOR!
V rámci studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni vytvořila
Terezie Přibilíková z Tábora jako svou klauzurní práci ilustrovanou knihu, která vypráví o založení města
Tábora. Je určena především pro mladší čtenáře. Knihu vydalo město Tábor pod názvem „Kalich, víra,
Tábor!“ a studentka ji věnovala městu jako dárek k výročí 600 let jeho založení. Odborným lektorem byl
historik Zdeněk Vybíral a odpovědným redaktorem Josef Musil. V nákladu 200 ks knihu vytiskla RUDI, a. s.
Tábor. Náklady na tisk a korektury činily 16 000 Kč.

11. CHORÁL KTOŽ SÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI – VERZE 2020
Nová hudební aranž středověkého husitského chorálu vznikla jako pocta městu Tábor. Producent Mirek
Váňa, rodák z Tábora, oslovil ze svého nynějšího působiště na významné hudební škole Berklee College
v americkém Bostonu nejrůznější hudebníky z celého světa. Projektu se zúčastnilo 125 muzikantů ze
45 zemí a 6 kontinentů. Hlavním produktem projektu je orchestrální a zpívaná moderní symfonie
21. století s prvky filmové hudby i progresivního rocku. Konečnou nahrávku míchali světoznámí zvukoví
mistři, držitelé cen Grammy. Nahrávka obsahuje přes 1 000 zvukových stop. Na YouTube kanále je
ke zhlédnutí jak konečná nahrávka, tak film o nahrávce Chorál Ktož jsú boží bojovníci – verze 2020:
"Za scénou" – Jak aranž vznikala a proč. Navíc jsou na tomto kanále umístěny jednotlivé práce na chorálu,
kterých je celkem 49 a vytvářejí "Videotéku inspirace”. Slavnostně byla nová aranž chorálu představena
veřejnosti na Táborských setkáních. Režijní náklady projektu činily 340 000 Kč.
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12. PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY
Kromě klasických sběratelských suvenýrů a pohledů byl prodej rozšířen o zboží a upomínkové předměty
související s výročím 600 let od založení města Tábora, jako turistická vizitka či známka, hrnky, magnetky,
trika, placky, samolepky, zápalky, lázeňské oplatky, multifunkční šátek, batůžky, papírové tašky, balzámy na
rty, apod. Náklady na realizaci suvenýrů s tématikou výročí činily cca 200 000 Kč.

13. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ K OSLAVÁM VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA
TÁBORA 2020
Účelem Dotačního program na podporu projektů k oslavám výročí založení města Tábora 2020, který byl
schválen zastupitelstvem města dne 15. 4. 2019 (č. usnesení 155/5/19), byla finanční podpora projektů
vedoucích k rozšíření kulturních akcí městského či regionálního významu konaných v Táboře určených jak
obyvatelům města, tak českým i zahraničním turistům, jejich rozložení v průběhu celého roku v souvislosti
s oslavami 600. výročí založení města Tábora. Konkrétně šlo o podporu projektů všech kulturních žánrů:
zejména hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, výtvarného umění, výstav,
přehlídek a soutěží. Podpora byla určená projektům, které důstojným a umělecky zajímavým způsobem
připomínaly zmiňované výročí. Celková výše peněžních prostředků vyčleněných na tento program činila
600 000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činila 50 000 Kč. Na základě výzvy k podávání žádostí
o poskytnutí dotace bylo doručeno 11 žádostí od 9 subjektů působících v oblasti kultury. Zastupitelstvo
města schválilo dne 18. 11. 2019 (č. usnesení 270/10/19) podporu všech žádostí v celkové výši 486 500 Kč.
Podrobné informace na Dotační program na podporu projektů k oslavám výročí založení města
Tábora 2020: Odbor kultury a cestovního ruchu: Město Tábor - oficiální webové stránky (taborcz.eu).

14. MEDIALIZACE
600. výročí založení města bylo stěžejním komunikovaným tématem roku 2020 jak v tištěných médiích,
tak v online prostoru vč. sociálních sítí i prostřednictvím outdoorové reklamy. Mediálním partnerem oslav
600. výročí byl Český rozhlas České Budějovice. V důsledku nepříznivé epidemiologické situace jsme museli i
tuto propagaci několikrát upravovat od konkrétních akcí k obecné turistické nabídce města.
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Přehled realizované celoroční inzerce v celkové hodnotě 711 502 Kč je v následující tabulce.
obsah

médium

vydavatel/zpracovatel

rozsah/
termín

600 let
600 let
600 let
Táborská setkání
600 let
Rekonstrukce
historické bitvy
600 let
Práčata v údolí
600 let
600 let
600 let
600 let
600 let
600 let

Deník ČR – příloha Náš kraj
5plus2
Náš kraj – 5plus2, MF Dnes
TV magazín Dnes
MF DNES – speciální projekty
MF DNES – Rodina a zdraví

Vltava Labe Media
MAFRA
MAFRA
MAFRA
MAFRA
MAFRA

½ strany
¼ strany
½ strany
obálka - 2. strana
březen
červenec

city light – AN Tábor
Evropa 2 – Strakonice – Jižní Čechy
www.kdykde.cz
www.rodinnevylety.cz
Za krásami Jižních Čech
Cesty městy
TTG (Travel Trade Gazette)
www.tschechienonline.de

1,185 x 1,75 m
25 x 20s spot
září
září
květen
červen
leden
červenec-srpen

600 let

TravelEye

600 let
600 let
600 let
600 let
600 let
600 let
600 let

Travel Digest
Tim
Tim – zadní obálka
Tim – české kuriozity
Tim
Táborsko
Pražský přehled

600 let
600 let
600 let
600 let
600 let
600 let
600 let
600 let
600 let
600 let
600 let
600 let

Prag Moon
Prag Moon
Moje Země – tipy redakce
Moje Země – Putování minulostí
měst
Deník.cz
Unesco 2020
Jižní Čechy 2020
Praha 2020
Leo express
Krásný rok
Kam v Praze
Kam po Česku

euroAWK
Active Radio
Paseo
Paseo
Vltava Labe Media
Vltava Labe Media
1. Distribuční společnost
Medialink
Communications Consult
Vydavatelství KAM po
Česku
1. Distribuční společnost
EUROCARD
EUROCARD
EUROCARD
EUROCARD
Jihočeské týdeníky
Vydavatelství KAM po
Česku
FIESTIS
FIESTIS
MOJE ZEMĚ ČESKO
MOJE ZEMĚ ČESKO

červenec
celoroční
celoroční
celoroční
říjen-prosinec
duben
celoroční
září

600 let

Kam po Česku

600 let

Kam po Česku

600 let

Kam po Česku

600 let

Kam po Česku

ASSET MEDIA
Vydavatelství MCU
Vydavatelství MCU
Vydavatelství MCU
C.O.T. medi
Deco Media
Vydavatelství IPR
Vydavatelství KAM po
Česku
Vydavatelství KAM po
Česku
Vydavatelství KAM po
Česku
Vydavatelství KAM po
Česku
Vydavatelství KAM po
Česku

červenec-srpen
duben
září
květen-září
celoroční
březen
duben
září
duben
červen
březen
březen

duben
červenec-srpen
červen
březen
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600 let
600 let
600 let
600 let
600 let
Táborská setkání

INNSIDE
History Revue
History Revue
Epocha - křížovky
Blesk
Jihlavské listy

Luboš Vojtěch
RF HOBBY
RF HOBBY
RF HOBBY
Czech News Center
Jihlavské listy

únor
duben
březen
březen
září
srpen

Kalendář akcí byl sjednocen v brožuře, která představila nejvýznamnější kulturní akce konané v roce 2020
spojené s oslavami 600 let od založení města Tábora. V tištěné podobně byla k dispozici zdarma ve více než
šedesáti stojanech Tábora v akci, vytištěno bylo 6 000 ks v českém jazyce, po 500 ks v anglické a německé
jazykové mutaci. A také byla ke stažení v elektronické verzi ve formátu .pdf v sekci Kalendář akcí na
www.visittabor.eu.

Od roku 2012 spravuje infocentrum částečně také městský profil na sociální síti Facebook. Je využívaný
především k propagaci kulturních akcí a důležitých upozornění pro občany. Úvodní i profilová fotografie
byla proto v roce 2020 zcela přizpůsobena výročí.
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15. NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE
Ktož sú boží cyklisti! Aneb 600 kol pro Tábor
V rámci akce Otevření turistické sezóny dne 9. 5. 2020 byl připraven cyklovýlet, který měl připomínat
600 let od založení města Tábor. Hlavním cílem projektu bylo zajímavé oživení cykloturistické nabídky
a zatraktivnění akce pořádané městem Tábor pro širokou veřejnost bez ohledu na věk, pohlaví, fyzickou
kondici a technické možnosti. Smyslem uspořádané akce bylo vhodným způsobem zpříjemnit otevření
turistické sezóny v Táboře, podpořit cestovní ruch prostřednictvím propagace i méně známých přírodních
a historických památek spojených s výročím a přilákat návštěvníky a turisty k aktivnímu způsobu života.
Doprovodným programem cyklovýletu mělo být středověké ležení v Tismenickém údolí od šermířského
spolku Tábor – Táborští kupci.
V souvislosti s opatřením o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí, které vláda v souladu s čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., O bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2)
v rámci nouzového stavu od 13. března 2020 od 6 hodin do odvolání, jsme byli nuceni odstoupit od Smlouvy
o poskytnutí grantu z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky na podporu pořádání
cykloturistických akcí, uzavřené 21. ledna 2020, z důvodu nerealizace plnění projektu „Ktož sú boží cyklisti!
Aneb 600 kol pro Tábor“.

Kromě výše uvedeného cyklovýletu jsme na základě platných vládních opatření museli zrušit i tyto akce
Tábor s párou (přeložen z března na říjen a následně na duben 2021), slavnostní představení knihy Tábor –
O městě pevnosti (přeloženo z března na říjen a zatím zrušeno bez náhrady), koncert Má vlast 2020 – 600
let Tábor (zrušen bez náhrady) a festival Komedianti v ulicích (přesunut na rok 2021).

Tábor 11. ledna 2021
Zpracovaly:
Ing. Jana Lorencová, vedoucí oddělení kultury
Ing. Michaela Kalousková, vedoucí oddělení cestovního ruchu
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