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Úvod
Strategický plán města je společně s územním plánem jedním z hlavních koncepčních dokumentů,
určujících další směr rozvoje Týniště nad Orlicí. Výchozím podkladem pro tvorbu a formulaci strategie
rozvoje je v tomto případě analýza stávajícího stavu, resp. profil řešeného území a dotazníková
šetření.
Profil města byl zpracován v rámci analytické etapy tvorby Strategického plánu města Týniště nad
Orlicí v období červenec - srpen 2007. Zpracovatelem dokumentu bylo ve spolupráci s Městským
úřadem Týniště nad Orlicí Centrum evropského projektování – regionální rozvojová agentura z Hradce
Králové.
Profil města představuje stručnou sociogeografickou charakteristiku města, zpracovanou v rozsahu
dle potřeby, k tvorbě navazujících částí strategie města. Profil města je rozpracován do jednotlivých
částí dle základních tematických okruhů života ve městě. Profil je členěn na kapitoly a podkapitoly dle
dílčích geografických, sociálních a ekonomických témat, popisujících výchozí stav a hlavní vývojové
tendence jednotlivých sektorů a oblastí rozvoje.
V rámci analytické etapy zpracování Strategického plánu města Týniště nad Orlicí byly zároveň
zpracovány a vyhodnoceny tři dílčí průzkumy: Průzkum podnikatelského prostředí, Průzkum
neziskového sektoru a Názorový průzkum veřejnosti. Tyto průzkumy byly realizovány formou
dotazníkových šetření.
Při zpracování Profilu města byly hodnoceny aktuální a dostupné data a informace z oficiálních zdrojů
(ČSÚ, Úřad práce a další). Využity rovněž byly výstupy a závěry z již zpracovaných analytických a
koncepčních materiálů města (Územní plán, rozpočet města a další).
Výsledky analýzy a vyhodnocení dotazníkových šetření budou shrnuty v syntetickém hodnocení, v tzv.
SWOT analýze. SWOT analýza je souhrnným zhodnocením vnitřních a vnějších podmínek: vnitřní
podmínky určují silné stránky (S - Strength) a slabé stránky (W - Weakness), analýza vnějších
podmínek se zabývá příležitostmi (O – Opportunities) a hrozbami (T - Threat).

Týniště na Orlicí leží v podhůří Orlických hor,
v zajímavém přírodním prostředí borových
lesů s přírodními koupališti, v nadmořské
výšce 253 m. Město se nachází na území
Královéhradeckého kraje v okrese Rychnov
nad Kněžnou, je vzdálené od 20 km Hradce
Králové a 30 km od Pardubic. Společně s
přilehlými vesnicemi Křivice, Petrovice,
Petrovičky, Rašovice a Štěpánovsko má 6286
obyvatel (stav k 31.12.2001) a rozkládá se na
katastrální ploše 5244,8 ha. Město má velmi
dobrou
strategickou
polohu
z hlediska
dopravní
dostupnosti,
neboť
leží
na
významném regionálním železničním uzlu a
zároveň při hlavním tahu státní silnice I.třídy
I/11.
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1

Historie města

První písemná zmínka o městě je doložena z roku 1361. Pro borové lesy, které město obklopují, bývá
Týniště nad Orlicí označováno jako „město v lesích“. Kdy vzniklo první osídlení v Týništi nad Orlicí
není známo, ale předpokládá se, že obec byla založena už v 11. století. Jméno
Týniště připomíná opevněný staroslovanský hrádek na vyvýšeném místě tzv. „týn“ a
slovo „týniti“ česání lnu, který se v okolí hojně pěstoval. Znak města představuje
borovice se zelenými větvemi na červeném štítu. Na kmeni stromu je bílý štít se
třemi černými pruhy v horní části, což je znak pánů z Kunštátu. Erb městu udělil v
roce 1487 kníže Jindřich starší z Kunštátu a z Poděbrad. Na nevysoké výspě při
soutoku Tiché a Divoké Orlice původně vznikla kupecká osada s trojhranným
náměstím a farním kostelem. Nejstarší část města – náměstí – leží na výspě vzniklé
mnohaletou činností řeky u území zaplavovaném Tichou a Divokou Orlicí. Pod touto výspou se
vytvořil brod, kterým překračovala řeku stará obchodní stezka. Ta vedla z Moravy na sever k
Náchodské brance do Polského Kladska. Tato stezka byla křížena stezkou ze středu Čech k
Potštejnu, odtud na Moravu a do Polska.
V 15. století obec náležela k panství pánů z Kunštátu. V období husitských válek bylo Týniště nad
Orlicí postiženo požáry a několikrát vypleněno. V první polovině 16.století došlo k budování rybniční
sítě, což přineslo městu a lidem obživu. Někdy v této době byl vybudován 17,5 km dlouhý spojovací
kanál mezi řekou Bělou v Častolovicích a Dědinou v Třebechovicích p. O., zvaný též "Vantroka".
Jedná
se
o
významný
doklad
hospodářského a technického zařízení,
sloužícího k napájení panských rybníků,
mlýnů, pil a valch v Týništi n.O. a nejbližším
okolí. V roce 1572 Hanuš Haugvic z
Biskupic,
majitel
panství
Týniště,
organizoval po řece Orlici voroplavbu, která
měla velký přínos pro místní dřevozpracující
průmysl. Les obklopující město poskytuje nevyčerpatelné bohatství. Týnišťským lesem se nazývala
velká lesní skupina rozložená na sever od města a z jihu ohraničená silnicí z Častolovic do
Třebechovic. Nad jinými dřevinami tu vždy převažoval borový porost, a proto není náhodou, že se
borovice dostala do městského znaku. Lesy vždy spoluvytvářely podmínky života týnišťských lidí, ale
dodávaly krajině i zvláštní ráz a půvab. Od roku 1577 byl osud města spojen s častolovickým
panstvím, které bylo od roku 1695 v držení Šternberků.
Novodobý ráz Týniště nad Orlicí získalo v 19. století, kdy se stalo důležitou železniční křižovatkou
tratí z Prahy do Hanušovic (vybudována roku 1874) a z Chocně do Meziměstí (vybudována roku
1875). Železniční spojení bylo předpokladem celkového rozvoje města včetně průmyslu, zejména
zpracování dřeva, výroba nábytku, strojírenské výroby a koželužnictví. Od poloviny 19. století se
měnil i vzhled městečka. Dřevěné domky na náměstí s podsíněmi ustupovaly stavením zděným,
zástavba se rozšiřovala podél silnic a vznikaly tak nové ulice a čtvrtě. V roce 1914 bylo Týniště nad
Orlicí rozhodnutím císaře Františka Josefa I. povýšeno na město. K městu tehdy patřily okolní
vesnice. Město proslavili podnikatelé z oborů koželužství, zpracování dřeva – pily, výroba nábytku a
strojírenství. Ve 20. století bylo město známé díky výrobě tkalcovských stavů v závodě Elitex, který
vznikl sloučením menších strojírenských podniků.
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2

Sídelní a administrativní struktura

2.1

Administrativně správní charakteristika

Město Týniště nad Orlicí se na úrovni NUTS II zařazuje do oblasti Severovýchod, na úrovni NUTS III
1
do Královéhradeckého kraje a na úrovni NUTS IV do okresu Rychnov nad Kněžnou.
V rámci reformy veřejné správy, jejíž cílem bylo přiblížit výkon státní správy občanům, byly od
1.1.2003 zrušeny okresní úřady a jejich úkoly přešly dílem na obce s rozšířenou působností, dílem na
krajské úřady a dílem na jiné státní správní úřady. Část výkonu státní správy je také delegována na
pověřené obecní úřady. Týniště nad Orlicí patří do správního obvodu obce s rozšířenou pravomocí
Kostelec nad Orlicí. Samo město je obcí s pověřeným úřadem a do jeho správního obvodu spadá
8 obcí, včetně Týniště nad Orlicí, s 12 048 obyvateli (k 1.1.2007), dále je sídlem stavebního a
matričního úřadu. Správně příslušný finanční úřad a živnostenský úřad pro Týniště nad Orlicí se
nachází v Kostelci nad Orlicí, úřad práce, katastrální úřad, okresní soud, okresní státní zastupitelství,
okresní správa sociálního zabezpečení a pobočka celního úřadu v Rychnově nad Kněžnou.
Obr. 2-1 Umístění Týniště nad Orlicí v rámci Královéhradeckého kraje

Zdroj: GIS

Mimo oficiální administrativně správní a územní struktury se Týniště nad Orlicí ještě začleňuje do tří
dobrovolných
svazků
obcí,
do
DSO
Křivina,
prostřednictvím
kterého
spolu
se
sousedními Albrechticemi nad Orlicí spravuje skupinový vodovod, do DSO Dolní Bělá, jehož hlavní
náplní byla plynofikace členských obcí – ta se týkala pouze části Křivice, a do DSO Poorlicko, který je
zaměřen na spolupráci deseti členských obcí při provádění společných investičních akcí a společnou
propagaci mikroregionu v cestovním ruchu

2.2

Sídelní struktura

Město Týniště nad Orlicí je podle počtu obyvatel k 1.1.2007 třetím největším městem v okrese, v rámci
Královéhradeckého kraje je na 17. místě a ve srovnání se všemi obcemi České republiky zaujímá
2
210. pozici. Hustotou obyvatelstva 120 obyv./km město sice nedosahuje celostátního průměru
1

K 1.1.2003 byly sice zrušeny okresní úřady, nikoliv však okresy jako územní jednotky.
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2

(130 obyv./km ), ale převyšuje jak průměr Královéhradeckého kraje (115 obyv./km ), tak především
2
průměrnou hodnotu v okrese Rychnov nad kněžnou (79 obyv./km ).
Město Týniště nad Orlicí se skládá ze šesti částí, člení se do sedmi základních sídelních jednotek.
Z územně technického hlediska se město dělí na pět katastrálních území. Největší částí města je část
Týniště nad Orlicí, která zaujímá 31% celkové rozlohy města. Tato část je současně také nejlidnatější
a podle posledního sčítání lidu, bytů a domů zde žilo téměř 87% obyvatel města.
Tab. 2-1 Sídelní členění města Týniště nad Orlicí
Město
Týniště nad
Orlicí

Část
Křivice
Petrovice
Petrovičky
Rašovice
Štěpánovsko

Celkem

Týniště nad Orlicí
6

Základní sídelní
jednotka
Křivice
Petrovice
Petrovičky
Rašovice
Kopaniny
Štěpánovsko
Týniště nad Orlicí
7

Katastrální území
Křivice
Petrovice nad Orlicí

Výměra k.ú.
(ha)
554,43
1 257,06
661,23

Počet obyvatel
(SLBD 2001)
138
193
136
166

Rašovice u Týniště
nad Orlicí
Štěpánovsko

1 106,90

197

Týniště nad Orlicí
5

1 665,16
5 244,78

5 456
6 286

Zdroj dat: Územně identifikační registr

Současné správní území města Týniště nad Orlicí je prakticky výsledkem procesu slučování obcí
v 80. letech 20. století, kdy v roce 1981 k vlastnímu městu Týniště nad Orlicí byly připojeny do té doby
samostatné obce Albrechtice nad Orlicí s částí Štěpánovsko a s osadou Kopaniny, Křivice, Petrovice
s osadou Petrovičky a Rašovice. Po roce 1989 se změnily celkové politické poměry ve státě a řada
obcí se rozhodla znova osamostatnit. Této možnosti využily v roce 1990 pouze Albrechtice nad Orlicí,
ale část Štěpánovsko zůstala součástí města.
Obr. 2-2 Město Týniště nad Orlicí – územní členění, osídlení

Zdroj: GIS

Jak je patrné z výše uvedené mapky, osídlení jednotlivých částí doposud vzájemně neprorůstá a
naprostá většina zástavby je soustředěna do jižní části katastrálního území Týniště nad Orlicí kolem
železniční tratě. Zdejší zástavba má převážně městský charakter. Osídlení ve zbylých částech si
udržuje vesnickou povahu.
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3

Obyvatelstvo

3.1

Vývoj počtu obyvatel

Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů (SLBD) v roce 2001 ve městě Týniště nad Orlicí žilo
6 286 obyvatel. Za více než 130 let, kdy je prováděno pravidelné sčítání obyvatelstva, se počet
obyvatel v rámci současných správních hranic města více než zdvojnásobil, avšak na tomto nárůstu
se prakticky podílela jen jedna (centrální) část města, zatímco jeho ostatní (okrajové) části, zvláště
pak po 2. světové válce, populačně ztratily. Historicky nejvíce obyvatel bylo sečteno v roce 1980, poté,
jak dokládá následující tabulka i graf, počet obyvatel začal klesat.
Tab. 3-1 Vývoj počtu obyvatelstva města Týniště nad Orlicí a jeho jednotlivých částí mezi jednotlivými
SLDB
Část obce
Křivice
Petrovice
Petrovičky
Rašovice
Štěpánovsko
Týniště nad
Orlicí
Město
celkem

Rok sčítání obyvatel, domů a bytů
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
391
345
358
329
304
306
338
232
242
227
196
143
138
243
235
262
251
245
251
264
282
272
258
241
218
193
215
214
248
246
234
230
241
206
210
187
196
141
136
224
259
276
214
198
225
219
170
193
168
176
172
166
243
244
262
296
343
363
370
346
268
289
256
218
197
1 670 1 868 1 946 2 084 2 614 2 638 3 170 3 207 4 086 4 881 5 541 5 590

5456

2 986 3 165 3 352 3 420 3 938 4 013 4 602 4 443 5 271 6 010 6 606 6 482

6 286

Index nárůstu: rok SLBD/1869
Týniště nad
1,00 1,12 1,17 1,25 1,57 1,58 1,90 1,92
Orlicí
Město
1,00 1,06 1,12 1,15 1,32 1,34 1,54 1,49
celkem
Poznámka: Údaje přepočítány na dnešní územní
Zdroj: Retrolexikon
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Graf 3-1 Vývoj počtu obyvatelstva jednotlivých částí města Týniště nad Orlicí mezi jednotlivými SLDB
450

6 000

400
5 000
350
300

4 000

250
3 000
200
150

2 000

Křivice
Petrovice
Petrovičky
Rašovice
Štěpánovsko
Týniště nad Orlicí

100
1 000
50
2001

1991

1980

1970

1961

1950

1930

1921

1910

1900

1890

1880

0
1869

0

Poznámka: Údaje přepočítány na dnešní územní
Zdroj: Retrolexikon

Následující tabulka a graf dokumentují vývoj počtu obyvatel za posledních 15 let. Za tuto dobu došlo
k poklesu počtu obyvatel přibližně o 5%. I přes stagnaci v letech 2001 a 2002 a dokonce mírný
vzestup počtu obyvatel v roce 2003 je zcela patrná dlouhodobě sestupná tendence populačního
Centrum evropského projektování, Hradec Králové
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vývoje města Týniště nad Orlicí, která koresponduje s vývojem celkového počtu obyvatel v České
republice.
Tab. 3-2 Vývoj počtu obyvatel v Týništi nad Orlicí v letech 1991-2006 (k 31.12.)
Rok
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Počet
6 608 6 628 6 583 6 593 6 555 6 561 6 550 6 503 6 445 6 393 6 313 6 307 6 342 6 331 6 303 6 249
obyvatel
Index
nárůstu
1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,96 0,95 0,96 0,96 0,95 0,95
rok/1991
Zdroj dat: ČSÚ, 2007
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Graf 3-2 Vývoj počtu obyvatel v Týništi nad Orlicí v letech 1991-2006 (k 31.12.)

Zdroj dat: ČSÚ, 2007

3.2

Pohyb obyvatelstva

Celkový počet obyvatel se mění jednak přirozeným pohybem (proces rození a umírání), jednak
mechanicky (migrací obyvatel). Následující tabulka sleduje oba typy pohybu obyvatel ve městě Týništi
nad Orlicí v uplynulých 16 letech.
Tab. 3-3 Pohyb obyvatelstva ve městě Týniště nad Orlicí v letech 1991-2006
Stav k 1.1. Narození

Zemřelí

Přistěhovalí
256
187
143
109
108
133
125
100
91
81
123
149
126
126
107
146

Vystěhovalí
157
171
181
96
117
109
123
135
129
119
106
149
104
131
116
167

Přirozený Migrační
přírůstek
saldo
37
99
4
16
-7
-38
-3
13
-29
-9
-18
24
-13
2
-12
-35
-20
-38
-14
-38
5
17
-6
0
13
22
-6
-5
-19
-9
-33
-21

Celkový
přírůstek
136
20
-45
10
-38
6
-11
-47
-58
-52
22
-6
35
-11
-28
-54

Stav
k 31.12.
6 608
6 628
6 583
6 593
6 555
6 561
6 550
6 503
6 445
6 393
6 313
6 307
6 342
6 331
6 303
6 249

1991
6 472
106
69
1992
6 608
97
93
1993
6 628
79
86
1994
6 583
61
64
1995
6 593
50
79
1996
6 555
59
77
1997
6 561
50
63
1998
6 550
53
65
1999
6 503
42
62
2000
6 445
53
67
2001
6 291*
61
56
2002
6 313
52
58
2003
6 307
65
52
2004
6 342
65
71
2005
6 331
54
73
2006
6 303
43
76
Celkem za
1 082
1 221
2 311
2 303
-139
8
-131
x
období 1991-2006
* Počet obyvatel přepočítán na základě výsledků ze SLBD, proto neodpovídá hodnotě na konci předešlého roku
Zdroj dat: ČSÚ, 2007
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Po celé sledované období s výjimkou prvních dvou let a roku 2001 ve městě Týniště nad Orlicí bylo
méně narozených než zemřelých, počet přistěhovalých a vystěhovalých v jednotlivých letech kolísal,
ale celkově je prakticky vyrovnaný. V důsledku toho malé kladné migrační saldo (přírůstek
stěhováním) nevyrovnalo populační ztrátu způsobenou záporným přirozeným přírůstkem a došlo
v tomto období k poklesu celkového počtu obyvatel. Nejvíce narozených i přistěhovalých ve městě
bylo v prvním roce sledovaného období, druhého největšího přírůstku obyvatel bylo dosaženo v roce
2003, naopak největší populační ztráty město zaznamenalo v roce 1999.
Následující tabulka popisuje výše uvedený pohyb populace v obecně přijímaných a srovnatelných
mírách. Míry přírůstku uvádějí velikost přírůstku obyvatel přepočítaných na 1 000 obyvatel středního
stavu. Míra natality určuje počet narozených přepočítaných na 1 000 obyvatel středního stavu, míra
mortality zase počet zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu. Poslední sloupec obsahuje
hodnoty indexu vitality, který poměřuje počet narozených a zemřelých. Vyjadřuje jakou měrou se
počet narozených podílí na růstu populace a do jaké míry kompenzuje ztráty způsobené úmrtností.
Hodnota indexu vitality menší než jedna znamená, že počet narozených nestačí ani na prostou
reprodukci populace.
Tab. 3-4 Pohyb obyvatelstva – relativní míry (souhrnná data za 2001-2006)
Míra
přirozeného
přírůstku
Týniště n.O.
-1,22
Okres RK
-0,29
KHK
-1,09
ČR
-1,04
Území

Míra
migračního
přírůstku
0,11
1,20
0,71
1,94

Míra celkového
přírůstku

Míra natality

-1,11
0,91
-0,38
0,90

8,99
9,95
9,44
9,50

Míra mortality Index vitality
10,20
10,23
10,54
10,55

0,88
0,97
0,90
0,90

Zdroj dat: ČSÚ, 2007

Porovnáme-li relativní míry pohybu obyvatelstva za město Týniště nad Orlicí s příslušnými vyššími
územní celky, zjistíme, že jejich hodnoty za posledních pět let jsou podprůměrné, zvláště v porovnání
s okresem Rychnov nad Kněžnou.

3.3

Struktura obyvatelstva

3. 3. 1 . Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku
Počet žen v populaci České republiky mírně převyšuje počet mužů, a to především díky výraznějšímu
zastoupení žen ve věkové kategorii 65 let a více. Poměr mužů a žen v této kategorii je přibližně 2:3, a
to platí i pro město Týniště nad Orlicí. K 1.1. 2007 ve městě žilo celkově 51,7% žen (v ČR 51,1%).
Odlišnější situace je v jednotlivých částech města. Podle výsledků SLBD 2001, viz graf níže, největší
podíl na obyvatelstvu měly ženy v Petrovičkách, naopak muži měli převahu v Křivicích a Štěpánovsku.
Graf 3-3 Podíl žen v populaci jednotlivých částí města Týniště nad Orlicí při SLBD 2001
58
.

56
55,9

Podíl žen v %

54
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44
Týniště n. Orl.
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Rašovice
jednotlivé části města

Štěpánovsko

Týniště n. Orl.

Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ
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Jedním z ukazatelů popisujících obyvatelstvo z hlediska stáří je průměrný věk. Z dlouhodobého
hlediska se průměrný věk obyvatelstva v celé České republice zvyšuje, a to jak v důsledku
prodlužovaní střední délky života, tak poklesu porodnosti i úmrtnosti. Mezi SLBD 1991 a 2001
průměrný věk obyvatelstva ve městě Týniště nad Orlicí vzrostl o tři roky (z 36,2 let na 39,2 let) a
k 1.1.2007 činil již 41,1 let. V porovnání s příslušnými vyššími územními celky se jedná
o nadprůměrné hodnoty.
Graf 3-4 Průměrný věk obyvatelstva Týniště nad Orlicí a srovnání s příslušnými vyššími územními celky
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Poznámka: Průměrný věk v letech 2003-2007 k 1.1.
Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ, 2007

Kromě průměrného věku je nezbytné sledovat i samotnou věkovou strukturu obyvatelstva. Základní
obrázek o věkovém složení obyvatelstva ke dni SLBD 2001 podává následující graf, tzv. strom života.
Od té doby uplynulo 6 let a četnosti jednotlivých věkových kategorií se prakticky posunuly o jednu
věkovou kategorii směrem vzhůru. Již 25 let se trvale zužuje základna stromu života, což spolu
s rostoucí nadějí na dožití se vyššího věku, způsobuje výrazné demografické stárnutí a přeznamenává
i značné sociálně-ekonomické problémy v nedaleké budoucnosti.
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Graf 3-5 Struktura obyvatelstva Týniště nad Orlicí dle pohlaví a věku
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Běžně statistika za účelem popisu základní věkové struktury obyvatelstva sleduje vývoj tří hlavních
věkových kategorií: do 15 let, 15-64 let a 65 a více let. Tyto kategorie bývají někdy také označovány
2
v souladu se starší terminologií jako předproduktivní, produktivní a poproduktivní složka obyvatelstva .
Graf 3-6 Hlavní věkové kategorie ve městě Týniště nad Orlicí
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Zdroj: ČSÚ - SLBD 1991, SLBD 2001, věková struktura obyvatelstva k 31.12.2006

Věková skladba se ve městě Týniště nad Orlicí za posledních 16 let výrazně změnila. Jak je patrné
z grafu, došlo podobně jako v celé České republice k významnému poklesu podílu dětské složky
obyvatelstva, a to z 20,3% na 13,9% (v rámci celé ČR z 21% na 14,4%). Seniorská složka
k 31.12.2006 je v porovnání s hodnotami za okres Rychnov nad Kněžnou (14,6%), za
Královéhradecký kraj (15,1%) i za celou Českou republiku (14,4%) dokonce nadprůměrná.
Vzájemný vztah dětské a seniorské věkové skupiny obyvatelstva pak vyjadřují ukazatelé index mládí
(počet obyvatel mladších 15 let na 100 obyvatel ve věku 65 let a více) a index stáří (počet obyvatel ve
2

Až do poloviny devadesátých let za produktivní byli považováni muži ve věku 15-59 let a ženy 15-55 let. V analytických
pracích vycházející krátce po SLBD 2001 se už sledovaly u mužů i žen stejné věkové kategorie 0-14 let, 15-59 let a 60 let a
více.
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věku 65 let a starších na 100 dětí ve věku 0-14 let). Za demograficky nepříznivý stav je považována
situace, kdy hodnota indexu stáří převyšuje hodnotu indexu mládí. Tato situace ve městě Týniště nad
Orlicí nastala v roce 2003 a v následujících letech se stále zhoršuje.
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Graf 3-7 Hodnoty indexu mládí a indexu stáří ve městě Týniště nad Orlicí
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Porovnáme-li hodnoty indexů mládí a stáří v Týništi nad Orlicí s příslušnými vyššími územními celky,
zvláště pak s okresem Rychnov nad Kněžnou, demografická situace ve městě není dobrá.
Graf 3-8 Porovnání hodnot indexu mládí a indexu stáří k 31.12.2006 ve městě Týniště nad Orlicí
s příslušnými vyššími územními celky
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Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ

Porovnejme ještě věkovou strukturu jednotlivých částí města Týniště nad Orlicí (viz následující graf).
Při SLBD 2001 bylo zjištěno, že seniorská skupina (obyvatelstvo ve věku 60 let a více) měla největší
podíl, a to více než čtvrtinový, v částech Štěpánovsko a Petrovice, naopak nejmenší v Rašovicích.
Podíl dětské složky obyvatelstva byl nejvyšší v části Týniště nad Orlicí a v Rašovicích. Souvisí to
především s tím, že řada starších domů v částech Štěpánovsko a Petrovice je využívána spíše
k rekreačním účelům než k úpravě bydlení pro mladé rodiny.
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Graf 3-9 Základní věková struktura obyvatel v jednotlivých částech města Týniště nad Orlicí při SLBD
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Při celkovém hodnocení demografického vývoje města Týniště nad Orlicí lze konstatovat, že sleduje
nepříznivý celorepublikový trend postupného stárnutí a ubývání obyvatelstva, ba v některých
ukazatelích město mírně převyšuje celostátní průměry. Bez razantní změny populační vládní politiky
není možné tento trend v rámci města zvrátit, je však možné dosavadní nepříznivý demografický vývoj
zmírnit vhodnou cílenou podporou budoucích i stávajících mladých rodin ze strany města. Dále je
třeba při plánování sociální péče vzít v úvahu, že spolu s rostoucím podílem seniorské složky
obyvatelstva jistě poroste i poptávka po službách pro starší občany (rozvoz obědů, převozy k lékařům,
obstarávání nákupů atd.), a to zvláště v některých přidružených částech města jako např.
Štěpánovsko a Petrovice.
3. 3. 2 . Struktura obyvatelstva z hlediska ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby starší 15 let bez rozdílu pohlaví, které si vydělávají prací
anebo aktivně práci hledají, tj. splňují požadavky na zařazení mezi zaměstnané a nezaměstnané. Do
této skupiny tedy nepatří osoby, které z objektivních nebo subjektivních důvodů nepracují pro výdělek.
Skupina ekonomicky neaktivních zahrnuje všechny děti ve věku do 15 let, dále žáky a studenty
3
navštěvující vzdělávací a studijní instituce, starobní důchodce, nemocné a invalidní občany, ženy
v domácnosti, nebo takové, kteří žijí z renty či úspor.
Tab. 3-5 Vývoj struktury obyvatelstva v Týništi nad Orlicí z hlediska ekonomické aktivity, srovnání s ČR

Obyvatel celkem
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Podíl EAO (v %)
Obyvatelstvo 15 let a starší
Míra ekonomické aktivity (v %)

Týniště nad Orlicí
1991
2001
6 482
6 286
3 602
3 191
55,6
50,8
5 169
5 268
69,7
60,6

Česká republika
1991
2001
10 302 215
10 230 060
5 421 102
5 253 400
52,6
51,4
8 137 779
8 575 198
66,6
61,3

Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ

Vývoj struktury obyvatelstva z hlediska ekonomické aktivity ve městě Týniště nad Orlicí, jak dokazují
výsledky ze SLBD 1991 a 2001, nabyl stejně jako v celé České republice, nepříznivý směr. Bez
ohledu na to, že se postupně prodlužuje věk odchodu do důchodu a v důsledku trvalého poklesu
porodnosti se zmenšuje podíl dětské složky obyvatelstva, klesá podíl ekonomicky aktivního
obyvatelstva (EAO). Mezi sčítáními v roce 1991 a 2001 ve městě Týniště nad Orlicí poklesl podíl EAO
o 4,8 procentního bodu (v rámci ČR o 1,2 procentního bodu). Rovněž poklesla míra ekonomické
3
Do této kategorie nepatří nemocní, kteří jsou dočasně práce neschopní, ale jinak jsou v pracovním poměru či jsou jinak
samostatně výdělečně činní.
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4

aktivity , a to o 9,1 procentních bodů (v rámci ČR o 5,3 procentních bodů). Níže uvedená tabulka
obsahuje srovnání města s ČR.
Tab. 3-6 Struktura obyvatelstva dle ekonomické aktivity
Týniště n/O
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
pracuj. důchodci
v tom
z toho
ženy na mat. dov.
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracuj. důchodci
z toho
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjišt. ekon. aktivitou
Míra ekonomické aktivity

abs.
3 191
3 016
130
37
175
3 060
1 477
1 075
35
x

ČR
50,8
94,5
4,1
1,2
5,5
48,7
48,3
35,1
0,6
60,6

51,4
90,7
3,4
1,6
9,3
47,8
45,9
36,2
0,8
61,3

KHK

okres RK

obce 5-10
tis. obyv.

49,8
94,4
3,3
1,3
5,6
49,5
45,8
36,1
0,7
60,0

51,0
91,0
3,1
1,7
9,0
48,4
44,9
36,9
0,6
61,3

v%
50,7
93,9
4,0
1,3
6,1
48,6
46,7
35,4
0,7
60,5

Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ

Porovnáme-li strukturu obyvatelstva z hlediska ekonomické aktivity ve městě Týniště nad Orlicí se
strukturou za vyšší územní celky, případně se strukturou obcí stejné velikostní kategorie, podíl EAO i
míra ekonomické aktivity je nepatrně vyšší než průměr za Královéhradecký kraj i okres Rychnov nad
Kněžnou, ale o něco nižší než průměr za ČR či za stejnou velikostní skupinu obcí. Co však je patrné,
v Týništi nad Orlicí je v daném územním srovnání nejvyšší podíl důchodců - pracujících i
nepracujících. Odpovídá to výše popsané demografické situaci – horší věková struktura, nejvyšší
průměrný věk.
Dalším významným ukazatelem při analýze ekonomické aktivity obyvatel je postavení osob
v zaměstnání, zejména poměr počtu zaměstnavatelů a samostatně činných (sebezaměstnávajících)
k počtu zaměstnanců. Jak dokládá následující tabulka, ve městě Týniště nad Orlicí v porovnání
s vyššími územními celky byl tento poměr výrazně ve prospěch zaměstnanců, a to navzdory nižší míře
nezaměstnanosti, vyššímu podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva i skutečnosti, že v první polovině
90. let v souvislosti s privatizací, restitucemi a restrukturalizací české ekonomiky byla omezena či
dokonce zrušena výroba ve většině velkých podniků a mnoho lidí přišlo o práci. Následující vývoj
ukázal, že obyvatelé města spíše vyhledávali jiné zaměstnání i za cenu dojížďky za prací, než aby se
pouštěli ve větší míře do samostatného podnikání. Podle výsledků SLBD 1991 za prací vyjíždělo 28%
zaměstnaných, zatímco o 10 let později při SLBD 2001 již 43%.
Tab. 3-7 Struktura ekonomicky aktivních obyvatel podle postavení v zaměstnání
Týniště nad Orlicí
Okres RK
KHK
ČR
abs.
v%
v%
v%
v%
zaměstnanci
2634
82,5
80,9
79,8
79,1
zaměstnavatelé
94
2,9
3,1
3,4
3,3
samostatně činní
321
10,1
10,6
11,5
11,1
členové družstev
3
0,1
0,5
0,3
0,3
ostatní a nezjištěno
139
4,4
5,0
5,0
6,2
EAO celkem
3191
100
100
100
100
z toho nezaměstnaných
175
5,5
5,6
6,1
9,3
Poznámka: Třídění podle postavení v zaměstnání je uvedeno za ekonomicky aktivní obyvatelstvo celkem, tj.
včetně nezaměstnaných. Nezaměstnaní do sčítacího listu uváděli své poslední postavení.
Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ
Postavení v zaměstnání

Dalším aspektem analýzy ekonomicky aktivního obyvatelstva je jeho rozdělení podle odvětví
ekonomické činnosti. Nejvíce ekonomicky aktivního obyvatelstva pracuje v průmyslu (34,6%), což je
o málo méně než je průměr okresní (35,5%), ale více než je průměr za Královéhradecký kraj (33,2%) i
za celou ČR (29%). Podíl lidí pracujících v zemědělství nedosahuje průměru ani okresního (7,4%), ani
krajského (5,2%) ani republikového (4,4%).
4

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva a obyvatelstva ve věku 15 let a více vyjádřený v procentech.
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Graf 3-10 Rozdělení ekonomicky aktivního obyvatelstva dle odvětví ekonomické činnosti v roce 2001

122; 3,8%

519; 16,3%

1104; 34,6%
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230; 7,2%

ostatní+nezjištěný

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ

3. 3. 3 . Struktura obyvatelstva podle vzdělání
Podíváme-li se na vzdělanostní strukturu obyvatel Týniště nad Orlicí (viz následující tabulka), zjistíme,
že převažují obyvatelé se středním vzděláním bez maturity, což je více než průměr za okres, kraj i
celou republiku. Rovněž podíl středoškoláků s maturitou je v daném územním srovnání nejvyšší. Podíl
vysokoškoláků je stejný jako za okres Rychnov nad Kněžnou, ale menší než činí celorepublikový i
průměr.
Tab. 3-8 Struktura obyvatel dle nejvyššího dosaženého vzdělání (v %) – srovnání s relevantními vyššími
územními celky
Obyv. 15 a
více let
Týniště n/O
RK
KHK
ČR

Bez
vzdělání

5 268
65 517
460 986
8 575 198

0,2
0,7
0,4
0,4

ZŠ vč.
neukonč.
20,2
22,7
22,5
23,0

Vyučení,
SŠ s
Vyšší odb.
stř. bez
maturitou a nástavb.
mat.
42,0
27,1
3,3
41,1
24,7
3,5
39,7
25,2
3,6
38,0
24,9
3,5

VŠ

Nezjištěno
6,3
6,3
7,5
8,9

0,8
1,1
1,1
1,3

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ
Graf 3-11 Vzdělanostní struktura obyvatelstva Týniště nad Orlicí staršího 15 let v roce 2001
43; 0,8%
334; 6,3%
173; 3,3%

11; 0,2%

bez vzdělání
1063; 20,2%

ZŠ vč neukončeného
Vyučení a stř. odb. bez maturity
SŠ s maturitou
vyšší odborné a nástavbové
VŠ

1429; 27,1%

2215; 42,0%

nezjištěno

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ

Srovnáme-li údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání získané při sčítání lidu, bytů a domů v roce 1991
a 2001, viz následující graf, je zcela zřetelný posun k dosahování vyššího vzdělání. Tento trend vývoje
lze odůvodněně očekávat i v následujících letech.
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Graf 3-12 Vývoj struktury obyvatelstva města Týniště nad Orlicí podle dosaženého nejvyššího stupně
vzdělání
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Zdroj: SLDB 1991, 2001, ČSÚ

3. 3. 4 . Struktura obyvatelstva podle národnosti
Z hlediska národnostního složení lze považovat město Týniště nad Orlicí za národnostně jednotné,
neboť naprostá většina obyvatelstva (96,8%) podle posledního SLBD v roce 2001 je české národnosti.
Největší národnostní menšinou jsou Slováci (1,1%). Žádná z dalších národností nedosahuje ve
sledovaném území ani půlprocentního zastoupení.
Graf 3-13 Národnostní struktura obyvatel města Týniště nad Orlicí v roce 2001

6; 0,1%
68; 1,1%
6; 0,1%
199; 3,2%
6087; 96,8%
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6; 0,1%
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6; 0,1%

německá

89; 1,4%

ukrajinská
jiná, nezjištěno

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ

3. 3. 5 . Struktura obyvatel dle náboženství
Podle sčítání lidu, domů a bytů 2001 patří město Týniště nad Orlicí s 24% věřících k méně religiózním
obcím. Více než polovina obyvatel (68,4%) je bez vyznání a 7,6% obyvatel se k dané otázce
nevyjádřilo. Naprostá většina věřících (82,5%) se hlásí k římskokatolické církvi. Druhou největší církví
je Českobratrská církev evangelická, k níž se hlásí 6,6% všech věřících. Pro srovnání uveďme, že
v rámci České republiky se při SLBD 2001 jako věřící označilo 32,2% obyvatel a v obcích stejné
velikostní kategorie (5-10 tis. obyv.) jako Týniště nad Orlicí bylo věřících průměrně 32,1% obyvatel.
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Graf 3-14 Struktura obyvatel města Týniště nad Orlicí dle náboženství v roce 2001
467; 7,4%

Bez vyznání
1322; 21,0%

Nezjištěno
Církev římskokatolická

1603; 25,5%
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4216; 67,1%

105; 1,7%
134; 2,1%

Českobratrská církev evangel.
Jiná

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ

3.4

Vyjížďka za prací a do škol mimo obec

Jednou z významných charakteristik prostorových vazeb sídla je vyjížďka za prací a do škol. Z města
Týniště nad Orlicí vyjíždí mimo svou obec 1293 obyvatel za prací a 402 žáků, učňů a studentů do škol,
což představuje více než čtvrtinu (27%) obyvatel. Denně mimo obec vyjíždí 1147 obyvatel za prací a
315 žáků, učňů a studentů do škol, tj. celkem 23,3% populace Týniště nad Orlicí. V celorepublikovém
měřítku vyjíždí ze své obce 40,3% obyvatel za prací a 14,5% populace za do škol.
V 90. letech 20. století se z hlediska dojížďky a vyjížďky za prací zcela změnil charakter Týniště nad
Orlicí. Zatímco ještě při SLBD 1991 do Týniště nad Orlicí za prací přijíždělo 1,8 krát více obyvatel, než
z Týniště nad Orlicí za prací vyjíždělo (celkem 1646 pracujících přijíždělo a 937 vyjíždělo), v roce 2001
již počet vyjíždějících převyšoval počet dojíždějících o 10% (celkem 1199 pracujících přijíždělo a 1293
vyjíždělo). Z celkového počtu 3 004 zaměstnaných jich z Týniště nad Orlicí za prací vyjíždělo 43%.
Jak je patrné z následujícího grafu, nejvíce obyvatel z Týniště nad Orlicí za prací vyjíždělo do Hradce
Králové (celkem 494 obyvatel), naopak nejvíce obyvatel dojíždějících za prací do Týniště nad Orlicí
bylo z Albrechtic na Orlicí (celkem 194 obyvatel).

Graf 3-15 Hlavní směry vyjížďky z Týniště n.O. a hlavní směry dojížďky do Týniště n.O. do zaměstnání
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Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ

Denně za prací z Týniště nad Orlicí vyjíždělo 1147 obyvatel a tvořili 38,2% všech pracujících. Méně
než půl hodiny trvala cesta do práce 41,9% denně vyjíždějících pracujících, více než hodinu na cestě
strávilo 9,1% vyjíždějících pracujících. Ze srovnání s průměrem v ČR, kde do zaměstnání cestovalo
méně než půl hodiny jen 34,7% pracujících a více než hodinu 9,6% pracujících, vychází Týniště nad
Orlicí ohledně doby dojížďky nepatrně lépe.
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Graf 3-16 Vyjížďka za prací podle stráveného času na cestě
9,1%

7,9%
do 15 min

16,1%
34,0%

15-29 min.
30-44 min.
45-59 min.
1 hod. a více

33,0%

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ

Do Týniště nad Orlicí z jiných obcí do školy dojíždělo 160 dětí, což je oproti SLBD 1991 o 29 dětí
méně. Z celkového počtu 1075 žáků, učňů a studentů z Týniště nad Orlicí jich vyjíždělo do škol 402
(37,4%). Dětí věku 6-14 let bylo 48, tj. 11,9% ze všech vyjíždějících žáků, učňů a studentů.
Graf 3-17 Vyjížďka do škol podle stráveného času na cestě
14,9%

5,4%
19,7%

do 15 min
15-29 min.
30-44 min.
45-59 min.

25,4%

1 hod. a více
34,6%

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ

Denně do škol vyjíždělo 78,4% ze všech vyjíždějících žáků, učňů a studentů. Tři čtvrtiny z nich
potřebovali na cestu do školy půl hodiny a více, zatímco v průměru České republiky to bylo jen 50,7%
žáků, učňů a studentů.

3.5

Nezaměstnanost

Jedním z důležitých ukazatelů sociálně-ekonomického klimatu určitého regionu je míra
nezaměstnanosti, která se vyjadřuje jako procentuální podíl nezaměstnaných na celkovém počtu
ekonomicky aktivních. Přesný výpočet lze tedy ve skutečnosti učinit jen na základě přesného sčítání
obyvatel a jen k určitému datu. Takto spočítaná míra nezaměstnanosti v Týništi nad Orlicí byla podle
SLBD k 3.3.1991 1,0% a k 1.3.2001 je 5,5%. Nárůst míry nezaměstnanosti souvisí především
s celkovou transformací ekonomiky České republiky, která začala na počátku 90. let. Míra
nezaměstnanosti v Týništi nad Orlicí byla ke dni SLBD v roce 2001 nepatrně nižší než okresní (okres
Rychnov nad Kněžnou - 5,6%), nižší než krajská (Královéhradecký kraj – 6,1%) a výrazně nižší než
celorepubliková (ČR - 9,3%).
5
Míra nezaměstnanosti je velmi citlivý ukazatel proměnlivý v čase. Úřady práce v měsíční periodicitě
zveřejňují počty registrovaných nezaměstnaných a ukazatel registrované míry nezaměstnanosti. Tento
ukazatel je konstruován jako podíl dosažitelných neumístěných uchazečů o práci k poslednímu dni
sledovaného měsíce k počtu disponibilní pracovní síly (získáváno na základě výsledků Výběrového
šetření pracovních sil). Z důvodu nedostupnosti dat o zaměstnaných na úrovni obcí, mikroregionů,
POÚ a ORP se do jmenovatele zadává počet ekonomicky aktivního obyvatelstva zjištěný při
posledním SLBD.
Týniště nad Orlicí dlouhodobě vykazuje mírně nižší hodnoty ukazatele registrované míry
nezaměstnanosti než okres Rychnov nad Kněžnou a významně nižší hodnoty než Česká republika
jako celek. V souladu s vývojem v celé republice v Týništi nad Orlicí až do roku 2004 průměrná roční
5
Nezaměstnanost sledují nejen státní instituce, ale i mnohé jiné organizace a soukromé firmy. K výpočtu míry nezaměstnanosti
používají různé informační zdroje i různé metody a proto mohou podávat i poněkud se lišící výsledky. Pro oficiální statistiku jsou
však směrodatné údaje zveřejňované úřady práce a z Českým statistickým úřadem z Výběrového šetření pracovních sil.

Centrum evropského projektování, Hradec Králové
září 2007

19

Strategický plán města Týniště nad Orlicí 2008 - 2020
Příloha č.1 Profil města

míra registrované nezaměstnanosti rostla. Historického maxima (6,2%) hodnota ukazatele dosáhla
v lednu 2005.
Tab. 3-9 Registovaná míra nezaměstnanosti v letech 2001-2007
2001
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
průměrná
roční
míra nezaměst.

2002

3,4
3,8
4,8
4,7
4,3
4,0
4,6
x

2003

2004

2005

2006

2007

5,3
5,2
4,7
3,9
3,5
3,4
3,8
4,1
4,7
4,4
4,1
4,6

5,5
5,6
4,7
4,6
4,4
4,5
4,6
4,9
5,1
5,4
5,0
5,1

5,4
5,2
5,4
4,8
4,5
4,9
5,5
5,5
5,4
5,4
5,5
5,7

6,2
5,7
5,4
5,2
5,2
4,9
5,3
5,3
4,9
5,1
4,6
4,6

4,8
5,1
4,8
4,7
4,4
4,3
4,6
4,3
4,5
3,7
3,0
3,9

4,3

5,0

5,3

5,2

4,3

3,8
3,6
3,8
3,3
2,7
2,4
2,7

x

Zdroj: www.mpsv.cz, 2007

Od počátku roku 2005 počet registrovaných uchazečů o zaměstnání (a tím i míra registrované
nezaměstnanosti) nabral sestupnou tendenci. Tato skutečnost však, bohužel, zdaleka není důsledkem
vytváření nových pracovních míst ve městě, jako je spíše důsledkem demografických změn, které se
týkají celé společnosti. Populačně silné ročníky dosáhly důchodového věku, nově nastupující ročníky
jsou populačně slabší, navíc dlouhodobě roste podíl mladých lidí do 26 let, kteří nenastupují na trh
práce bezprostředně, ale připravují se na své budoucí povolání, studují.
Následující graf poskytuje podrobné informace o vývoji míry nezaměstnanosti v posledních třech
kalendářních letech.
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Graf 3-18 Vývoj míry nezaměstnanosti v Týništi nad Orlicí v letech 2005 až 2007

Zdroj: www.mpsv.cz

3. 5. 1 . Struktura nezaměstnaných
V Týništi nad Orlicí ke 30. dubnu 2007 bylo Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou registrováno 102
uchazečů o zaměstnání, z toho bylo 37 mužů a 65 žen. Polovina uchazečů o zaměstnání byla starší
40 let, pouze čtvrtina uchazečů měla alespoň střední vzdělání s maturitou a 27,5% uchazečů se
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nachází v evidenci úřadu práce déle než 6 měsíců. Přehlednou informaci o struktuře nezaměstnaných
v Týništi nad Orlicí, případně i ve srovnání s vyššími územními celky, poskytují následující grafy.

Podíl v %

Graf 3-19 Struktura nezaměstnaných podle pohlaví k 30.4.2007
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Zdroj: Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou, 2007

Podíl žen na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání je v České republice obecně o něco málo vyšší
než podíl mužů. V okrese Rychnov nad Kněžnou je rozdíl mezi podílem žen a mužů již velmi výrazný.
V Týništi nad Orlicí pak téměř dvě třetiny uchazečů o zaměstnání tvoří ženy. Souvisí to obecně s rolí
ženy v rodině. Ženy, zejména v produktivním věku, vedle svého zaměstnání musí zvládat péči o děti a
rodinu a pro většinu z nich je nemožné ještě za prací dojíždět mimo obec. Nedostatek vhodných
pracovních míst pro ženy přímo ve městě často zmiňovali i respondenti v dotazníkovém šetření mezi
veřejností Týniště nad Orlicí.
Graf 3-20 Struktura nezaměstnaných podle věku a pohlaví k 30.4.2004
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Zdroj: Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou, 2007

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Týništi nad Orlicí činil 40,3 let. Obtížně zaměstnání hledají
mladí lidé mezi 20 a 25 lety, kterým zhoršuje pozici na trhu práce nejčastěji nedostatek praxe, a pak
lidé starší, čím vyšší věková kategorie, tím má větší podíl na celkovém počtu uchazečů. Zejména muži
starší 54 let a ženy starší 50 let v případě ztráty zaměstnání velmi obtížně hledají novou práci, neboť
se jeví svým potenciálním zaměstnavatelům jako málo perspektivní. Mezi uchazeči ve věku 25 až
40 let je až čtyřikrát více žen než mužů, v rámci okresu Rychnov jen 2,2 krát. Souvisí to především
s tím, že v této době se ženy většinou starají o malé děti, a protože v Týništi nad Orlicí je nedostatek
pracovních příležitostí, je pro ně dojíždění za prací mimo město mimořádně obtížné.
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Graf 3-21 Struktura nezaměstnaných podle vzdělání k 30.4.2004
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Zdroj: Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou, 2007

Nejobtížněji zaměstnání hledají uchazeči se středním vzděláním bez maturity, zpravidla vyučení, a
lidé jen se základním vzděláním. Obdobná situace je i na úrovni okresu Rychnov nad Kněžnou i celé
ČR.
Graf 3-22 Struktura nezaměstnaných podle délky evidence na úřadu práce
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Zdroj: Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou, 2007

Ve srovnání s celookresními údaji je situace v Týništi nad Orlicí z hlediska délky evidence uchazečů
o zaměstnání příznivější. Zatímco v Týništi nad Orlicí uchazeči o zaměstnání evidování déle něž
6 měsíců tvoří přibližně čtvrtinu celkového počtu, v rámci okresu Rychnov nad Kněžnou to je téměř
40%.
K 30.4.2007 bylo v Týništi nad Orlicí hlášeno celkem 35 volných pracovních míst, z toho u 28 míst
bylo požadováno vyučení a u 7 míst střední odborné vzdělání s maturitou. Porovnáme-li ukazatel
počet uchazečů na jedno volné pracovní místo, tak je tom Týniště nad Orlicí s 2,9 uchazeči o něco
hůře než okres Rychnov nad Kněžnou (2,3) i Královéhradecký kraj (2,6), ale podstatně lépe než
průměrně celá Česká republika s 6,4 uchazeči na jedno volné pracovní místo.
3. 5. 2 . Aktivní politika zaměstnanosti a rekvalifikace
Město Týniště nad Orlicí spolupracuje s úřadem práce především při vytváření míst pro veřejně
prospěšnou činnost. Tímto způsobem získalo práci až sedm uchazečů. Informace o místních
zaměstnavatelích, kteří se zapojili do aktivní politiky zaměstnanosti nejsou k dispozici.
6
Podle statistik, které si vede úřad práce souhrnně za celý správní obvod POÚ Týniště nad Orlicí ,
v průběhu let 2002 – 2007 prošlo různými rekvalifikačními kurzy celkem 118 osob, z nichž téměř
polovina absolvovala kurzy týkající se práce na počítači. Ke 30. 4. 2007 se žádný z registrovaných
uchazečů o práci Týnišťska neúčastnil jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu hrazeného Úřadem práce
v Rychnově nad Kněžnou.
6

Jedná se celkem o 8 obcí, více než polovinu populace tvoří obyvatelé Týniště nad Orlicí.
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4

Bydlení

Při posledním SLBD v roce 2001 bylo ve městě Týniště nad Orlicí evidováno celkem 1 178 domů
s 2 459 byty, z toho bylo trvale obydlených 1008 domů s 2393 byty. Oproti roku 1970 vrostl počet
domů o 3%, ale počet trvale obydlených domů poklesl téměř o 10%. Počet trvale obydlených bytů
vzrostl o téměř 30%.
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Graf 4-1 Vývoj počtu trvale obydlených domů a bytů ve městě Týniště nad Orlicí v letech 1970 - 2001
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Zdroj: SLBD 1970, 1980, 1991 a 2001, ČSÚ

V přidružených částech Týniště nad Orlicí se ke dni sčítání k 1.3.2001 nacházelo 31,3% všech domů,
ale jen 28,1% trvale obydlených, a 15,6% všech bytů, ale jen 13,5% trvale obydlených.
Graf 4-2 Podíl jednotlivých částí obce na celkovém počtu trvale obydlených domů a bytů
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Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ

Domovní a bytový fond je posuzován z několika hledisek. V prvé řadě se sleduje, zda daný dům či byt
slouží k trvalému bydlení. Dále se u trvale obydlených domů a bytů určuje typ obytného domu, jeho
stáří, převažující použitý stavební materiál a druh vlastnictví. Rovněž je hodnocena velikost a
vybavenost bytů.

4.1

Struktura domovního fondu

Z celkového počtu 1178 domů evidovaných při SLBD 2001 bylo trvale obydlených 85,4%. Podíl trvale
neobydlených domů (14,6%) je ve srovnání s průměrem za okres Rychnov nad Kněžnou (21,9%) i za
Českou republiku (17,2%) nižší. Srovnáme-li z hlediska neobydlenosti domů jednotlivé části města,
zjistíme, že nejvyšší podlí trvale neobydlených domů je v části Křivice (28,8%) a Petrovičky (24,6%),
nejméně v části Týniště nad Orlicí (10,6%).
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Graf 4-3 Poměr trvale obydlených a neobydlených domů v jednotlivých částech Týniště nad Orlicí
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Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ

Z celkového počtu 172 trvale neobydlených domů jich 65 sloužilo rekreaci, což činí 37,8%. Je to
výrazně menší podíl, než kolik činí průměrná hodnota za Královéhradecký kraj (58%) i ČR (50,8%). Ve
velikostní kategorii obcí s 5-10 tisíci obyvateli, kam patří i město Týniště nad Orlicí, rekreaci sloužilo
36,2% trvale neobydlených domů, což je již srovnatelná hodnota.
Z trvale obydlených domů bylo 85,5% rodinných a 12,3% bytových. Téměř devět desetin domů má
maximálně dvě podlaží, přes čtyři desetiny bylo postaveno v letech 1946-1980 a průměrné stáří domů
je 47,3 let. Další údaje lze vyčíst z následující tabulky.
Tab. 4-1 Struktura domovního fondu
Celkem
Trvale obydlené domy
1006
do 1919
1920-1945
1946-1980
1981-1990
1991-2001
Průměrné stáří domů
stěnové panely
cihly, tvárnice, cihlové bloky
přípojkou na kanalizační síť
vodovodem
plynem
ústředním topením

z toho
rodinné
bytové
domy
domy
abs.
860
124

Celkem

z toho podle období výstavby
117
110
1
263
253
8
413
321
85
112
89
20
206
82
9
47,3
49,3
32,1
z toho podle materiálu nosných zdí
50
11
39
742
646
83
z toho podle technického vybavení
688
992
549
657

552
848
424
590

118
122
112
55

z toho
rodinné
bytové
domy
domy
v%

100,0

85,5

12,3

11,6
26,1
41,1
11,1
20,5
x

10,9
25,1
31,9
8,8
8,2
x

0,1
0,8
8,4
2,0
0,9
x

5,0
73,8

1,1
64,2

3,9
8,3

68,4
98,6
54,6
65,3

54,9
84,3
42,1
58,6

11,7
12,1
11,1
5,5

Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ

Porovnejme hodnoty některých ukazatelů s průměrnými hodnotami za Českou republiku a za obce
stejné velikostní kategorie (5 – 10 tisíc obyvatel), do které patří Týniště nad Orlicí. Podle výsledků
SLBD 2001 podíl rodinných domů je prakticky srovnatelný s hodnotami za ČR (86,3%) i za obce
stejné velikostní kategorie (85,4%), průměrné stáří domů v Týništi nad Orlicí je vyšší než činí průměr
za ČR (46,9 let) i za obce stejné velikostní kategorie (45,9 let). Z hlediska podílu připojených domů na
vodovodní síť je Týniště nad Orlicí srovnatelné s průměrnými hodnotami za ČR (97,8%) i obce stejné
velikostní kategorie (98,6%), v podílu připojených domů na veřejnou kanalizaci převyšuje průměr ČR
(52,4%), ale příliš se neliší od průměru obcí stejné velikostní kategorie (67,1%). Zato podíl domů
s připojením na plyn byl nižší než průměr ČR (56,6%) a výrazněji nižší než v obcích stejné velikostní
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kategorie (61,7%). Podíl panelových domů je nepatrně vyšší než průměr za ČR (4,9%), ale výrazněji
vyšší než průměr za Královéhradecký kraj (3,4%).

4.2

Struktura bytového fondu

Při SLBD 2001 bylo zaznamenáno celkem 2 639 bytů, z toho 1185 bytů v rodinných domech a
1 411 bytů v bytových domech. Trvale obydlených bytů bylo celkem 2 393, tj. 90,7%.
Z celkového počtu 246 trvale neobydlených bytů se 177 bytů nacházelo v rodinných domech a 50 bytů
v bytových domech. K rekreaci bylo využíváno 28% trvale neobydlených bytů, což je méně než v ČR
(32,5%).
Graf 4-4 Struktura trvale neobydlených bytů podle důvodu neobydlenosti
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Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ

Další podrobnější informace o struktuře bytového fondu z hlediska právního důvodu užívání, materiálu
nosných zdí domu a období výstavby domu, ve kterém se byt nachází obsahuje následující tabulka.
Tab. 4-1 Struktura bytového fondu z hlediska vlastnictví, materiálu nosných zdí a období výstavby domu
Celkem
Trvale obydlené byty

2393
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
nájemní
člena bytového družstva
stěnové panely
cihly, tvárnice, cihlové bloky

z toho v
rodinných
bytových
domech
domech
abs.

1008

Celkem

1361

z toho podle právního důvodu užívání
836
818
15
379
379
506
48
442
523
6
517
z toho podle materiálu nosných zdí domu

692
1452

11
770

681
666

100,0

z toho
rodinných
bytových
domech
domech
v%
42,1
56,9

34,9
15,8
21,1
21,9

34,2
2,0
0,3

0,6
15,8
18,5
21,6

28,9
60,7

0,5
32,2

28,5
27,8

5,6
14,6
16,2
16,7
9,7

5,1
12,0
7,1
4,4
4,3

0,2
2,4
9,0
12,2
5,3

z toho podle období výstavby domu

133
350
387
399
233

do 1919
1920-1945
1946-1980
1981-1990
1991-2001

123
288
171
105
102

4
58
215
292
128

Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ

Nejvíce bytů v bytových domech v Týništi nad Orlicí bylo postaveno mezi SLBD 1980 a SLBD 1991,
za toto období jich přibylo 2,3 krát více než za období mezi SLBD 1991 a SLBD 2001.
Pro srovnání ještě uveďme, že podíl bytů v panelových domech byl v Týništi nad Orlicí menší než činí
průměr za ČR (31,7%). Dále podíl družstevních bytů převyšoval průměr celostátní (14,3%) i průměr za
obce stejné velikostní kategorie (15,1%), zato podíl nájemních bytů byl v Týništi nad Orlicí výrazněji
nižší, než činil průměr za ČR (28,6%) a obce stejné velikostní kategorie (25,3%).
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Díky privatizaci se počty nájemních i družstevních bytů
v následujících letech snížily. V současnosti město
Týniště nad Orlicí vlastní celkem 324 bytů, jež se
nacházejí většinou v domech postavených v letech
1960-63 (sídliště U Dubu), případně i v domech
postavených brzo po druhé světové válce. Vesměs
všechny tyto domy již potřebují generální opravu
(rekonstrukce rozvodů, výměny oken a dveří, opravy
střech a fasád), ale ta pro nedostatek finančních
prostředků postupuje velmi pomalu. S nedostatkem
peněz na opravy a rekonstrukce se potýkají i mnozí
majitelé starších rodinných domů.
Z následující tabulky lze vyčíst informace o struktuře bytového fondu z hlediska velikosti a vybavení.
Tab. 4-2 Struktura bytového fondu z hlediska velikosti a vybavení
Celkem
Trvale obydlené byty

2393
1 místnost
2 místnost
3 místnost
4 místnost
5 + místnost
obytných místností na byt
prům. počet osob na 1 byt
prům. počet osob na 1 obyt.
2
místnost 8+m
obytná plocha na byt
obytná plocha na osobu
plyn v bytě
vodovod v bytě
přípojka na kanal. síť
vlastní splachov.záchod
vlastní koupelna,sprchový
kout
ústřední topení
etážové topení
kamna

295
706
968
254
156
2,72
2,61

z toho v
rodinných
bytových
domech
domech
abs.

1008

Celkem

z toho
rodinných
bytových
domech
domech
v%
42,1
56,9

1361

100,0

z toho podle velikosti
68
222
270
429
327
633
195
58
142
14
3,14
2,42
2,62
2,6

12,3
29,5
40,5
10,6
6,5
x
x

2,8
11,3
13,7
8,1
5,9
x
x

9,3
17,9
26,5
2,4
0,6
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

69,3
99,0
83,9
97,5

20,6
41,4
27,4
40,0

48,3
56,7
55,7
56,6

97,0

39,7

56,6

61,9
13,0
23,2

28,7
4,3
8,1

32,8
8,7
14,8

0,96
0,84
1,08
48,4
59,9
39,9
18,4
22,7
15,3
z toho podle technického vybavení
1659
494
1156
2370
991
1358
2007
656
1333
2332
957
1354
2322
949
1355
z toho podle způsobu vytápění
1482
687
784
103
207
311
554
195
353

Zdroj: SLBD 2001, ČSÚ

Ukazatele popisující trvale obydlené byty z hlediska velikosti jsou ve srovnání s celorepublikovými
průměry jen nepatrně nižší. Technická vybavenost bytů v Týništi nad Orlicí je srovnatelná
s celostátními průměry, podíl připojených bytů na veřejnou kanalizaci dokonce převyšuje celostátní
průměr (74,8%). Při posuzování trvale obydlené byty podle způsobu vytápění je v Týništi nad Orlicí
vybaveno ústředním topením přibližně o 11% bytů méně než je průměr v ČR (73,6%) i obcích stejné
velikostní kategorie (73,1%). Zato bytů vytápěných kamny v Týništi nad Orlicí bylo více, než činil
průměr za ČR (15%) i obce stejné velikostní kategorie (14,2%).
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že velikost i vybavenost trvale obydlených bytů odpovídá
vysokému standardu bydlení v České republice.
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4.3

Současná výstavba nových bytů

Bytová výstavba a údržba stávajícího bytové fondu je jednou z podmínek příznivého demografického
rozvoje, trvale udržuje atraktivitu obce a kvalitu života v ní. Po roce 1991 se spolu s celkovou změnou
politicko-ekonomických poměrů ve státě změnily i celkové podmínky nové bytové výstavby. Stát
přestal velkoryse dotovat bytovou výstavbu, což se promítlo zejména do výrazného zpomalení
výstavby nových bytů v bytových domech. Za období 1991-2001 přibylo nových bytů v bytových
domech o 56% méně než za období 1980-1990, počet bytů v rodinných domech byl za obě uvedená
období prakticky stejný. Za období 2001-2005 bylo dokončeno celkem 78 nových bytů, z nichž jen
40% vzniklo v bytových domech.
Podrobnější údaje o bytové výstavbě v letech 1997-2005 poskytuje následující tabulka.
Tab. 4-3 Dokončené byty v Týništi nad Orlicí v letech 1997-2006

Rok

Počet
dokončených
bytů
celkem

Počet dokončených
bytů na 1 000 obyvatel
středního stavu ročně

v tom byty dokončené

v rod.
domech

v byt.
domech

v nástavbách a
přístavbách
k rod.
k byt.
domům
domům

stavebními
úpravami Týniště nad
Orlicí
nebytových
prostor

ČR

1997

5

3

0

2

0

-

0,76

1,63

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

5
34
4
7
10
23
5

5
7
2
4
4
3
4

0
0
0
0
0
20
0

0
6
2
3
0
0
1

0
0
0
0
6
0
0

21
0
0
0
0
0

0,76
5,25
0,62
1,11
1,59
3,63
0,79

2,15
2,31
2,45
2,42
2,67
2,66
3,16

2005

19

5

0

0

0

14

3,02

3,21

2006
14
2,23
2,94
1997112
37
20
14
6
35
1,95
2,52
2005
Poznámka: V letech 1997 a 1998 počet dokončených bytů celkem je uveden bez bytů získaných stavebními
úpravami nebytových prostorů.
V roce 2006 byl k dispozici jen souhrnný počet dokončených bytů.
Zdroj: ČSÚ, 2007

Z tabulky je patrné, že v Týništi nad Orlicí v tomto období nové byty vznikaly především v rodinných
domech (46%), ať už výstavbou nových rodinných domů nebo přístavbou k již existujícím. Přes
čtvrtinu bytů přibylo přestavbou nebytových prostor na byty. Intenzita dokončování nových bytů ve
sledovaném období je Týništi nad Orlicí ve srovnání průměrem za Českou republiku mnohem nižší.
V posledních pěti letech bylo v Týništi nad Orlicí vydáno přes 50 stavebních povolení na stavbu či
rekonstrukci v souvislosti s bytovou výstavbou. V roce 2006 soukromý investor zahájil ve Vrchlického
ulici výstavbu bytového domu s 12 byty a v této lokalitě plánuje výstavbu dalších dvou bytových domů,
každý se 4 bytovými jednotkami. V současnosti se staví převážně rodinné domy, doba výstavby trvá
přibližně 2 až 2,5 let. K výstavbě cca 38 rodinných domů má město připravenou lokalitu ve čtvrti
U Dubu – Podboří.
Vhodných lokalit k nové bytové výstavbě v Týništi nad Orlicí mnoho není a poptávka po stavebních
parcelách převyšuje nabídku. Mnoho pozemků v okolí města patří do ochranných pásem zdrojů pitné
vody, nebo se jedná o pozemek s vysokou hladinou spodní vody, případně se jedná o dnes
nevyužívané pozemky bývalých výrobních areálů, které jsou v soukromých rukách a často jsou díky
předchozímu využití pro výstavbu bytů naprosto nevhodné.
Vzhledem k celkovým podmínkám ovlivňující bytovou výstavbu i díky celkové poloze města Týniště
nad Orlicí uprostřed krásné a čisté přírody, výbornému spojení s okolními městy, např. s Hradcem
Králové, Rychnovem nad Kněžnou, Kostelcem nad Orlicí, Kvasinami, Pardubicemi, je poptávka po
bytech a rodinných domech vysoká a převyšuje nabídku. Z tohoto důvodu ceny uvedených
nemovitostí šplhají vzhůru a nepříliš zaostávají za cenovými relacemi bytů a rodinných domů např.
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v Hradci Králové. Např. tří až čtyřpokojový byt v panelovém domě se nabízí v průměru za 1,7 mil. Kč,
cena obdobného bytu po rekonstrukci ve zděném domě se pohybuje kolem 2 mil. Kč.
Získání obecního nájemního bytu není jednoduché, neboť město, které v současnosti vlastní celkem
324 bytů, neuvažuje o jejich další výstavbě, přesto, že eviduje 137 dosud neuspokojených žádostí
o přidělení bytu. Důvody jsou především finanční. Město obtížně vyčleňuje finanční prostředky na
údržbu stávajícího bytového fondu a nemá investiční prostředky na novou bytovou výstavbu. Ta se
uskutečňuje především prostřednictvím individuální výstavby a v posledních letech se zde významně
rozvíjí činnost developerských firem.
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5

Ekonomika

Po výstavbě dvou železničních tratí (Praha – Hanušovice a Choceň – Meziměstí) v letech 1874 a
1875 se z malého zemědělského městečka Týniště nad Orlicí začalo rozvíjet město se silným
průmyslovým potenciálem. Rozvíjel se průmysl dřevozpracující, zejména výroba nábytku, koželužství,
tírny lnu a později i slévárenský a strojírenský průmysl.
Po druhé světové válce byla na základech místních strojírenských podniků vybudována nová továrna
na výrobu tkalcovských stavů, později nazvaná ELITEX. V původních strojírenských podnicích
vznikaly mezisklady např. velkosklad náhradních dílů pro zemědělské stroje Agrozet, ŘEMPO,
zdravotnické zásobování, elektroodbyt. V šedesátých letech byla zahájena v nábytkářských provozech
výroba pianinových skříní pod hlavičkou Československých hudebních nástrojů, která v menším
objemu přetrvává dodnes. Dále v Týništi nad Orlicí vyráběla např. TESLA, TOFA, koželužna
Rukavičkářských závodů Dobříš, ZAZ Jaroměř či PORS.
Do Týniště nad Orlicí dojížděli pracovníci ze širokého okolí. Jen továrna ELITEX zaměstnávala okolo
1200 lidí. Po roce 1990 tato etapa průmyslového Týniště poměrně rychle končila. Příčinou byl konec
orientace hospodářství naší republiky na východní trhy. Všechny velké podniky postupně zanikaly.
V některých areálech se rozeběhla jiná činnost, některé jsou prázdné nebo poloprázdné a na plné
využití dosud čekají a některé jsou ve stavu, kdy je nutná pouze demolice (bývalý ZAZ a TOFA).
Naproti tomu ve městě vzniklo několik nových podniků a výrob i v nově vybudovaných prostorách.
Rozhodně však tyto nové podniky ani zdaleka nenahradily zaměstnanost v původních místních
podnicích. ELITEX slévárna a.s. patří stále k největším zaměstnavatelům ve městě, přestože
současný počet zaměstnanců (cca. 200) je ve srovnání se stavem před rokem 1989 jen zlomek.
V areálu ELITEXu je dnes ještě namísto strojírenské výroby velkosklad elektrozboží a na další možná
využití se čeká.
Z Týniště nad Orlicí se tak z města, kam se za prací převážně dojíždělo, stalo město, kde se
v příjemném prostředí bydlí, ale za prací se dojíždí do bližšího či vzdálenějšího okolí. (viz kapitola 3.4,
str. 18). Nezaměstnanost je v Týništi nad Orlicí a v blízkém okolí velmi nízká (pod 3%) díky
průmyslovému založení a snadné dostupnosti blízkého okolí (Hradec Králové, Pardubice, Kvasiny,
Kostelec nad Orlicí).
Přestože nízká nezaměstnanost je všeobecně vnímána jako pozitivní faktor, může to být také zábrana
v rozvoji podnikání ve městě. Velmi obtížně se hledá pracovní síla v potřebném množství a v potřebné
kvalifikaci. Rozvoj podnikání ve městě bude také do jisté míry ovlivňován blízkostí velkých
podnikatelských center (Hradec Králové, Pardubice, Kvasiny).

5.1

Struktura ekonomických subjektů

Na konci roku 2006 působilo na území Týniště nad Orlicí celkem 1 233 registrovaných ekonomických
subjektů. Počet registrovaných ekonomických subjektů vzrostl za posledních šest let o 155 subjektů tj.
o 14,4%. Z následující tabulky je ale patrné, že v posledních letech tj. od roku 2004 do roku 2006
počet ekonomických subjektů mírně klesá. K poklesu dochází v terciárním sektoru, zatímco primární
zůstává od roku 2000 nezměněn a v sekundárním je neustálý mírný nárůst. Nejvíce ekonomických
subjektů působí v terciárním sektoru (69%), do sekundárního sektoru spadá 24 % registrovaných
subjektů a v primárním sektoru se pohybuje pouze 7 % ekonomických subjektů působících na území
Týniště nad Orlicí.
Tab. 5-1 Základní struktura registrovaných ekonomických subjektů v jednotlivých letech
Sektor

2000

2004

2005

2006

Primární
Sekundární

85
244

86
287

85
288

85
298

Terciární
Celkem

749
1078

896
1269

885
1258

850
1233

Zdroj: RES 2006
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Graf 5-1 Základní struktura registrovaných ekonomických subjektů (2006)

7%
24%

69%

Primární
Sekundární
Terciární

Zdroj: RES 2006

Na sledovaném území se nachází celkem 1 043 podnikajících fyzických osob a 190 právnických.
Tab. 5-2 Struktura ekonomických subjektů podle právní formy
Právní forma

Počet

Fyzické osoby
Právnické osoby
Celkem

1043
190
1233

Zdroj: RES 2006

5. 1. 1 . Struktura ekonomických subjektů podle odvětví
Z celkového počtu 1 233 registrovaných ekonomických subjektů jich na území města nejvíce působí
v odvětví obchod a opravy motorových vozidel, a to téměř 30%. Druhou největší skupinu tvoří
ekonomické subjekty s činnostmi v oblasti nemovitostí a pronájmu (15,6%) a téměř srovnatelný je
podíl ekonomických subjektů ze zpracovatelského průmyslu (14,8%).
Tab. 5-3 Struktura ekonomických subjektů podle odvětví OKEČ
Odvětví OKEČ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Zemědělství, myslivost, lesnictví
Rybolov a chov ryb
Těžba nerostných surovin
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
Stavebnictví
Obchod, opravy motor.vozidel
Ubytování a stravování
Doprava, skladování a spoje
Finanční zprostředkování
Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu
Veř. správa a obrana, povinné soc. zabezpeč.
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Celkem

7

Týniště nad Orlicí
Absolutní
Relativní
údaje
údaje
85
0
0
183
1
114
367
62
32
47
192
1
17
20
112
1233

6,9
0,0
0,0
14,8
0,1
9,2
29,8
5,0
2,6
3,8
15,6
0,1
1,4
1,6
9,1
100,0

Královéhradecký kraj
Absolutní
Relativní
údaje
údaje
10135
39
29
17466
118
15093
32256
7777
3715
3777
18421
1125
1873
1951
10721
124496

8,1
0,03
0,02
14,0
0,1
12,1
25,9
6,2
3,0
3,0
14,8
0,9
1,5
1,6
8,6
100,0

Zdroj: RES 2006
7
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Oborová struktura se ničím výrazně neliší od oborové struktury ekonomických subjektů na území
celého Královéhradeckého kraje.
Graf 5-2 Struktura ekonomických subjektů podle odvětví OKEČ v Týništi nad Orlicí

6,9 %
34,2 %

Zemědělství, myslivost,
lesnictví
Zpracovatelský průmysl

14,8 %
9,2 %

5,0 %

Stavebnictví
Obchod, opravy
motor.vozidel
Ubytování a stravování

29,8 %

Ostatní

Zdroj: RES 2006

5. 1. 2 . Struktura ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců
Z celkového počtu 2 303 ekonomických subjektů ke konci roku 2006 představují největší část ty
subjekty, které svůj počet zaměstnanců neuvedly. Podle kvalifikovaného odhadu tyto ekonomické
subjekty jsou v naprosté většině bez nebo jen s velmi malým počtem zaměstnanců. Jedná se většinou
o vlastníky živnostenského listu. Z těch, co počet zaměstnanců uvedly, dosahují nejvyšší podíl
subjekty bez zaměstnanců tj. 31,5 %. V kategorii mikropodniků (1-9 zaměstnanců) je podle registru
ekonomických subjektů ke konci roku 2006 zahrnuto 112 subjektů, které představují 9,1 % ze všech
podnikatelských subjektů na území města. Velká firma s více než 250 zaměstnanci se na území
Týniště nad Orlicí nenachází ani jedna. Struktura ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců
potvrzuje výše uvedenou skutečnost, kdy po roce 1989 došlo k rozpadu a zániku velký podniků a
vzniklo několik nových, ale menších subjektů.
Tab. 5-4 Struktura ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců
Počet zaměstnanců

Týniště nad Orlicí
Absolutní
Relativní
údaje
údaje

Královéhradecký kraj
Absolutní
Relativní
údaje
údaje

Neuvedeno
Bez zaměstnanců
1-5 zaměstnanců
6-9 zaměstnanců
10-19 zaměstnanců
20-24 zaměstnanců
25-49 zaměstnanců
50-99 zaměstnanců
100-199 zaměstnanců
200-249 zaměstnanců
250-499 zaměstnanců
500-999 zaměstnanců
1000-1499 zaměstnanců
1500-1999 zaměstnanců
2000-2499 zaměstnanců
3000-3999 zaměstnanců
4000-4999 zaměstnanců

705
388
102
10
11
5
8
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0

57,18
31,47
8,27
0,81
0,89
0,41
0,65
0,24
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67790
41978
10080
1543
1383
352
671
397
187
29
47
28
6
2
1
1
1

54,45
33,72
8,10
1,24
1,11
0,28
0,54
0,32
0,15
0,02
0,04
0,02
0,005
0,002
0,001
0,001
0,001

Celkem

1233

100,00

124496

100,00

Zdroj: RES 2006
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Graf 5-3 Struktura ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců v Týništi nad Orlicí
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Zdroj: RES 2006

5.2

Největší zaměstnavatelé

V Týništi nad Orlicí se nenachází, jak již bylo zmíněno, ani jedna firma s počtem zaměstnanců vyšším
než 250. Vývoj průmyslové výroby v devadesátých letech zaznamenal výrazný pokles, došlo k rušení
nebo podstatnému zeštíhlení velkých průmyslových podniků. Největším zaměstnavatelem je
v současné době Elitex slévárna, a.s. s počtem zaměstnanců okolo 200. Firma Piana Týniště a.s. se
po zrušení a přesunutí jednoho provozu v druhé polovině roku 2006 dostala s počtem svých
zaměstnanců pod 100 a ostatní níže uvedené firmy v Týništi nad Orlicí spadají do kategorie malých
podniků s nejčastějším počtem zaměstnanců okolo 25.
Tab. 5-5 Největší zaměstnavatelé
Název podniku

Předmět činnosti

Počet
zaměstnanců

Elitex slévárna, a.s.

výroba odlitků

200

PIANA Týniště, a.s.

výroba planinových a klavírových skříní

80

INGTOP METAL, s.r.o.

kovovýroba

30

obchod s hutními materiály, servisní centrum

28

Otčenášek s. r. o.

AGRICO, s.r.o.

obchodní a poradenská činnost v oblasti produktů
26
značky Valvoline
prodejní a servisní centrum zemědělské, zahradní a
25
komunální techniky

VarioTec s.r.o.

kovovýroba, svařování a obráběni

22

BAZENSERVIS, s.r.o.

výstavba, projektování, prodej bazénů

20

ORLICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s.

výroba živočišných produktů

15

Valvolube a.s.

Zdroj: internet, vlastní šetření

ELITEX slévárna, a.s.
Po roce 1918 fungovaly v Týništi nad Orlicí dva slévárenské provozy. V roce 1957 byly znárodněny a
uzavřeny a postavil se nový závod na výrobu tkalcovských stavů včetně slévárny. V roce 1975 došlo
ke změně názvu firmy na ELITEX. Vyráběly se odlitky ze šedé litiny nejen pro textilní průmysl, ale
především pro automobilový. Po privatizaci v roce 1995 se změnil název koncernového podniku
ELITEX na MONING ELITEX a.s. a od roku 2003 na ELITEX slévárna a.s.
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Firma Piana Týniště, a.s. převzala od roku 2002 výrobní aktivitu státního podniku PIANA a navázala
tak na více než třicetiletou historii výroby planinových skříní v Týništi nad Orlicí. V současné době
vyrábí vedle planinových také klavírové skříně podle přání zákazníků. Akcionáři firmy jsou společnost
PETROF s. r. o. a společnost Bohemia Piano s.r.o.

Společnost BAZENSERVIS, s.r.o. byla založena v roce 1996 třemi společníky. Za dobu své existence
se firma výrazně zapsala na českém i zahraničním trhu činnostmi v oblasti výstavby a modernizace
plaveckých areálů a v oblasti projektování veřejných i rodinných bazénů a koupališť.
5. 2. 1 . Rozvojový potenciál území pro podnikání
Rozvoj města probíhal poměrně rychle koncem 19. století. V té době se po výstavbě dvou
železničních tratí stalo Týniště nad Orlicí dopravní křižovatkou, což bylo předpokladem pro rozvoj
průmyslového potenciálu města. V okolí železničních tratí byla situována řada průmyslových provozů.
Současné plochy výroby jsou v největší míře soustředěny do třech výrobních areálů:
o na západním okraji Týniště nad Orlicí je rozsáhlý areál firmy ELITEX,
o druhá významná výrobní zóna je v prostoru severně od centra města za železniční tratí, ve
které je nejrozlehlejším závodem provozovna firmy Piana Týniště a.s.,
o třetí významná výrobní zóna leží jižně od obchvatu silnice I/11 a je tvořena areálem bývalého
závodu Hudebních nástrojů a bývalou koželužnou firmy TANEX. Tato zóna leží v inundačním
území řeky Orlice.
Plochy areálů zemědělské výroby se vyskytují zejména ve venkovské části správního území města.
Podle územního plánu města budou plochy výroby rozvíjeny zejména v návaznosti na stávající
výrobní areály a ve vazbě na významné dopravní trasy. Územním plánem je tedy dále rozvíjena
výrobní a skladová zóna severovýchodně od železniční stanice ČD a výrobní zóna v oblasti ELITEXU.
V územním plánu je ještě výrobní zóna v sousedství areálu chovatelů, pro kterou byla již v minulosti
zpracována urbanistická studie.
Další nevyužité objekty a plochy na území města, které by mohly představovat vhodný prostor pro
investiční záměr jsou:
o areál továrny Piana Týniště a.s. v Mostecké ulici –
tento areál po ukončení provozu Pian změnil
majitele a současný majitel jeho prostor využívá
jen částečně a hledá nájemce ,
o areál bývalých skladů Agrozet u nádraží – dosud
není zcela využit,
o areál bývalé koželužny ZAZ Jaroměř – majitel
provede demolici areálu a na jeho místě má zájem
realizovat objekt pro obchod a další investice,
o areál bývalé TESLY v Turkově ulici – dosud
prázdný, možná přestavba na byty,
o areál TOFY v ulici T.G.Masaryka – dosud
nevyužit,
o další menší volné výrobní prostory (Canto u hřbitova),
o další pozemky v zónách určených pro podnikání, které jsou v podstatě zainvestované (v
areálu bývalých Lesoškolek a podél objezdu města)
Všechny tyto areály jsou v soukromém vlastnictví a město neuvažuje o jejich využití pro své účely.
Jsou zde uvedeny jako možný prostor pro investiční záměr.
Centrum evropského projektování, Hradec Králové
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6

Hospodaření města

Cílem této kapitoly je poskytnout stručný přehled o hospodaření města v posledních několika letech
(sledované období 2003 až 2006) a provést analýzu dat a informací získaných od kompetentních
pracovníků Městského úřadu Týniště nad Orlicí. Nedílnou součástí této kapitoly je posouzení vývoje
hospodaření z hlediska stability a dlouhodobé udržitelnosti hospodaření města a nezávislý pohled na
možnosti dalšího rozvoje města z hlediska dostatečné výše vlastních zdrojů, případně možnosti
získání dodatečných (například úvěrových) zdrojů.
Hospodaření města je zachyceno v účetnictví a
účetních výkazech, které jsou města a obce
povinny předkládat zastupitelstvu a ústředním
orgánům státní správy. Z těchto údajů bylo možné
vytvořit stručný přehled o stavu a vývoji majetku
města a jeho závazků, přehled o jeho příjmech a
výdajích ve sledovaném období 2003 až 2006 a
rozpočtovém výhledu na nejbližší roky. Podkladem
pro vytvoření tohoto přehledu byly relevantní
dokumenty města za sledované období, které
napomohly zpracovateli k získání kompletního
přehledu o hospodaření města a umožnily mu
formulovat názory na současný stav a výhled
hospodaření města. Zpracovatel rovněž vycházel
z vlastních propočtů a údajů získaných z veřejně
přístupných zdrojů, zejména z údajů Ministerstva financí ČR.
Aktuální výsledky hospodaření obcí se mohou výrazně lišit v závislosti na výchozích, historicky
daných, podmínkách. Výrazný dopad na úspěšnost (efektivnost a udržitelnost) hospodaření města či
obce má objem rozpočtu, který se do značné míry odvíjí od počtu obyvatel, prosperity soukromých
ekonomických subjektů a správního významu obcí ve smyslu umístění sídel úřadů, veřejných služeb
apod. Další důležitou skutečností ovlivňující hospodaření obcí je hodnota a struktura jejich majetku,
a to jak z hlediska druhu, odepsanosti, tak efektivity jeho využívání, a míra zadluženosti (úvěrového
zatížení úvěry a jinými cizími zdroji) z důvodů zejména pořízení nebo obnovy infrastruktury v minulých
letech. Velmi důležitým faktorem majícím zásadní vliv na výsledky hospodaření obcí je kvalita
rozhodování a míra subjektivní odpovědnosti jednotlivých členů zastupitelstva/rady obcí.
Udržitelnost hospodaření města Týniště nad Orlicí z hlediska efektivního nakládání s jeho vlastním
majetkem a ročními rozpočty je možné posuzovat z několika úhlů pohledu, a to z hlediska:
1
velikosti a struktury majetku,
2
výše a struktury rozpočtových příjmů a výdajů,
3
optimální alokace a efektivnosti vynaložených rozpočtových výdajů.

6.1

Majetek města a zdroje jeho krytí

Hospodářskou a zejména finanční pozici města z hlediska stavu majetku a zdrojů jeho krytí je možné
dokumentovat a analyzovat na základě každoročně (čtvrtletně) povinně sestavované rozvahy.
Z hlediska vývoje jednotlivých položek v několikaletém období je možné z výkazu analyzovat strukturu
majetku a zdrojů, resp. vazby mezi jednotlivými položkami navzájem a sledovat tak vývoj
majetkové/finanční pozice města v daném období, zde ve sledovaném období 2003 až 2006.
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Tab. 6-1 Bilance města (v tis. Kč)
Aktiva - celkem
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Prostředky rozpočtového hospodaření
Pasiva – celkem
Vlastní zdroje
Majetkové fondy
Finanční a peněžní fondy
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a půjčky

rok 2003
313 134
300 156
1 906
296 386
1 863
12 978
1 059
2 999
1 010
7 907
313 134
281 974
271 975
3 797
3 085
3 116
31 160
536
2 443
28 180

rok 2004
391 678
383 200
2 065
379 272
1 863
8 477
1 043
2 643
1 066
3 723
391 678
365 795
359 613
981
3 085
2 116
25 882
470
3 344
22 067

rok 2005
388 684
374 548
2 184
371 317
1 046
14 136
1 028
2 379
1 355
9 372
388 684
370 489
358 524
990
1 185
9 789
18 194
404
2 305
15 484

rok 2006
401583
388 838
2 919
385 193
726
12 744
1 099
2 569
918
8 156
401 583
390 719
379 543
993
1 185
8 997
10 864
339
1 409
9 115

Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí, MF ČR

Aktiva města
8

Majetek města tvoří z hlediska účetnictví zejména stálá aktiva, jež dlouhodobě tvoří přibližně 97 %
aktiv celkem. Stálá aktiva zahrnují zejména dlouhodobý hmotný majetek (budovy, pozemky, zařízení
ad.), jež se podílí dlouhodobě na stálých aktivech přibližně 99 %, zbytek tvoří dlouhodobý finanční
majetek (zejména majetkové účasti a půjčky) a dlouhodobý nehmotný majetek (zejména software).
Oběžná aktiva zahrnují zejména zásoby, pohledávky, finanční majetek (zejména běžný účet
a pokladnu), provozní zálohy, pohledávky za rozpočtové příjmy a jiné pohledávky a prostředky
hospodaření (základní běžný účet, běžné účty fondů, poskytnuté příspěvky, výpomoci a dotace).
V oběžných aktivech města, jež se podílejí na celkových aktivech dlouhodobě přibližně 3 %, jsou
zastoupeny zejména prostředky rozpočtového hospodaření (60 %) a pohledávky (22 %), zbytek
představují zásoby a finanční majetek (oba po 9 %).
Ve sledovaném období 2003 až 2006 aktiva vzrostla o 28 %, na tomto růstu se jednoznačně
rozhodující měrou podílel pořízený dlouhodobý hmotný majetek v důsledku realizovaných investic,
u ostatních položek aktiv nebyl zaznamenán výraznější rozdíl, nebo byl jejich růst či pokles
nevýznamný.
Majetek města tvoří z hlediska věcného zejména objekty občanské vybavenosti – budovy (Radnice,
školy, domov důchodců atd.), veřejné plochy (pozemky), komunikace a infrastruktura (vodovodní řád,
kanalizace ad.), tedy položky velice náročné na objem investic, a to nejenom z pohledu jejich pořízení,
ale zejména z hlediska jejich následné údržby a oprav. Objem a předmět investic ve sledovaném
období je obsažen v další části textu.
Pasiva města
Pasiva města tvoří dlouhodobě zejména vlastní zdroje (94 %), z nichž největší část představují
majetkové fondy, zejména fond dlouhodobého majetku a fond oběžných aktiv, a dále finanční
a peněžní fondy, zejména peněžní fondy a fond reprodukce majetku, ale také prostředky
rozpočtového hospodaření. Vlastní zdroje krytí aktiv vzrostly ve sledovaném období o 40 %.
Dalším zdrojem krytí aktivit města jsou cizí zdroje (6 %), z nichž dlouhodobě největší položkou jsou
bankovní úvěry a půjčky (87 %) a krátkodobé závazky (11 %). Bankovní úvěry a půjčky ve
sledovaném období tvořily poměrně značnou část pasiv a i přes postupný dvoutřetinový pokles mají
stále významný podíl na celkových cizích zdrojích. Čerpané úvěry jsou popsány v další části textu.

8

Průměr stavu za období 2003 až 2006.
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Výkaz zisků a ztrát
Město nesestavuje Výkaz zisků a ztrát, protože nemá výnosy a náklady z hospodářské činnosti, které
se vykazují jen tehdy, pokud město vykazuje ekonomickou činnost a má pro tyto položky náplň.

6.2

Rozpočtové hospodaření

Rozpočtové hospodaření města podává obraz o příjmech a výdajích města v daném roce,
z plánovaného (případně na základě rozhodnutí zastupitelstva upraveného) rozpočtu je možné
vysledovat možnosti města v oblasti výše příjmů, které jsou z hlediska výše a druhu dány zejména
legislativou, ale i možnostmi města při zajišťování dodatečných vlastních příjmů efektivním
využíváním/zhodnocováním vlastního majetku. Výdaje odrážejí priority zastupitelstva/rady v různých
zájmových oblastech města, velkou část však představují mandatorní výdaje, které nelze vyloučit
(vzdělání, sociální služby apod.) Výsledný stav za předchozí rok podává obraz o plnění rozpočtu a tím
jeho úspěšnosti z hlediska naplnění zastupitelstvem stanovených cílů.
Tab. 6-2 Rozpočet po konsolidaci (v tis. Kč)
rok 2003
Celkové příjmy
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
Celkové výdaje
Třída 5 – Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Přebytek (+) / schodek (-) rozpočtu

92 018
42 914
5 381
1 304
42 419
105 787
82 450
23 337
- 13 769

rok 2004
94 255
44 398
8 675
516
40 666
88 932
80 395
8 537
+ 5 323

rok 2005

rok 2006

78 928
51 236
9 864
328
17 500
64 482
62 311
2 171
+ 14 445

85 091
50 272
8 792
1 552
24 475
79 778
68 403
11 375
+ 5 312

Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí, MF ČR

Rozpočtové příjmy
9

Ve sledovaném období 2003 až 2006 se celkové rozpočtové příjmy po konsolidaci pohybovaly
v rozmezí od 78,9 mil. Kč v roce 2005 do 92 mil. Kč v roce 2003 (průměr ve sledovaném období činil
87,5 mil. Kč).
Nejvýznamnější položkou na straně příjmů byly jednoznačně příjmy daňové, které město získává
na základě zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění
pozdějších předpisů. Tyto příjmy je možné hodnotit z hlediska legislativního určení jako zajištěný
příjem. Daňové příjmy se na celkových příjmech dlouhodobě podílejí 54 % (46,6% v roce 2003 do
64,9% v roce 2005). Příjmy tvoří výnosy z daně z přidané hodnoty, která tvoří dlouhodobě jejich
rozhodující část (32 %), dále daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (19 %), daň z příjmů
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (7 %), daň z příjmů právnických osob (24 %) a daň
z nemovitostí (5 %), z níž město inkasuje v souladu se zákonem 100 % výnosu. Do daňových příjmů
rovněž patří i další z hlediska příjmů méně významné daně a ostatní příjmy jako poplatky za
znečištění ovzduší, likvidaci komunální odpadu, místní poplatky, správní poplatky ad.
Velmi významným příjmem rozpočtu města hned po příjmech daňových byly ve sledovaném období
přijaté dotace, které dlouhodobě tvoří 36 % příjmů (od 22 % v roce 2005 až po 46 % v roce 2003).
Jedná se zejména o dotace z jiných veřejných zdrojů/rozpočtů, zejména neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu na výkon státní správy, volby, dotace na sociální služby, mzdy pracovníků ve
školství a další. Od roku 2005 je patrný značný pokles dotací na mzdy ve školství, což souvisí
s úmyslem státu nasměrovat finanční toky přímo konkrétním organizacím poskytujícím obyvatelstvu
vzdělávací služby.

9

Příjmy po konsolidaci neobsahují průběžné položky (převody mezi jednotlivými účty), které se nezahrnují
do rozpočtových příjmů města.
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Tab. 6-3 Přijaté dotace (v tis. Kč)
Poskytovatel a účel dotace

rok 2003

Dotace SR - příspěvek na výkon státní správy,
Dotace SR - příspěvek na lůžko v domově důchodců,
Dotace SR – dotace na školství (ZŠ a MŠ)
Dotace SR na dávky sociálního zabezpečení
Neinvestiční dotace od obcí (příspěvky na dojíždějící žáky
do ZŠ)
Neinvestiční dotace od Královéhradeckého kraje (výhradně
školství - mzdy a učební pomůcky)
Neinvestiční dotace od Královéhradeckého kraje (Geriatrické centrum)
Investiční dotace od Královéhradeckého kraje na
cyklostezku
Investiční dotace SFDI na cyklostezku
Ostatní dotace
Celkem

rok 2004

rok 2005

rok 2006

2 572
2 540
898
8 000
401

2 715
2 671
456
8 155
456

2 899
2 805
1 025
8 500
312

706510

22 174

23 122

0

0

0

0

887

1 059

0

0

0

2 250

4 349
910
42 419

0
798
40 666

0
1 072
17 500

3 250
1 214
24 475

9 330
307

Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí

Nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy z vlastní činnosti města, z pronájmu městského majetku,
nájemné za byty, z finančních operací, komunálních služeb a přijaté splátky půjček. Tyto příjmy tvoří
dlouhodobě průměrně 10 % celkových příjmů. Přestože nemají velkou váhu na celkových příjmech,
jsou důležitými zdroji pro financování oblastí služeb, které s těmito příjmy přímo souvisejí (úprava
veřejných prostranství, výdaje na stravovací služby, opravy a udržování apod.).
Poměrně malý význam v rozpočtu mají kapitálové příjmy, jež tvoří dlouhodobě pouze 1 % celkových
rozpočtových příjmů. Do příjmů jsou zahrnuty například příjmy z prodeje majetku města (byty,
pozemky, automobily apod.), úrokové výnosy ad.
Graf 6-1 Struktura rozpočtových příjmů města

100%
80%
60%
40%
20%
0%
rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

Třída 1 – Daňové příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Třída 3 – Kapitálové příjmy

Třída 4 – Přijaté dotace

Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí, MF ČR

Zajímavým ukazatelem dokumentujícím velikost rozpočtu města je podíl celkových rozpočtových
příjmů daného roku a počtu jeho obyvatel. Průměrný příjem na obyvatele ve sledovaném období
mírně klesl, přičemž jeho průměrná výše představovala 13,9 tis. Kč na jednoho obyvatele. Výše tohoto
ukazatele se v jednotlivých letech příliš neměnila, a to i přes poměrně značný meziroční výkyv
přijatých dotací. Pokles dotací byl vykompenzován růstem daňových a nedaňových příjmů. Přibližně
stejnou výši tohoto ukazatele vykazuje i město Vamberk, podstatně vyšší příjem na obyvatele mají

10

Součet prvních tří řádků v daném roce.
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města Rychnov nad Kněžnou a Kostelec nad Orlicí. Rozdíl spočívá ve vyšším příspěvku státu na
11
výkon státní správy městům kategorie ORP , jež je financován ze státního rozpočtu.
Graf 6-2 Rozpočtové příjmy měst na jednoho obyvatele (po konsolidaci)
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Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí, MF ČR

Rozpočtové výdaje
12

Ve sledovaném období 2003 až 2006 se celkové rozpočtové výdaje po konsolidaci pohybovaly
v rozmezí od 64,5 mil. Kč v roce 2005 do 105,7 mil. Kč v roce 2003 (průměr ve sledovaném období
představoval 84,7 mil. Kč). Na celkových rozpočtových výdajích města se rozhodující měrou podílely
běžné výdaje, jež ve sledovaném období tvořily průměrně 87 % (od 78 % v roce 2003 až 96,6 %
v roce 2005) celkových výdajů. Běžné výdaje zahrnují zejména výkon státní správy, nákupy služeb a
materiálu pro zabezpečení fungování městského majetku a městského úřadu, úroky a ostatní finanční
výdaje, opravy a udržování, dále neinvestiční transfery neziskovým organizacím a příspěvkovým a
podobným organizacím (dotace), sociální dávky, ochranu obyvatel.
Graf 6-3 Struktura rozpočtových výdajů města:
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Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí, MF ČR
11

ORP - obec s rozšířenou působností

12

Výdaje po konsolidaci neobsahují průběžné položky (převody mezi jednotlivými účty), které se nezahrnují do
rozpočtových výdajů města.
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Největší část neinvestičních výdajů tvořily výdaje na běžnou činnost zajišťovanou městem (například
v roce 2006 to bylo 36,9 mil. Kč), dále to byly neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím
a organizačním složkám města (například v roce 2006 tyto výdaje představovaly téměř 28,9 mil. Kč)
a příspěvky různým organizacím (charita, sportovní kluby, různá sdružení apod.), které například
v roce 2006 představovaly téměř 2,5 mil. Kč.
Tab. 6-4 Významné neinvestiční výdaje města (v tis. Kč)
Výdaje

rok 2003

Oprava a údržba silnic
Veřejné osvětlení
Sběr, svoz a zneškodňování komunálních odpadů
Veřejná zeleň
Sociální dávky placené ze státního rozpočtu
Činnost místní správy
Příspěvek SK a Sokolu
Úroky z úvěrů
Daň z příjmu právnických osob za obec
Celkem

rok 2004

1 309
1 659
3 104
545
7 775
8 996
2 231
1 177
2 636
29 432

1 075
691
3 520
600
8 155
9 370
1 878
1 018
1 675
27 982

rok 2005
N/A
735
3 758
735
8 500
10 403
1 872
717
1 221
27 941

rok 2006
1 223
1 041
4 109
814
9 162
9 933
1 970
63
1 028
29 343

Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí

Kapitálové (investiční) výdaje představují obecně zejména investice do majetku města, resp. jeho
příspěvkových organizací a organizačních složek města a jeho opravy (zhodnocení), dále nákup akcií
a majetkových podílů.
Kapitálové (investiční) výdaje se podílely dlouhodobě na celkových rozpočtových výdajích průměrně
13 % (od 3,4 % v roce 2005 až po 22 % v roce 2003). Objem investičních výdajů v absolutních číslech
ve sledovaném období poměrně značně kolísal, a to od 2,1 mil. Kč v roce 2005 do 23,3 mil. Kč v roce
2003. Rozdíly jsou dány množstvím disponibilních zdrojů určených na investice a především
finančním objemem realizovaných investičních akcí.
Město má k dispozici seznam investičních akcí pro nejbližší léta, která jsou více či méně náročná
na objem disponibilních finančních zdrojů. Konkrétní investiční akce by měly být navrženy v rámci
projednávání strategické části „Strategického plánu města Týniště nad Orlicí“.
Tab. 6-5 Významné kapitálové (investiční) výdaje města (v tis. Kč)
Významné investiční (kapitálové) výdaje
Rekonstrukce komunikací
Cyklostezka Petrovice (1 a 2. tepa)
Výstavba bytového domu (20 bytových jednotek)
DSO Dolní Bělá – příspěvek na plynofikaci
Plynofikace Křivice
Výkup pozemků pro bytovou výstavbu
Hasiči auto
Ostatní
Celkem (včetně ostatních)

rok 2003

rok 2004

3 687
7 249
9 870
2 404
2 300
75
0
52
25 637

rok 2005

rok 2006

4 574
119
0
0

N/A
51
0
0

2 307
6 352
0
0

2 174
798
872
8 537

0
800
1 320
2 171

919
0
1 797
11 375

Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí

Jedním z ukazatelů dokládajícím intenzitu investiční aktivity města je poměr kapitálových
(investičních) výdajů města a počtu jeho obyvatel. Hodnoty ukazatele v jednotlivých letech značně
kolísají, což velmi úzce souvisí na jedné straně s objem jednotlivých investic a na straně druhé
disponibilními prostředky města. Město obvykle po realizaci významných akcí nemá následně
dostatek finančních prostředků na jiné plánované akce a svou pozornost zaměřuje spíše na opravy
a údržbu a „šetří“ na velké akce v dalších letech. Průměrná hodnota ukazatele ve sledovaném období
byla téměř 1,8 tis. Kč na jednoho obyvatele. Na níže uvedeném grafu je vidět rozdílná výše investic na
jednoho obyvatele v jednotlivých městech a letech. Do výpočtu byly zahrnuty pouze investice
financované z veřejných zdrojů.
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Graf 6-4 Kapitálové výdaje města na jednoho obyvatele
7
6

tis. Kč

5
4
3
2
1
0
Týniště nad
Orlicí

rok 2003

Rychnov nad
Kněžnou

rok 2004

Kostelec nad
Orlicí

rok 2005

Vamberk

rok 2006

Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí, MF ČR

Zadluženost města
Z předložených výkazů je zřejmé, že zadluženost města je velmi nízká, což dokládají nízké hodnoty
13
ukazatelů celkové zadluženosti města a ukazatel dluhové služby . Celková zadluženost města
počítaná jako poměr cizích zdrojů (v podstatě především závazků vůči věřitelům) a vlastních aktiv
města ve sledovaném období klesal z 9,9% v roce 2003 až na 2,5% v roce 2006. Ani celková
zadluženost města na jednoho obyvatele nebyla vysoká, postupně se snižovala až na 1 700 Kč na
obyvatele v roce 2006. V případě dluhové služby město nevykázalo ve sledovaném období hodnoty
vyšší než 12,05% (v roce 2005), k 30.6.2007 hodnota ukazatele činila dokonce pouhých 2,76%.
Tab. 6-6 Bankovní úvěry čerpané ve sledovaném období 2003 až 2006
Charakter a účel úvěru
Střednědobý úvěr od ČS a.s. na 1. etapu cyklostezky
Petrovice
Hypoteční věr od KB a.s. na výstavbu bytového domu
čp. 990, 991
Střednědobý úvěr od ČS a.s. na výstavbu výtahu
v budově Polikliniky
Střednědobý úvěr od ČS a.s. na komunikaci části
Olšina

Výše
v tis. Kč
2 900

Rok
čerpání
2003

Zůstatek v tis.
Kč k 31.12.2006
740

Rok (měsíc)
splatnosti
(červen) 2007

11 000

2003

8 374

2023

3 600

2002

0

2006

16 800

2000

0

2006

Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí

V datu zpracování analýzy (srpen 2007) město samo nečerpá žádné úvěry ani půjčky. Úvěr na
výstavbu bytového domu je ve skutečnosti splácen nájemníky tohoto domu (přes bankovní běžný účet
města). Z bilance města, viz výše, je patrné, jak město poměrně rychle snižovalo jistiny čerpaných
bankovních úvěrů (z 28 180 tis. Kč v roce 2003 až na 9 115 tis. Kč v roce 2006).

13

Povinně vypočítáván každý rok na základě Usnesení vlády č. 346 z 14.4.2004 o Regulaci zadluženosti obcí
a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. Jedná se v podstatě o poměr dluhové služby (splátek úroků a jistin)
a dluhové základny (daňových a nedaňových příjmů a dotací).
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Tab. 6-7 Hospodaření města – vybrané ukazatele
Hospodaření města – vybrané ukazatele
Výše rozpočtových příjmů (po konsolidaci) na 1 obyvatele
v tis. Kč
Poměr ročního rozpočtového schodku (-) / přebytku (+)
k příjmům (po konsolidaci) celkem
Kapitálové výdaje na 1 obyvatele v tis. Kč
Poměr cizích zdrojů na aktivech obce v %
Zadluženost (cizí zdroje) obce na 1 obyvatele v tis. Kč
Ukazatel dluhové služby dle MF ČR
Počet obyvatel obce14

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

14,6

14,9

12,5

13,5

- 14,9%

+ 5,6%

+ 18,3%

+ 6,2%

3,7
9,9%
4,9
0,06%
6 307

1,3
6,6%
4,1
10,43%
6 342

0,3
4,6%
2,9
12,05%
6 331

1,8
2,5%
1,7
8,74%
6 303

Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí, MF ČR

Závěrečné účty
Město každoročně zpracovává v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet. Jeho obsah stanoví ustanovení
§ 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. Závěrečný účet obsahuje údaje o ročním hospodaření
územního samosprávného celku a svazku obcí, poskytuje základní informace pro uživatele, zejména
z řad zastupitelstev, ale i dalším zájemcům.
V závěrečném účtu jsou obsaženy zejména údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, včetně tvorby
a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku
a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich
majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.
Přezkoumání hospodaření města provádí Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu
s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města je každoročně přílohou Závěrečného účtu.
Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města za příslušný rok.
Rozpočtový výhled
Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem
a rozpočtovým výhledem. Města a obce jsou povinny sestavovat rozpočtový výhled podle ustanovení
§ 3 zákona č. 250/000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro
střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených
smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se
sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
realizovaných záměrů.
Tab. 6-8 Rozpočtový výhled (v tis. Kč)
Rozpočet
Celkové příjmy
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
přijaté dotace
Celkové výdaje
Běžné
Kapitálové
Přebytek (+) / schodek (-) rozpočtu

rok 2008
66 850
49 500
8 000
100
9 250
66 850
60 100
6 750
0

rok 2009
67 230
49 900
8000
100
9 250
67 230
60 200
7 030
0

Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí

14

Počet obyvatel k 1.1. daného roku.
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Při
sestavování
rozpočtového
výhledu
vychází
Finanční
odbor
městského
úřadu
ze skutečnosti předchozího roku (let) a odhadu na běžný rok, přihlíží také k odhadu daňových příjmů
veřejných rozpočtů na roky 2008 a 2009 (oficiální podklady poskytované městům a obcím MF ČR).
Rozpočtový výhled zohledňuje pravidla financování obcí, které vyplývající ze zákona č. 243/2000 Sb.,
Hospodaření města v nejbližších 2 letech v podobě přijatého rozpočtového výhledu by mělo být
vyrovnané. Rozpočtový výhled je nutné považovat za jakýsi předběžný návrh či plán hospodaření,
celkový objem rozpočtu i jednotlivé jeho položky (konkrétní příjmy i výdaje) se mohou i značně lišit.

6.3

Organizace města a jeho organizační složky

Organizace města a organizační složky zajišťují činnosti, na jejichž existenci má město zájem nebo
vyplývají přímo ze zákona.
Příspěvkové organizace města:
Technické Služby města Týniště nad Orlicí, Za Drahou 987 zajišťují komunální služby (údržba
komunikací, zeleně, dopravního značení, veřejného osvětlení), dopravní služby (přeprava nákladním
vozem, výkony plošinového vozidla, čištění zametacím vozem, práce nakladačem, manipulace
vysokozdvižným vozíkem, sekacím a žacím strojem, apod.) a zámečnické, vodoinstalatérské
a elektroinstalatérské práce pro město.
Geriatrické centrum, Turkova 785 poskytuje rezidenční služby (domov pro seniory v Geriatrickém
centru), stravovací služby, poradenské a informační služby, terénní služby (pečovatelské služby, dům
s pečovatelskou službou pro osoby starší 65 let), služby v rámci denního stacionáře. Další oblastí
služeb jsou služby zdravotní, rehabilitační, ošetřovatelská péče a obslužná péče a stravování.
Centrum je jednou z poboček alzheimerovské společnosti.
Městská knihovna, ČSA 937 zajišťuje obvyklé služby související zejména s půjčováním knih, její
součástí je výstavní sál, v němž jsou pořádány výstavy. V péči městské knihovna jsou obdobná
zařízení v sedmo okolních obcích.
Kulturní centrum, Vašátkovo náměstí pořádá divadelní představení, koncerty, výstavy, besedy,
přednášky, zajišťuje taneční kurzy atd.
Základní škola Týniště nad Orlicí, Komenského 828 zajišťuje obvyklé činnosti v oblasti základního
vzdělání a související činnosti.
Mateřská škola – město, Lipská 259 a Mateřská škola – U Dubu, Družstevní 938 zajišťují obvyklé
činnosti v oblasti předškolní výchovy a související činnosti.
Základní umělecká škola, Tyršovo náměstí 235 poskytuje služby v oblasti zájmové činnosti dětí
a mládeže.
Dům dětí a mládeže, Mírové náměstí 271 se věnuje dětem a mládeži v oblasti činností v různých
zájmových kroužcích a kurzech s nejrůznější tématikou. Součástí Domu je Mateřské centrum Ratolest.
Městský bytový podnik, T. G. Masaryka 205 zajišťuje správu bytů v majetku města.
Tab. 6-9 Dotace města a státního rozpočtu organizacím města (v tis. Kč)
Organizace či složka města
1 Mateřské školy (příspěvek zřizovatele + SR)
2 Základní škola (příspěvek zřizovatele + SR)
3 Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže
4 Městská knihovna
5 Kulturní centrum (příspěvek zřizovatele)
6 Geriatrické centrum (příspěvek zřizovatele + SR)
7 Služby města
8 Městský bytový podnik (příspěvek zřizovatele)
9 Kluby důchodců
10 Městská policie
11 Hasiči
Celkem

rok 2004

rok 2005

rok 2006

6 561
20 017
454
1 363
1 850
7 694
4 656
3 739
156
1 527
309

1 567
2 933
776
1 553
2 013
8 715
6 062
3 298
96
1 664
405

1 784
3 054
708
1 784
2 069
8 791
5 798
3 176
195
1 255
357

48 326

29 082

28 971

Zdroj dat: MÚ Týniště nad Orlicí
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Příspěvkové organizace jsou samostatnými subjekty, jež mají vlastní oddělený rozpočet, do něž
plynou investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, město jim navíc přispívá na jejich chod
či opravy a údržbu. Organizační složky města (pod body 9 až 11 ve výše uvedené tabulce) nemají
samostatnou právní subjektivitu, jejich hospodaření je přímo napojeno na rozpočet města.
Příspěvkovým organizacím města, kterým město přiděluje příspěvky (dotace) ze svého rozpočtu a ze
státního rozpočtu (pokud nedostávají dotace přímo). V roce 2005 došlo ke změně financování
mateřských a základních škol, kdy organizace dostávají státní dotace přímo do svého rozpočtu, již
neprobíhají transfery přes rozpočet města. Dotace ze státního rozpočtu jsou určeny zejména na mzdy
zaměstnanců.

6.4

Pozice města z hlediska dlouhodobé udržitelnosti hospodaření

K řádnému hospodaření města jsou zastupitelstva měst a obcí obecně zavázány, kromě jiného,
§ 38 zákona č. 128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je uvedena zejména
povinnost obce využívat svůj majetek účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly
vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je navíc, kromě dalšího, povinna pečovat
o zachování a rozvoj svého majetku.
Z materiálů, které byly zpracovateli poskytnuty a údajů sdělených pracovníky Městského úřadu
Týniště nad Orlicí vyplývá, že hospodaření města je možné hodnotit z pohledu finanční analýzy za
odpovědné a v dlouhodobém horizontu jako udržitelné.
Velikost a struktura majetku odpovídá funkcím, které je město povinno v souladu se zákonem o obcích
zajišťovat, tj. poskytování služeb ve veřejném zájmu za účelem rozvoje území města a potřeb svých
občanů. Velikost a struktura stávajícího nemovitého majetku však městu nedovoluje spoléhat se na
mimořádné příjmy z jeho prodeje, protože se jedná výhradně o majetek patřící do kategorie občanská
vybavenost.
Rozpočtové příjmy a výdaje mají velmi podobnou strukturu jako u měst obdobné velikosti
a významnosti z hlediska provádění správy svého území, město nedisponuje finančním majetkem
(ať už akciemi či obligacemi nebo vysokými zůstatky na bankovním běžném účtu města).
Na druhé straně nemalou část výdajů tvoří každoroční příspěvky města na opravy a údržbu
komunikací (řádově ve statisících Kč), údržbu veřejných prostranství (řádově ve statisících Kč),
hlavními výdaji jsou však příspěvky příspěvkovým organizacím (řádově v milionech Kč), které tvoří
velmi významnou část výdajové strany rozpočtu a výdaje na sběr a odvoz odpadů (řádově v milionech
Kč). Všechny výše uvedené výdaje patří mezi položky, které nelze v rozpočtu opomenout a jež svým
způsobem snižují možnosti města v oblasti investic.
I přes poměrně dobré hospodaření je nutné konstatovat, že město nemá a ani v budoucnu nebude mít
dostatek vlastních finančních prostředků na nejnutnější investice, opravy a údržbu svého majetku,
ostatně jako všechna města a obce v ČR. V této souvislosti je nutné klást velký důraz na optimální
alokaci a efektivnost vynakládaných disponibilních rozpočtových zdrojů. Investice by měly být
směrovány zejména do těch oblastí, které mají rozvojový potenciál a budou přinášet efekty většině
obyvatel, nikoli jen jejich úzké skupině.
Velmi důležitou součástí úvah o tom, kam směrovat investice je sledování možností financování
investic z jiných veřejných zdrojů. Podstata této úvahy spočívá v tom, že se na příjmech města podílejí
značnou měrou právě dotace a daňové příjmy, které nemůže město příliš ovlivnit. Je potom v zájmu
města dlouhodobě a pravidelně hodnotit možnosti získávání dotací z veřejných prostředků (ze
státního rozpočtu, resp. kapitol ministerstev, rozpočtu Královéhradeckého kraje, případně
strukturálních fondů EU v současném programovém období 2007 - 2013).
Určitým dočasným omezením při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU mohou být finanční
podmínky stanovené v jednotlivých operačních programech (platby až po dokončení jednotlivých etap,
případně až po kolaudačním souhlasu apod.), které budou vyžadovat čerpání krátkodobých
překlenovacích úvěrů řešících časový nesoulad mezi uskutečněnými investičními výdaji a inkasem
dotace.
Budoucí větší investiční akce města budou vždy, vzhledem k výši jeho rozpočtu a disponibilním
zdrojům, doprovázeny nárůstem cizích zdrojů, zejména bankovních úvěrů. V nadcházejících letech
může být proto dosud příznivý poměr výše vlastních a cizích zdrojů krytí aktiv v souvislosti s možnými
plánovanými investicemi zcela odlišný. Město by mělo sledovat v této souvislosti své možnosti při
čerpání bankovních úvěrů, zejména maximální únosnou výši úvěrů – úvěrovou/celkovou zadluženost.
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Vláda ČR přijala v roce 2004 za účelem regulace zadluženosti obcí usnesení č. 346 o Regulaci
zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. Ukazatel se vypočítá jako podíl dluhové
služby (splátky úroků, jistin úvěrů, dluhopisů a leasingu) a dluhové základny (daňové a nedaňové
příjmy po konsolidaci, některé přijaté dotace). Hraniční hodnota tohoto ukazatele stanovená
Ministerstvem financí ČR je 30%. Překročení této hranice má zásadní význam pro čerpání dotací obcí,
při jeho překročení ministerstvo automaticky předává seznam takových obcí poskytovatelům dotací,
což může mít za následek zamítnutí žádostí o dotace či návratné finanční výpomoci.
Zpracovatel doporučuje, aby město při vlastním interním výpočtu ukazatele dluhové služby uplatnilo
účetní zásadu opatrnosti a do výpočtu ukazatele nepoužilo výši přijatých dotací. Tím se do výpočtu
nedostanou příjmy, které mají již předem určený účel použití. Tímto přístupem se tak mohou omezit
snahy o větší míru zadlužení města.
V roce 2001 došlo zákonem č. 450/2001 Sb. k novelizaci zákona č. 128/2001 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to doplněním § 85 o odstavec 4, jež zakazuje obcím přijmout úvěr, pokud její
dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku. I toto omezení zadluženosti obcí ze
strany státu se jeví zpracovateli jako velmi mírné, protože například v roce 2006 by v případě Týniště
nad Orlicí roční výše dluhové služby (splátky jistiny a úroků) představovala přibližně 12,5 mil. Kč. Při
úvěru s pětiletými rovnoměrnými splátkami by výše jistiny úvěru představovala kolem 50 mil. Kč.
Takové splátky si město dle názoru zpracovatele nemůže dovolit, je proto vhodné používat vlastní
maximální hodnoty tohoto ukazatele kolem 5, maximálně však 7 až 8 %. Takovéto omezení by mělo
být dostatečnou pojistkou pro neočekávané výkyvy na příjmové a zejména výdajové straně rozpočtu
v budoucích letech v důsledku vzniku rizikových situací (živelní katastrofy apod.).

6.5

Členství města v organizacích a sdruženích

Město je členem Dobrovolného svazku obcí Poorlicko se sídlem Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice
nad Orlicí. Dobrovolný svazek obcí (DSO) vznikl v roce 1993, jeho členy jsou následující města a obce
mikroregionu Poorlicko: Týniště nad Orlicí, Borohrádek, Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Nová
Ves, Bolehošť, Žďár nad Orlicí, Čermná nad Orlicí a Horní Jelení (poslední obec je současně členem
Dobrovolného svazku obcí Holicko – Pardubický kraj). Počet obyvatel mikroregionu je 13 700, výměra
území 14 600 ha. Účelem založení DSO byly a jsou koordinování celkového rozvoje území
mikroregionu na základě společné strategie, přímé provádění společných investičních akcí, společná
propagace mikroregionu v cestovním ruchu. DSO má zpracovány následující dokumenty: „Strategický
plán rozvoje a obnovy obcí mikroregionu Poorlicko“ (2002) a „Studii odpadového hospodářství“ (2003).
Město je rovněž členem Dobrovolného svazku obcí Křivina, Mírové náměstí 90, Týniště nad Orlicí.
DSO vznikl v roce 2005, jeho členy jsou následující města a obce: Týniště nad Orlicí a Albrechtice
nad Orlicí. Účelem založení DSO byly a jsou provoz skupinového vodovodu pro Týniště nad Orlicí
a Albrechtice nad Orlicí a zajištění dalších souvisejících služeb. DSO má zpracován „Strategický plán
rozvoje a obnovy obcí mikroregionu Poorlicko - část Infrastruktura“ (2002).
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7

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost je pojem zahrnující služby a aktivity, které lze občanům v daném místě
poskytnout a které přispívají k celkové kvalitě života. Samotné služby nabízí státní správa,
samospráva, podnikatelské nebo neziskové organizace. Nejvíce změn lze v této oblasti zaznamenat
ve vlastnických vztazích a kvalitativním i kvantitativním zastoupení. V rámci občanské vybavenosti je
sledováno zabezpečení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, maloobchodu a služeb,
spolkového života, kultury a sportu.

7.1

Školství

Školství je v Týništi nad Orlicí je zastoupeno dvěma školami mateřskými, jednou základní školou
a jednou základní uměleckou školou. Zřizovatelem všech těchto škol je město.
7. 1. 1 . Mateřské školy
Mateřské školy poskytují služby městu Týniště nad Orlicí a zčásti i spádovým obcím.
Mateřská škola – Město se nachází v centrální části Týniště nad Orlicí, má pět tříd, které
v současnosti navštěvuje celkem 128 dětí, o které se stará 10 pedagogických pracovníků. Děti mají
možnost se zapojit do řady specifických programů: Školní vzdělávací program, Školní projekt „Cesta
kolem světa“, Práce s keramickou hlínou, Minimální preventivní program, Enviromentální program,
Výtvarné kolektivní činnosti, Hry s počítačem, Projekt „Zdravý úsměv“, Spolupráce s Městskou
knihovnou, Hudební kroužek, Grafomotorický kurz a Výuka angličtiny. Hlavním cílem MŠ je udržet a
dále rozvíjet vysokou kvalitu předškolní výchovy a nadstandardní úroveň vzdělávání. Vybavení MŠ
odpovídá potřebám dětí předškolního věku, pouze nevelká plocha školní zahrady přináší jistá
omezení. Technický stav MŠ je vhledem ke stáří budovy v celku dobrý, přesto jsou nezbytné investice
do její modernizace. S technickou přípravou na rekonstrukci zastaralého hygienického zařízení
a kuchyně již bylo započato, dále bude třeba renovovat nevyhovující povrch školního dvora.
Mateřská škola – U Dubu je umístěna na sídlišti U Dubu, má dvě třídy a navštěvuje ji v současnosti 52
dětí, o které se starají 4 pedagogičtí pracovníci. Maximální kapacita MŠ je 60 dětí. Děti nad rámec
standardní předškolní výchovy využívají tělovýchovný a hudební kroužek, dále podle zájmu se zřizuje
i kroužek výuky angličtiny. Technický stav a vybavení školky je velmi dobrý.
Personální zabezpečení obou školek je plně vyhovující, avšak v posledních letech s nástupem
populačně silnějších ročníků začíná být kapacita školek nedostatečná, je nutno vytvářet pořadníky
a děti vybírat dle standardních, transparentních kriterií. Vzhledem k očekávanému vzestupu
porodnosti se deficit volných míst bude prohlubovat. Město však nevlastní žádný objekt vhodný ke
zřízení nové MŠ a rozšiřování stávající kapacity není technicky možné.
7. 1. 2 . Základní školy
Základní škola Týniště nad Orlicí je plně organizovanou školou, která poskytuje základní vzdělání
dětem ve věku 6-15 let. Přibližně 15-20% žáků dojíždí z okolních obcí, nejčastěji z Lípy nad Orlicí,
Albrechtic nad Orlicí a Bolehoště. Ve školním roce 2006/07 dojíždělo z devíti okolních obcí 98 dětí,
tj. 17% celkového počtu žáků.
Pokles počtu žáků základních škol je celorepublikovým jevem a ZŠ v Týništi nad Orlicí není výjimkou.
Ve školním roce 2007/2008 využití kapacity školy, která činí 900 žáků, klesne dokonce pod 60%.
V nejbližších několika letech nelze očekávat výrazné zlepšení situace, přesto, že do prvních tříd bude
nastupovat více žáků, neboť jejich počet nepokryje početně silné ročníky, které školní docházku
budou končit.
Snižující se počet žáků vyvolává nezbytnost redukce počtu pedagogických a provozních
zaměstnanců, a protože tento pokles zaměstnanců nejsou schopny zajistit plánované odchody do
důchodu, dochází k výpovědím pro nadbytečnost. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou plně
kvalifikovaní.
Následující tabulka podává přehlednou informaci o vývoji počtu žáků, tříd i pedagogických pracovníků
v uplynulých čtyřech letech a výhled na následující školní rok.
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Tab. 7-1 Vývoj počtu žáků, tříd a učitelů na ZŠ v Týništi nad Orlicí v letech 2003-2007

Počet
žáků
tříd
učitelů
vychovatelů
2003/04
716
28
38
3
2004/05
646
26
34
3
2005/06
620
25
34
3
2006/07
575
23
33
3
2007/08 *
525
22
31
3
* Počet zapsaných dětí. Skutečný počet bude znám až 3.9.2007.
Zdroj: MěÚ Týniště nad Orlicí
Školní rok

Počet žáků
na 1 třídu
na 1 učitele
25,6
18,8
24,8
19,0
24,8
18,2
25,0
17,4
23,9
16,9

Počet žáků na jednu třídu se pohybuje mírně nad celokrajským průměrem, pro srovnání ve školním
15
roce 2005/2006 v Královéhradeckém kraji průměrně na jednu třídu připadalo 21 žáků a v ZŠ Týniště
nad Orlicí 24,8.
K základním přednostem školy, jak vyplynulo z dotazníkového šetření mezi učiteli, rodiči a žáky, patří
dostatečné prostory školy, odbornost učitelů, náročnost výuky a příprava žáků k dalšímu studiu.
Prakticky všechny děti po ukončení 9. třídy pokračují ve studiu na středních školách a odborných
učilištích. Rok od roku stoupá úspěšnost žáků 9. tříd v prvním kole přijímacího řízení, za poslední čtyři
roky se zvýšila ze 79% na 94%.
Graf 7-1 Struktura žáků podle typu střední školy, na které pokračují ve studiu.
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Zdroj: MěÚ Týniště nad Orlicí
Jak je patrné z výše uvedeného grafu, rok od roku klesá počet žáků pokračujících ve studiu na
středních odborných učilištích. Za poslední čtyři roky jejich podíl klesl třikrát, ze 42% na 14%.
Součástí školy je školní družina se třemi odděleními a také jídelna, která zabezpečuje vyvařování pro
žáky, zaměstnance školy a v rámci hospodářské činnosti i pro cizí strávníky.
Technický stav školy je dobrý, avšak značné rezervy jsou ve vybavení učeben, zejména jazykových.
Také školní sportovní areál by bylo třeba modernizovat.
7. 1. 3 . Ostatní školská zařízení
Základní umělecká škola (ZUŠ) v Týništi nad Orlicí poskytuje základní umělecké vzdělání ve čtyřech
oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém více než třem stovkám žáků
z Týniště nad Orlicí a okolních obcí.

15

Do celkového průměru jsou započítávány i žáci speciálních tříd. Tyto třídy se vyznačují výrazně nižším počtem dětí v jedné
třídě.
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Graf 7-2 Počet a podíl žáků ZUŠ dle jednotlivých oborů ve školním roce 2006/07
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Zdroj: MěÚ Týniště nad Orlicí, www.zustynistenadorlici.czweb.org
Tradičně nejvíce žáků má obor hudební. Kromě
individuální výuky v rámci hudebního oboru vyvíjejí činnost
i tři hudební tělesa: Mladý týnišťský big band, Dechový
orchestr ZUŠ a Pěvecký sbor ZUŠ.
Žáci ZUŠ se s úspěchem účastní řady přehlídek a soutěží,
svými vystoupeními obohacují programy na mnoha
kulturních a společenských akcích, z nichž asi nejznámější
je swingový festival.
ZUŠ, která letos oslavila již 55. výročí svého založení a
20.výročí od základní rekonstrukce školy, se pyšní nejen
úspěchy, ale potýká se i s problémy zejména finančního
rázu. Náklady na provoz i platové tarify rostou, avšak výše
dotací i školného stagnuje.
Úroveň vzdělávání a výchovy ve všech školských zařízeních města Týniště nad Orlicí je na velmi
dobré úrovni. Zatímco zájem rodičů o umístění dětí do mateřských škol je větší než celkový počet míst
v obou MŠ, základní škola v porovnání se svou kapacitou má hluboký podstav žáků a tato situace se
ani v nejbližších letech výrazně nezmění. Absence středního stupně vzdělávání ve městě je
považována, jak vyplynulo z dotazníkové šetření mezi veřejností, za překážku dalšího rozvoje města.
Mnozí respondenti by uvítali zřízení střední školy, nejlépe technického zaměření, nebo alespoň
učiliště. Vzhledem k tomu, že v současnosti se mnohé střední školy a učiliště v kraji i celé republice
potýkají s existenčními problémy z důvodu nedostatků žáků, je pravděpodobnost zřízení nového
školského zařízení velmi nízká.

7.2

Zdravotnictví a sociální zabezpečení

7. 2. 1 . Zdravotnictví
Hlavním zařízením zajišťující širokou škálu zdravotní péče pro obyvatele města a okolních obcí je
Poliklinika Týniště nad Orlicí, s.r.o. Jde o komplex dvou budov, které jsou situovány v centru města
přímo na náměstí. Toto zařízení je ojedinělé v rámci celého regionu, neboť zůstalo plně v majetku
města.
Poliklinika poskytuje zdravotnické služby v následujících odbornostech: praktické lékařství pro
dospělé, praktické lékařství pro děti a dorost, interní lékařství a diabetologie, stomatologická péče,
gynekologie, chirurgie, ortopedie, rehabilitace, ORL, kožní, oční, neurologie, plicní, klinický logoped,
RDG, fyziatrie, dále jsou zde biochemická laboratoř, stomatologická laboratoř a lékárna.
Dalším zařízením je zdravotnické středisko MUDr. Koblásy, které se nachází rovněž přímo náměstí.
Kromě praktického lékaře pro dospělé zde provozují svoji praxi lékaři-specialisté v oboru neurologie,
rehabilitace, alergologie a dermatologie. I zde je umístěna lékárna.
Hlavní předností obou zdravotnických zařízení je, že prakticky všechny lékařské odbornosti jsou
soustředěny na jednom místě, naopak nevýhodou je, že jejich stávající kapacitu lze navyšovat
z hlediska prostorových omezení jen velmi obtížně. V nejbližším období bude nezbytné investovat do
rekonstrukce městské polikliniky, zejména do nového technického vybavení budov (nové rozvody
vody).
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Mimo tato zařízení se ve městě nachází samostatná ordinace praktického lékaře a lékárna u Dubu
a ortopedická ambulance v Olšině.
Nejbližší záchranná služba sídlí v Opočně a v Rychnově nad Kněžnou a je dostupná do 15-20 min.
V některých případech bývá v součinnosti s obvodním oddělením policie ČR využíváno i letecké
záchranné služby.
V dotazníkovém šetření naprostá většina všech respondentů velmi kladně ohodnotila rozsah, úroveň
a dostupnost zdravotní péče.
7. 2. 2 . Sociální péče
Vzhledem ke zhoršující se demografické situaci a poměrně rychlého stárnutí obyvatelstva a také
v souvislosti se změnami zákonů v sociální oblasti poptávka po sociálních službách pro seniory
a zdravotně postižené občany trvale roste. Největší a nejvýznamnější poskytovatel sociálních služeb
ve městě je Geriatrické centrum (GC).
GC je městské zařízení, které poskytuje potřebným seniorům
nebo zdravotně postiženým občanům města Týniště nad
Orlicí i okolních obcí široké spektrum sociálních služeb,
terénních, ambulantních i rezidenčních.
Stravovací služba nabízí celodenní stravování, pestrý
jídelníček, výběr z několika jídel, včetně dietních. Samotný
rozvoz obědů zajišťuje pečovatelská služba. Ta také pomáhá
klientům v jejich domácím prostředí při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti
atd.
Denní stacionář poskytuje péči potřebným seniorům v pracovních dnech od 8 do 16 hodin. Kapacita
stacionáře je 8 míst. V tuto dobu senioři mohou využívat dalších služeb GC, např. rehabilitaci,
kadeřníka aj., nebo se účastnit různých volnočasových aktivit.
Domov pro seniory má kapacitu 42 míst a je určen pro klienty, kteří potřebují trvalou podporu druhé
osoby.
Dále GC nabízí mnoho dalších doplňkových služeb (např. praní prádla, úklid, pedikúru aj.)
a volnočasových aktivit – klubovou činnost, knihovnu, čtení na pokračování atd.
Přepravu špatně mobilních občanů zajišťuje soukromá agentura domácí péče, ale bohužel Všeobecná
zdravotní pojišťovna (VZP) ji vypověděla smlouvu.
Za pomoci Sdružení tělesně postižených a centra pro tělesně postižené Královéhradeckého kraje, byly
ve městě kompletně zmapovány bezbariérové přístupy, informace o nich budou pro občany
zveřejněny na webových stránkách města.
V dotazníkovém šetření kvalitu a dostupnost sociální péče, zejména péče o starší a handicapované
občany, hodnotilo přes 60% respondentů. Naprostá většina z nich kvalitu, rozsah a dostupnost
sociálních služeb zhodnotila pozitivně.

7.3

Obchod a služby

7. 3. 1 . Maloobchod
Maloobchodní síť v podobě menších prodejen a obchůdků na počátku 90. let v důsledku celkových
ekonomicko-politických poměrů (transformace ekonomiky, privatizace, restituce) zaznamenala co do
počtu i specializace mírné rozšíření. Avšak od poloviny 90. let na český trh posupně vstupovaly velké
obchodní řetězce a začaly se měnit i nákupní zvyklosti obyvatel. Supermarkety a hypermarkety,
kterým malé prodejny šíří nabídky, doprovodných služeb a především cenou nemohly konkurovat,
výrazně změnily mapu maloobchodní sítě v celé České republice. Na tento proces nejvíce doplatily
obce a menší města, ke kterým se řadí i Týniště nad Orlicí. Mnohé obchody, zejména specializované,
byly bez náhrady uzavřeny, a zbývající obchody nabízejí omezený sortiment za výrazně vyšší ceny,
protože supermarkety a hypermarkety se stavěly doposud jen ve větších městech.
Podle Registru ekonomických subjektů (RES) k 31.12.2006 bylo v Týništi nad Orlicí registrováno přes
dvě stě maloobchodních jednotek (viz následující tabulka).
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Tab. 7-2 Počet podnikatelských subjektů se sídlem v Týništi nad Orlicí podnikajících v maloobchodu

Druh maloobchodu
MO se smíšeným zbožím s převahou potravin, nápojů a tabáku
MO s nápoji
MO s tabákovými výrobky
MO s farmaceutickými přípravky
MO se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
MO s kosmetickými výrobky, toaletními potřebami, čistícími a pracími prostředky

Počet
7
2
3
-

Ostatní MO s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
MO s textilem a textilní galanterií
MO s oděvy
MO s obuví a koženým zbožím
MO s nábytkem, svítidly a výrobky pro domácnost jinde neuvedenými
MO s elektrospotřebiči a elektronikou pro domácnost

11
1
1

MO se železářským zbožím, barvami, skleněným zbožím a potřebami pro kutily

1

Ostatní specializovaný MO v prodejnách
MO s květinami a chovatelskými potřebami
MO s pevnými a plynnými palivy
MO s kancelářským zařízením, počítači a standardním softwarem
MO s ostatním zbožím
MO s použitým zbožím v prodejnách (vč. starožitností)
MO neprovozovaný v řádných prodejnách
Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)
Maloobchodní prodej pohonných hmot
Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím
Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
Maloobchod s hodinami, klenoty, bižuterií
Maloobchod s potřebami pro sport, volný čas

11
1
1
1
17
3
4
3
1
1
143
1
1
1
1

Zdroj: RES k 31.12.2006

Podle dat získaných z RES k 31.12.2006 u více než poloviny maloobchodních jednotek v Týništi nad
Orlicí nelze specifikovat sortiment, neboť patří do kategorie nespecializovaných prodejen.
Specializované maloobchody, např. obchod s nábytkem, elektronikou, hodinami a klenoty atd., jsou
zastoupeny jedním prodejním místem. Více maloobchodů se stejným zaměřením je pouze v oblasti
potravin. V Týništi nad Orlicí nejsou žádné maloobchody, které by se výhradně zabývaly prodejem
textilu, textilní galanterie, oděvů a obuvi. Stejně tak se ve městě nevyskytuje prodejna zdravotnických
a ortopedických potřeb. Ale sehnat léky by neměl být problém, neboť v Týništi nad Orlicí jsou hned tři
lékárny, z toho dvě na náměstí a jedna na sídlišti U Dubu.
Z dotazníkového šetření mezi veřejností vyplynulo, že téměř
sedm desetin respondentů není spokojeno s množstvím
obchodů a sortimentem, který nabízejí. Nejčastěji postrádají
supermarket, který nabízí dostatečně široký sortiment
zejména potravinářského a běžného spotřebního zboží za
ceny, které jsou výrazně nižší než ceny u místních
maloprodejen, který má celotýdenní dlouhou pracovní dobu a
disponuje dostatečným množstvím parkovacích míst pro
pohodlný nákup. Ačkoliv se ve městě nachází řada obchodů,
provozovaných zpravidla podnikateli vietnamské národnosti,
nabízející ve svém sortimentu laciné oděvy a obuv, umístil se
na druhém místě požadavek na obchod s kvalitními, zejména
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českými oděvy a obuví. Se současným rozmístěním obchodů byla většina respondentů také málo
spokojena, relativně často byla v souvislosti s chybějícím obchodem zmiňována lokalita Olšina a Oklik,
ale mnozí respondenti pragmaticky konstatovali, že město není velké a při poměrně nízké kupní síle
obyvatelstva vhodnějším řešením je pořádný supermarket umístěný prakticky kdekoliv ve městě.
7. 3. 2 . Služby
V současné době prakticky neexistuje přehled firem, které nabízejí ve městě Týniště nad Orlicí své
služby občanů, neboť databáze RES je pro dané účely nevhodná a především nevypovídající.
Lze pouze konstatovat, že obyvatelé města Týniště nad Orlicí mají k dispozici jednu poštu, banku
a spořitelnu.
Celkově kvalitu a dostupnost služeb pro občany více než polovina respondentů hodnotila kladně,
avšak nejčastěji postrádali opravnu domácích spotřebičů, čistírnu, opravnu obuvi a oděvů. Řada
nevěděla, jaké služby ve městě jsou vůbec dostupné, a proto by uvítala o poskytovaných službách
a provozní době přehlednou informační brožuru nebo alespoň souhrnnou vývěsku na webových
stránkách města.
7. 3. 3 . Veřejné stravování a ubytování
Možnosti ubytování v Týništi nad Orlicí nejsou příliš velké, kapacita je však, vzhledem k nevysoké
návštěvnosti, dostatečná. Celoročně ubytování zde poskytují pouze dva subjekty. Největším zařízením
je Hotel Orlice, který se nachází přímo na náměstí. Nabízí nejen ubytování pro 52 osob, ale také
stravování v restauraci, velký sál s kapacitou 140 míst, který je vhodný pro pořádání různých
společenských akcí, jako např. plesů, rautů atd. V penzionu Probyt Hendl se může ubytovat až
17 osob, které mohou využít i zahradu a bazén. V letní sezóně je otevřen kemp Písák, jež poskytuje
nejen ubytování ve vybavených čtyřlůžkových chatkách, ale i stravování. Laciné ubytování v letní
sezóně poskytuje i Dům dětí a mládeže, návštěvník však musí použít vlastní spací pytel a karimatku.
Dále ve městě existuje, kromě restaurace a baru v Holelu Orlice, dalších sedm restaurací a barů, kde
je možné si objednat teplé jídlo. Jejich seznam najdete v následující tabulce. Nádražní restaurace je
v současné době uzavřena.

Tab. 7-3 Přehled stravovacích zařízení v Týništi nad Orlicí
Název
Na Bobkárně
Pivnice
Na Růžku
U Dubu
U Splávku
Dělnický
dům
Lamia
Bar Ontário

Poskytované služby
Restaurace.
Restaurace, nabídka alko i nealko nápojů a různých druhů jídel, pravidelné opékání.
Teplá a studená jídla, točené pivo. Závodní kulečníkové stoly, šipky.
Nabídka tradiční české kuchyně, minutky, teplé i studené nápoje.
Restaurace nabízí teplá i studená jídla, alkoholické a nealkoholické nápoje a výběr zmrzlinových
pohárů.
Nabídka teplých jídel a alkoholických i nealkoholických nápojů.
Možnosti teplého jídla, venkovní zahrádka.

Dále místní občané mohou využívat volnou kapacitu školní jídelny a předplácet si zde obědy.
Obdobnou službu nabízí i Geriatrické centrum. Této možnosti stravování využívají především osamělí
a starší jedinci.
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8

Kultura, sport a volnočasové aktivity

Široká a kvalitní nabídka možností, jak trávit volný čas významně ovlivňuje celkovou kvalitu života
obyvatel. V Týništi nad Orlicí si mohou obyvatelé, ale i návštěvníci vybrat z poměrně široké nabídky
kulturní pořadů a společenských akcí, milovníci pohybu mají k dispozici veřejnosti přístupná
sportoviště a četné turistické a cyklistické trasy. Vedle toho v Týništi nad Orlicí rozvíjí svou činnost
Dům dětí a mládeže, řada spolků a sportovních klubů, dále jsou zde různá kulturní a sportovní
zařízení, kde mohou obyvatelé trávit svůj volný čas.

8.1

Kultura a kulturní zařízení

Kulturní vyžití je pro spokojenost obyvatel nepochybně velmi důležité. V Týništi nad Orlicí se
každoročně pořádá mnoho tradičních akcí, z nichž mnohé svou náplní a věhlasem daleko přesahují
hranice města a bezprostředního okolí. Mezi nejvýznamnější patří Mezinárodní swingový festival
Jardy Marčíka, Týnišťský divadelní podzim (nesoutěžní přehlídka amatérského divadla) a PARNAS
(celorepubliková literární soutěž). Vysoké oblibě se těší Prvomájový jarmark, Týnišťské posvícení,
Vánoční a Novoroční koncerty, Taneční kurzy pro začátečníky a pro páry a manželské dvojice a
mnohé další akce.
Hlavním centrem kulturního dění je nepochybně Kulturní dům, jehož historie se začala psát již
v 50. letech. Tehdy se jednalo o závodní klub, který postupnými přestavbami a přístavbami v roce
1965 a 1980 nabyl prakticky dnešní rozsah a podobu. Kulturní dům má dva sály, sál divadelní
s jevištěm a kapacitou hlediště 340 míst a malý sál s možností propojení na přísálí s celkovou
kapacitou 130 míst. Pořádají se zde koncerty a divadelní představení, ale i různé besedy, přednášky,
prodejní akce apod. V kulturním domě se také nacházejí dvě zasedací místnosti pro 22 a 15 osob
a několik kanceláří soukromých podnikatelů, vedle toho zde také sídlí městský kronikář. V kulturním
domě provozují svou činnost dva divadelní soubory. Divadelní soubor Jirásek má již 120-letou tradici a
obhospodařuje asi 2000 divadelních kostýmů s možností zapůjčení. Druhým souborem je divadelní
skupina Jirásek.TEMNO, která vystupuje po celé republice.
Technický stav budovy kulturního domu je dobrý, velkou slabinou je však poněkud zastaralé vybavení
a absence velkého sálu, ve kterém by se daly pořádat taneční kurzy a plesy. Bylo by tedy dobré
uvažovat v rozvojových plánech města i o celkové rekonstrukci a modernizaci tohoto zařízení.
V městském kině, které je provozováno soukromou osobou, se promítá zhruba třikrát v týdnu a jedno
představení může zhlédnout až 177 diváků. Kinosál je vhodný i pro přednášky, besedy, semináře
apod. Budova kina je vcelku zachovalá, ale technické zařízení je již staršího data a požitek
z filmového představení by zajisté více prohloubil alespoň stereozvuk. Otázkou zůstává, kde získat
finanční prostředky na modernizaci.
Pro fanoušky literatury je k dispozici Městská knihovna se svými dvěma pobočkami. Knihovna má ve
svém fondu již přes 40 tisíc knih a eviduje téměř 800 čtenářů. V malém sále knihovny se pořádají
výstavy umění všech směrů. Často jsou zde vystavovány i výtvarné práce žáků Základní umělecké
školy.
Aktivity kulturního domu, kina i knihovny zastřešuje Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí. Kromě
toho Kulturní centrum vydává měsíčník Zpravodaj města Týniště nad Orlicí, který v nákladu 950 ks
výtisků je distribuován do domácností města Týniště nad Orlicí. Plynulý a efektivní chod Kulturního
centra v současné době značně omezuje absence osobního automobilu.
Mimo působnost Kulturního centra důležitým činitelem v oblasti kultury je místní Základní umělecká
škola. Pro milovníky vážné hudby pořádá ve svém sále pravidelné produkce vážné hudby.

8.2

Sport a sportovní zařízení

Občané města Týniště nad Orlicí mají možnost realizovat své sportovní aktivity v rámci několika
sportovních klubů a organizací.
Nejvýznamnější sportovní organizací je nepochybně Sportovní klub Týniště nad Orlicí, který se
soustřeďuje na výkonnostní a vrcholový sport. S počtem asi tisíc členů je nejen největším sdružením
občanů ve městě, ale patří i mezi největší obdobné organizace v celém okrese. Členové sportovního
klubu působí ve 14 oddílech: atletika, kopaná, kuželky, kanoistika, basketbal, odbíjená, tenis, stolní
tenis, orientační běh, biliár, střelectví, softbal, sálová kopaná, stará garda kopaná. Většina oddílů
pracuje na výkonnostní úrovni i se začátečníky, což se odráží v dobrém umístění v řadě soutěží i na
celorepublikové úrovni, např. v zisku medailí na mistrovství České republiky v atletice.
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Sportovní klub spravuje mnohá sportoviště: fotbalový stadion, atletický stadion s tenisovými kurty,
hřištěm pro odbíjenou a kuželnu, dále loděnici a sportovní halu. Klub se snaží o modernizaci a
vylepšení stávajících zařízení. Letos proběhne rekonstrukce atletické dráhy, šaten a sociálního
zařízení na fotbalovém hřišti. Výhledově se plánuje zastřešení kuželny a výstavba nového sociálního
zařízení a šaten na atletickém stadionu. Také se počítá s výstavbou tréninkového hřiště s umělým
trávníkem a rekonstrukcí tribuny na hřišti v Olšině.
Sportovní klub pořádá ročně okolo sta sportovních mítinků, jak výkonnostního tak mládežnického
charakteru. Avšak většina oddílů žije nejen sportem, ale podílí se i na různých společenských akcích.
Sokol Týniště nad Orlicí je druhou největší sportovní organizací ve městě, má celkem 407 členů,
z toho 167 dětí v kategorii žactvo a dorost, 212 žen a 28 mužů. Zaměřuje se zejména na základní
tělovýchovu a sport pro všechny, ale pořádá i lekce aerobiku, stepaerobiku, gymnastiky, atletiky a
volejbalu.
Další sportovní organizace se nachází v přidružených částech města.
V Petrovicích je sportovní klub (SK), který má k dispozici fotbalové hřiště a hřiště na volejbal. SK
Petrovice má 125 členů, z nichž 75 se věnuje kopané a 50 žen cvičí jógu v obecním domě
v Petrovicích.
V Křivicích působí Tělovýchovná jednota Sokol. TJ Sokol Křivice sdružuje 60 sportovců a má
k dispozici fotbalové hřiště a hřiště na volejbal.
V Rašovicích je upraveno dětské hřiště u bývalé školy na malou kopanou.
Tab. 8-1 Přehled sportovních zařízení ve městě Týniště nad Orlicí

Část obce

Týniště nad Orlicí

Petrovice
Křivice
Rašovice
Zdroj: Internet, město Týniště nad Orlicí

Sportovní zařízení
Sportovní stadion
Fotbalové hřiště Olšina
Loděnice
Hala U Dubu
Tělocvična základní školy
Fotbalové hřiště
Volejbalové hřiště
Fotbalové hřiště
Volejbalové hřiště
Dětské hřiště na malou kopanou

Ke sportovním organizacím se řadí rybáři a v Týništi nad Orlicí existují hned dvě rybářské organizace.
Rybářský svaz Orlice vznikl v roce 2005 a je zaměřen na závodní lov ryb. V rámci rybářských závodů
v ČR je tato organizace ve II.lize. Český rybářský svaz působí v Týništi nad Orlicí již od roku 1925 a
zaměřuje se na zájmovou činnost v oblasti rybolovu. Trochu netradiční sportovní vyžití a smysluplného
trávení volného času nabízí Federace stolního hokeje, jež zde vznikla v roce 1998. Tato organizace
má celkem 29 dobrovolných členů a pořádá každoročně mistrovské soutěže a turnaje ve stolním
hokeji.
Krom výše jmenovaných organizací na území města Týniště nad Orlicí působí ještě několik menších
sportovních oddílů a klubů se zaměřením na jezdectví, turistiku, vodáctví atd., vlastní organizaci mají i
zdravotně postižení sportovci.

8.3

Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže (DDM) je příspěvkovou organizací města a
v současnosti registruje přes 300 dětí, které navštěvují sportovní,
taneční, jazykové a výtvarné kroužky. DDM organizuje činnost pro děti
i o letních prázdninách, například příměstský tábor. Letos se DDM také
podílel na oslavách dne dětí a na organizaci Běhu Terryho Foxe.
Budova DDM je vyhovující, avšak další rozšiřování činnosti vázne po
stránce finanční, neboť současné zdroje financování nestačí ani na
pokrytí platu zaměstnanců.
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8.4

Spolková činnost

Občané mají možnost trávit svůj volný čas navštěvováním různých spolků a sdružení nejrůznějšího
zaměření. Základní informaci o sportovních klubech a organizacích a o Domě dětí a mládeže podávají
předcházející dvě kapitoly. Kromě nich existují v Týništi nad Orlicí ještě další organizace.
Občanské sdružení Ratolest vzniklo v roce 2001. Jedná se o mateřské centrum, které ke své činnosti
využívá prostory v domku, jež je ve vlastnictví města. Do centra dochází maminky na mateřské
dovolené spolu se svými malými dětmi. Děti mohou „dovádět“ v herně, kreslit a zpívat a pro ty
zvídavější sdružení pořádá i výuku angličtiny. Budoucnost sdružení je však nejistá, neboť současná
organizátorka nastupuje do jiného zaměstnání a, za platových podmínek jaké jsou, po ní řízení centra
nikdo nechce převzít.
V Týništi nad Orlicí dále působí sdružení Ekonika, které není příspěvkovou organizací města. Ekonika
se zabývá volným časem dětí. Kromě hudebního kroužku pořádá pro děti víkendové sportovní
a poznávací pobyty.
Táborový klub Brďo (TK Brďo) sdružuje děti školního věku, mládež i dospělé. Celoročně fungují tři
dětské oddíly. Děti se schází v klubovně nebo vyráží ven do přírody. TK Brďo pořádá víkendové
pobyty v přírodě a letní tábory pro děti, někdy i pro celé rodiny. V Broumovském výběžku v Hlavňově
má klub vlastní táborovou základnu.
Dále ve městě Týništi nad Orlicí působí Sdružení dobrovolných hasičů i místní organizace Svazu
tělesně postižených. Své organizace zde mají zahrádkáři, včelaři, chovatelé, rybáři (rybářské spolky
podrobněji zmíněny již v kapitole Sport a sportovní zařízení), kynologové, ba i uživatelé CB radiostanic
mají své sdružení. V Petrovicích se milovníci motorů scházejí v automotoklubu a v loňském roce zde
bylo založeno i Občanské sdružení Za rozvoj Petrovic.
V povedeném dotazníkové šetření mezi veřejností více než polovina respondentů, která hodnotila
nabídku volnočasových aktivit ve městě Týniště nad Orlicí, byla s touto nabídkou spokojena nebo
spíše spokojena. Velmi kladně byla hodnocena zejména nabídka volnočasových aktivit pro děti a
mládež. Mnozí respondenti si přáli hojnější pořádání zábavných pořadů, plesů, tanečních zábav a
diskoték, ale nejčastěji zmiňovaným přáním byla výstavba krytého bazénu a poté zimního stadionu.
Uskutečněný průzkum nevládních neziskových organizací (NNO) v Týništi nad Orlicí ukázal, že zde
převažují podle tématického zaměření organizace působící v oblasti volného času a sportu a dále dle
členění na cílové skupiny obyvatelstva jsou velmi hojně zastoupeny organizace pro děti a mládež do
18ti let. Z tohoto dotazníkového šetření dále vyplynulo, že většina NNO má nedostatečné materiálně
technické vybavení potřebné pro realizování své činností a nedostatek financí vidí jako hlavní
překážku plného chodu organizace. Za jednu z hlavních podmínek rozvoje svých organizací považují
NNO finanční stabilitu a dostatek prostředků na realizaci rozvojových plánů.
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9

Cestovní ruch

Město Týniště nad Orlicí v oblasti cestovního ruchu se dosud
prezentuje velmi skromně a zdaleka nevyužívá potenciál, který
městu skýtá především jeho okolní příroda. Možnosti letního
koupání v přírodním areálu včetně sportovního vyžití, ubytování
v chatkách a drobného občerstvení nabízí kemp Písák, který se
nachází v klidném prostředí borových lesů na SV konci města.
Nezanedbatelným lákadlem pro turisty a návštěvníky města by
se mohly stát i tradiční kulturní akce, jako např. swingový festival
či přehlídka amatérských divadel, a doplňkově i některé kulturní
památky.
9. 1. 1 . Turistika a cykloturistika
Týniště nad Orlicí leží na úpatí Orlických hor nedaleko soutoku Tiché a Divoké Orlice. Pro borové lesy,
které město obklopují, bývá označováno jako „město v lesích“. Okolní krajina je velmi malebná a je
vhodná jak pro pěší turistiku, tak i pro cykloturistiku. Přes Týniště nad Orlicí projíždějí také vodáci,
kteří si ke své plavbě vybrali romantické meandry řeky Orlice.
Týništěm nad Orlicí prochází několik turistických tras. Po dobře značených cestách se návštěvník
může dostat do Častolovic, Kostelce nad Orlicí, Opočna, Třebechovic a dokonce i do Hradce Králové.
V blízkosti Týniště nad Orlicí je i několik přírodních památek a rezervací:
- Přírodní památka U Černoblatské louky – významný porost ekotypu borovice lesní
- Přírodní památka U Glorietu – původní porost borovice lesní
- Přírodní rezervace U Houknice – lesní rybníky s výskytem leknínů
Tab. 9-1 Přehled turistických tras ve sledovaném území
Trasa

Délka

1

Týniště nad Orlicí - Dub - Gloriet – Bědovice - Třebechovice pod Orebem

10 km

2

Týniště nad Orlicí - Dub - Gloriet – Bědovice - Lipiny - Bolehošť - Opočno

18 km

3

Týniště nad Orlicí - Štěpánovsko - Suté břehy - Běleč nad Orlicí – Hradec Králové

20 km

4

Týniště nad Orlicí - Lípa nad Orlicí - podél Orlice - Čestice - Častolovice - Kostelec nad Orlicí 28 km
Doudleby nad Orlicí - Záměl - Potštejn - Vochtánka

5

Týniště nad Orlicí - Světlá nad Orlicí - Žďár nad Orlicí - okolí rybníka - Poběžovice - Holice
26 km
(muzeum E. Holuba) - dál po stezce Ředice - Sezemice - Kunětická hora

6

Týniště nad Orlicí - Křivice - Ježkovice - Vojenice - Osičina - Dřízná - Přepychy

15 km

7

Týniště nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí - Kostelecká Lhota - odbočka na Vrbici - Homol

27 km

Zdroj: Internet, 2007
9. 1. 2 . Kulturní památky
Kostel svatého Mikuláše. První písemná zmínka o něm pochází
z roku 1361. Toho času byl však kostelík jen dřevěný a při
požáru roku 1686 lehl popelem. O několik let později se začalo
se stavbou kostela nového, zděného. Tenkrát se však kostel
stavěl postupně po částech a byl vyzdoben předměty s nepříliš
vysokou kulturní hodnotou. Ke změně došlo roku 1861, kdy do
Týnišťské farnosti přišel nový farář P. Antonín Skokan. Během
jeho působení došlo k obnově zchátralých oltářů sv. Mikuláše,
sv. Vavřince a sv. Barbory a k celkové rekonstrukci vybavení
kostela, na které se podíleli převážně mistři z okolí. Součástí
kostela je také budova fary, která je státem chráněnou památkou.
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Mariánský sloup se sochou Panny Marie a kamennou balustrádou stojí na náměstí
a pochází z let 1734–1735. Byl postaven jako památník vykořenění kacířství.
Původně byl bez nápisu, ten byl doplněn až v 19. století v době romantismu.
Rokokové zábradlí okolo nechal zbudovat zámožný Týnišťský občan Karel
Podolský. Bohužel se nevyhnulo řádění vandala, který před několika lety poničil
ozdobné růže.

Týnišťská tvrz byla vystavěna po roce 1558. O několik let později
Týnišťské panství dvakrát změnilo majitele a v roce 1586, kdy si
nový majitel za své sídlo zvolil Častolovice, ztratila na důležitosti.
Během 17. století byla tvrz přestavěna na panský dvůr a později
byla rozebrána na stavební materiál. Částečně se však zachovala
hospodářské budova, kde donedávna sídlilo JZD. Že se opravdu
jedná o budovu tvrze dokumentuje část sgrafitové výzdoby.

Jägerhaus na první pohled historickou památku příliš nepřipomíná,
ale jedná se o dům, postavený na základech loveckého zámečku.
Ten nechal v polovině 18. století vystavět rod Štenberků. A ačkoli byl
dům několikrát přestavěn a zmodernizován, první patro je stále
původní, kamenné. Proto je v odborné literatuře zařazen do kategorie
zámečků a letohradů.

9. 1. 3 . Osobnosti spjaté s územím
Josef Vladimír Pelikán působil v Týništi nad Orlicí jen šest let, za tu dobu ale pro město stihl hodně
udělat. V roce 1835 zavedl městskou pamětní knihu (kroniku). V místní škole, kde vyučoval němčinu,
založil školní knihovnu. Byl nadšeným divadelním ochotníkem a organizátorem týnišťských
ochotnických představení. Pro neshody s častolovickým vrchnostenským úřadem z Týniště odešel.
Prof. Ing. Pavel Zvoníček, byl vynikající strojař, profesor a rektor brněnského Vysokého učení
technického. Jeho odborná činnost byla zaměřena především na budování parních motorových
zařízení.
Prof. Ing. Jan Zvoníček vystudoval pražské Vysoké učení technické a stal se vysokoškolským
profesorem v Praze a Brně. Působil také jako vynálezce a konstruktér.
Ing. Alois Čapek dosáhl na poli elektrotechniky světového věhlasu. Působil ve Vídni, v Antverpách,
v Chicagu a v Berlíně. Po návratu do Čech založil ve svém rodišti, Týništi nad Orlicí, Újezdní muzeum.
Napsal řadu vlastivědných studií. V roce 1948 byl vyhlášen čestným občanem města Týniště nad
Orlicí.
Josef Šejna, byl vyučený sedlář a řemenář, ale věnoval se převážně svým koníčkům. Byl to vášnivý
fotograf, malíř, cestovatel a znalec přírody. Měl velmi rád děti. Jeho skautskou výchovou prošly celé
generace místních dětí.
Ing. Antonín Alois Kubíček byl významný architekt.
Vendelín Opatrný, válečný hrdina. Nositel mnohých ocenění za statečnost. Padl v bitvě o Dukelský
průsmyk.
Alois Vašátko, válečný hrdina. Štábní kapitán a podplukovník anglického letectva.
Jaroslav Dostál učil na místní škole. Byl to malíř, fotograf a vášnivý rybář.
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9. 1. 4 . Propagace města a perspektivy rozvoje cestovního ruchu
Rozvoj cestovního ruchu v Týništi nad Orlicí kromě existence vlastních cílů turistiky (příroda, památky
atd.) předpokládá jak samotnou propagaci těchto cílů, tak i rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
Nejvíce informací o Týništi nad Orlicí a jeho okolí běžný turista pravděpodobně získá z Internetu.
Následující tabulka podává přehled webových portálů, které obsahují turistické informace o městě
Týniště nad Orlicí .
Tab. 9-2 Přehled webových stránek poskytující turistické informace o městě Týniště nad Orlicí
Název

Adresa

1

Oficiální stránky města Týniště nad Orlicí

www.tyniste.cz

2

Mikroregion Poorlicko (webové stránky Svazku
obcí Poorlicko)

http://www.poorlicko.cz/

3

Turistický informační portál Východních Čech

http://www.vychodni-cechy.info/tyniste-nad-orlici/

4

Portál Turistik.cz

http://tyniste-nad-orlici.turistik.cz/cs/

5

Portál veřejné správy

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=obec&k
od=576859

6

Otevřená encyklopedie

http://mozek.cz/info/tyniste-nad-orlici

Zdroj, Internet, 2007

V polovině letošního roku město spustilo novou verzi svých webových stránek, které postupně
dopracovává. Na stránkách by se měl potenciální návštěvník, turista dočíst nejen o tom, co
zajímavého může ve městě a jeho okolí spatřit, kam se má vydat na výlet, ale i kde se může dobře
najíst, kam složit hlavu na noc, případně, kde si nechat opravit kolo.
Dále se město Týniště nad Orlicí podílí na přípravě a tisku propagačních brožur
Svazku obcí Poorlicko, ale rozhodně zatím nemá v úmyslu zakládat vlastní
turistické informační centrum. Existenci turistického informačního centra
v Kostelci nad Orlicí považuje za dostačující.
Hovoříme-li o formách propagace města Týniště nad Orlicí, je třeba zmínit i knihu
„Týniště nad Orlicí – město v lesích“ od Libora Koldinského a kol., která sice
nebyla zamýšlena jako propagace města, spíše jako vyznání městu a jeho
krásnému okolí. Kniha umožní čtenáři nahlédnout na město i z netradičních úhlů
a opatřit si jí může na městském úřadě.
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10

Zemědělství a lesní hospodářství

10.1

Zemědělství a rybolov

Město Týniště nad Orlicí leží v klimaticky a přírodně příznivých podmínkách pro rozvoj zemědělské
činnosti. V rámci Královéhradeckého kraje je nížinná a rovinatá oblast podél řeky Orlice jednou
z nejúrodnějších lokalit.
16
Z celkové výměry pozemků 5 246 ha náleží do kategorie zemědělské půdy celkem 1 414 ha (27 %),
z čehož je 775 ha tvořeno ornou půdou, 573 ha trvale travními porosty a 66 ha zahradami. Ovocné
sady se ve městě vyskytují ojediněle (na ploše cca 0,27 ha) a nenacházejí se zde žádné vinice či
chmelnice.
Graf 10-1 Druhy pozemků v ha a procentech z celkové výměry pozemků v roce 2006 ve městě Týniště
nad Orlicí
125; 2,4%

350; 6,7%

87; 1,7%
1414; 27,0%

zemědělská půda
lesní půda
vodní plochy
zastavěné plochy
ostatní plochy

3270; 62,3%

Zdroj dat: ČSÚ, MOS 2006

Graf 10-2 Členění zemědělské půdy v ha a procentech z celkové výměry zemědělské půdy v roce 2006 ve
městě Týniště nad Orlicí
66; 4,7%

775; 54,8%

orná půda
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Zdroj dat: ČSÚ, MOS 2006

Převážná část zemědělsky využívaných a obdělávaných pozemků ve městě Týniště nad Orlicí a jeho
blízkém okolí leží v rovinaté nivě řeky Orlice. Zemědělská činnost v nivních oblastech je ovlivňována
specifickými vlastnostmi morfologie terénu a režimem vodního toku. Téměř každoroční výlevy řeky ze
svého koryta způsobují problémy se zemědělským využitím těchto pozemků pro intenzivní rostlinnou
či živočišnou produkci. Zemědělská půda v inundačním území je proto využívána především
k lukaření.
16
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V minulosti byly lokálně prováděny rekultivace pozemků zavážením odstavených ramen a tůní,
rovnáním terénu a pokusy o zornění některých pozemků. Tyto nevhodně prováděné zásahy do
přírodních poměrů však způsobovali degradaci území, která se projevuje zejména při výskytu
zaplavení zničením produkce a odnosem kvalitní ornice a vzniku zvýšené erozní činnosti v území. Na
mnohých rekultivovaných pozemcích se posléze uchycují plevelné rostliny a tím jsou některé části luk
znehodnoceny dodnes.
Pro intenzivní rostlinnou výrobu jsou využívány především pozemky na vyšší terase, tedy mimo
inundační území. Hlavními pěstovanými komoditami kulturních rostlin jsou tradičně obiloviny a nově
také řepka olejná. V posledních letech v návaznosti na poptávku trhu se objevilo i pěstování trav na
semeno (svazenka). Pěstování tzv. energetických plodin není prozatím rozšířenou komoditou. Tyto
plodiny by bylo možné pěstovat zvláště na méně atraktivních pozemcích (podmáčené, s horšími
půdami, zaplavované apod.). V tomto směru je rozpracována studie využití údolní nivy řeky Orlice, kde
je i tato problematika řešena. Hlavní podíl na zavádění má ovšem poptávka.
Živočišná výroba je ve městě a jeho blízkém okolí zastoupena především chovem hovězího dobytka
(krav), které jsou paseny na rozsáhlých loukách a pro pastviny jsou stále více využívány rovněž louky
v údolní nivě řeky Orlice, které byly ponechávány ladem. Nejčastěji se jedná o kombinované využití
těchto luk na sečení na seno a spásání. Problémem v tomto využití nivních luk je nebezpečí ohrožení
dobytka při náhlých povodních a také částečně obavy z poškozování porostů v přírodním parku Orlice.
V oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu je dle převažující činnosti ve městě registrováno celkem
17
85 podnikatelských subjektů, což je přibližně 6,7 % všech podnikatelských subjektů.
Nejvýznamnějším ekonomickým subjektem v oblasti zemědělství působícím ve městě v současné
době je ZOD Orlice, a.s., které obhospodařuje většinu orné půdy a část luk. Dále zde působí rovněž
několik menších zemědělských subjektů, včetně soukromých zemědělců, kteří se orientují více na
živočišnou výrobu (pastevectví).
Prosperita zemědělských subjektů je ovlivňována jednak poptávkou na trhu se zemědělskými
produkty, rychlé přizpůsobování se aktuální poptávce a také finančními nástroji na podporu
zemědělství. Příkladem je zdejší ZOD, které před časem zlikvidovalo chov krav a býků a v dnešní
době se těžce pokouší chov znovu obnovit. Ze živočišné výroby si družstvo zachovalo pouze chov
prasat, krůt a kuřat.
Ve městě působí místní organizace ČRS, která obhospodařuje chovné rybníky na západním okraji
města za „Elitexem“ a využívá k rybolovu rajón řeky Orlice s odstavnými rameny. Negativní působení
rybářů je necitlivé zajíždění auty až k toku, čímž dochází k narušení porostů a přirozených přírodních
biotopů v Přírodním parku Orlice.

10.2

Lesní hospodářství

Lesní hospodářství patří ve městě Týniště nad
Orlicí a jeho blízkém okolí k důležitým
odvětvím. Lesní půda zabírá 62,3 % rozlohy
katastru města, což představuje 3270 ha.
Lesní porosty pokrývají značnou část
především okrajových částí města a plynule
přecházejí do katastru sousedních obcí.
Rozsáhlý komplex lesních porostů je
lokalizován především severně od centra
města a dále jižně od toku a nivy řeky Orlice.
Lesní společenstva a geobiocenologická
diferenciace území náleží do přírodní lesní
oblasti 17 Polabí.
Pro dubový lesní vegetační stupeň jsou
významná lužní společenstva. Regulací řeky však došlo ke změně
fytocenóz od měkkých luhů k tvrdým luhům až habrovým doubravám. Na
propustných půdách štěrkopísků se vyvinuly na velkých plochách borové
doubravy, typické jsou i svěží habrové doubravy na píscích
s ostružníkem, travnaté typy jsou v suchých habrových doubravách, na
štěrkopískových terasách jsou běžné březové doubravy, na
17
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pseudoglejových slinovatkách lipové doubravy. Četná společenstva doubrav mají odpovídající
fytocenózy i v bukodubovém stupni. Převažují kyselé, vysýchavé a svěží bukové doubravy a jedlové
doubravy.
V oblasti města Týniště nad Orlicí se vyskytují především jehličnaté a smíšené lesní porosty.
V současné dřevinné skladbě převládá borovice a dub, které jsou i přirozenými
dřevinami, a uměle rozšířený smrk. Převládajícím porostním typem jsou porosty borové. Dubové
porosty jsou zastoupeny převážně v lužních hospodářských souborech a na bohatých stanovištích.
Smrkové porosty mají těžiště v bohatších souborech, méně na štěrkopíscích, kde tvoří spodní patro
pod borovicí. Ostatní listnaté porosty mají ve většině hospodářských souborů zastoupení pod 5%.
Město Týniště nad Orlicí obhospodařuje cca 120 ha lesů na katastrech města a okolních obcí. Většina
lesů náleží do kategorie lesů hospodářských, tzn. lesů kde převládá produkční funkce. Lesy zvláštního
určení zahrnují lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů 1. stupně a v ochranných pásmech
přírodně chráněných území.
V roce 2006 vytěžilo město něco více než 600 m³ dřeva. Těžba je prováděna v souladu se
schváleným LHP (Lesní hospodářský plán) a cíleně vedena k docílení úměrného zisku v lesním
hospodářství s perspektivou dlouhodobě udržitelného hospodaření.
Současným trendem vývoje lesního hospodářství je zachování stávajících výměr lesních porostů,
případně zvětšování těchto ploch zalesňováním zemědělsky neobdělávaných pozemků navazujících
na stávající lesy.
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11

Životní prostředí a ochrana přírody a krajiny

Kvalita životního prostředí je ve městě Týniště nad Orlicí a jeho okolí ovlivněna jednak přírodními
podmínkami, geografickými předpoklady a jednak působením člověka resp. antropogenní činností.
Lidský faktor náleží v současné „moderní“ době k nejvýraznějším ovlivňovatelům kvality životního
prostředí a krajiny a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Město Týniště nad Orlicí leží ve
východní části okresu Hradec Králové. Tato oblast patří mezi regiony s relativně dobrým životním
prostředím, bez výskytu velkých znečišťovatelů. Jedná se o typickou rovinatou krajinu využívanou pro
intenzivní zemědělskou a lesnickou výrobu.

11.1

Geologie, geomorfologie, pedologie

Město Týniště nad Orlicí leží v rovinaté krajině nedaleko soutoku
Divoké a Tiché Orlice, v nadmořské výšce 253 m n.m. Severně
od území města se reliéf mírně zvedá a přechází v oblast
podhůří Orlických hor.
Geologicky je území města charakteristické výskytem
kvartérních
sedimentů
(hlíny,
spraše,
písky a štěrky).
Území města se
nachází
na
východním okraji
české
křídové
tabule. Podklad
kvartéru
je
tvořen
sedimenty
svrchní
křídy.
Jsou
to
povětšinou vápenité jílovce, řidčeji slínovce. Poněkud pestřejší
je obraz kvartérních sedimentů, tvořících povrch a vytvářejících
krajinu. Značného rozšíření dosahují pleistocénní říční
sedimenty teras Orlice. Největšího rozšíření dosahují sedimenty
mladopleistocenní. Místy jsou říční terasy překryty spraší,
v nejbližším okolí vátými písky. Současné usazeniny
reprezentují povodňové hlíny na současných nivách a
hnilokalové výplně opuštěných meandrů Orlice. Na celém území
naprosto převládají akumulační tvary reliéfu, dominantním
morfogenetickým prvkem jsou říční terasy Orlice. Pro mělká
údolí Orlice je typická značně široká údolní niva s meandrujícím
říčním tokem.
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Z hlediska geomorfologie se území města rozprostírá
v reliéfu roviny až ploché pahorkatiny se širokými pelistocenními
říčními terasami, v rozmezí nadmořských výšek 245 – 305 m n.m
s významným výškovým bodem Chlum.
V rámci geomorfologické regionalizace je území zařazeno
následovně:
Provincie: Česká Vysočina
Subprovincie: Česká tabule
Oblast: Východočeská tabule
Celek: Orlická tabule
Podcelek: Třebechovická tabule
Okrsek: Choceňská plošina

V oblasti široké nivy řeky Orlice se vyskytují převážně středně těžké nivní půdy a nivní glejové půdy.
Na ostatních územích převažují lehké a výsušné hnědé půdy a drnové půdy, dále rendziny
s příznivějším vláhovým režimem.

11.2

Klima a vodstvo

Město Týniště nad Orlicí leží v příhodné mírně teplé klimatické oblasti. Průměrná roční teplota
vzduchu činí 7,8 °C. V letních m ěsících (duben-září) dosahuje průměru kolem 14 °C. Ro ční relativní
vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 80% (v zimě až 89%) a průměrný úhrn srážek za rok činí 602 mm.
Průměrné roční množství napadlého sněhu činí 19 cm a průměrný počet dnů se souvislou sněhovou
pokrývkou se pohybuje kolem 50 dnů. Průměrný počet jasných dnů je 47, zamračených 128, s mlhou
32 a bouřkou 27.
Jak z názvu města napovídá, nejvýznamnějším
vodním tokem regionu je řeka Orlice, která
protéká městem. Řeka Orlice vzniká soutokem
Tiché a Divoké Orlice, který se nachází
nedaleko města. Území města tak náleží
k povodí Orlice. Koryto řeky Orlice je místně
upraveno, ale převážná část řeky teče
v původním korytě s přirozenými břehovými
společenstvy. Silně meandruje, místy jsou
zachována slepá ramena a tůně. Charakter
přirozeného toku Orlice je chráněn Přírodním
parkem Orlice (viz dále). Dalšími menšími toky
jsou levostranný přítok Orlice – Stříbrný potok
a uměle vybudovaný náhon Alba, který protéká
severní částí města.
Přímo městem protéká odlehčovací větev náhonu Alba, ústící jako pravobřežní přítok Orlice. Dalším
malým tokem protékajícím částí města je Albionek, který odbočuje z náhonu Alba. Ve městě a jeho
blízkém okolí se nacházejí rybníky a další malé vodní plochy.
Centrum evropského projektování, Hradec Králové
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Město a jeho okolí je velmi bohaté nejen na povrchovou, ale také na podzemní vodu. Město leží
v blízkosti významné oblasti CHOPAV - Chráněné akumulace podzemních vod Východočeská křída.
Celé povodí Orlice je významnou infiltrační oblastí se širším vodohospodářským významem.
Kvalita ovzduší
Město Týniště nad Orlicí se nachází v oblasti s relativně čistým ovzduším, bez velkých průmyslových
zdrojů znečištění. Území je díky rovinatému reliéfu dobře provětrávané převažujícími větry západního,
severovýchodního a jihovýchodního směru. Inverzní situace se vyskytují zřídka.

Graf 11-1 Hlavní směry proudění větrů a jejich procentuální zastoupení
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Zdroj dat: Územní plán města Týniště nad Orlicí – průvodní zpráva

Stav ovzduší (koncentrace Nox, SO2 a prachu) ve městě Týniště nad Orlicí není prozatím
monitorován stacionárními ani mobilními měřícími stanicemi. Z hodnocení kvality ovzduší lze tedy
vycházet jen z okresních hodnot, které vydává Český statistický úřad nebo z hodnot nejbližších stanic
Automatizovaného imisního monitoringu (AIM), který provozuje Český hydrometeorologický ústav.
Ze známých hodnot okresu Hradec Králové, lze konstatovat, že tento region náleží v rámci ostatních
regionů ČR, z hlediska znečištění ovzduší měrnými emisemi (koncentrace Nox, SO2 a prachu)
k podprůměrným, a to u všech měřených látek. Kvalita místního ovzduší je však lokálně diferencována
v závislosti na výskytu místních znečišťovatelů ovzduší a v závislosti zatížení území dálkovým
přenosem emisí. Díky odsíření velkých stacionárních zdrojů znečištění, používání nových technologií
v průmyslu i dalších odvětví, plynofikací obcí a ekologizací lidských činností lze s uspokojením
konstatovat, že dochází ke snižování emisního zatížení a zmírňování dalších negativních dopadů na
kvalitu ovzduší. Nedořešeny však zůstávají mnohé střední a malé zdroje znečištění.
Území města je částečně ovlivněno východní polohou od Hradecko-Pardubické aglomerace, která
v rámci Královéhradeckého kraje patří k více zatěžujícím oblastem z hlediska znečišťování ovzduší a
blízkostí komunikace I/11 ve směru Hradec Králové – Vamberk.
Největšími znečišťovateli ve městě jsou PIANA, a.s., provozující kotelnu na spalování pilin a štěpků,
kombinovaně s LTO. Zde dochází především ke značnému obtěžování okolí hustým tmavým kouřem
a s tím spojeným únikem znečišťujících látek. Dalším znečišťovatelem je kotelna firmy Moning –
Elitex. Jedná se o kotelnu na spalování uhlí. Dalším menším, ale významným zdrojem znečišťování
ovzduší ve městě je provozovna výroby keramiky. Zde jsou provozovány zastaralé vypalovací pece a
při jejich roztápění dochází k značnému obtěžování okolí hustým kouřem. Velmi významným
znečišťovatelem ovzduší ve městě jsou lokální zdroje občanů a to především díky nekázni v používání
paliv a obsluze kotlů.
Velký vliv na znečištění ovzduší má zvyšující se intenzita dopravy. Automobily tak představují
nejvýraznější mobilní zdroje znečišťování ovzduší, které přispívají zejména k vyšším hodnotám oxidu
dusíku a oxidu uhelnatého a také zvyšují koncentraci prachu v ovzduší a hlukovou zátěž. Město
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Týniště nad Orlicí má vybudovaný obchvat silnice I/11, která je významným tranzitním tahem v rámci
kraje i ČR. Tento obchvat zabraňuje průjezdu tranzitní automobilové dopravy centrem města a
pozitivně tak přispívá k zachování dobré kvality ovzduší ve městě. Po tomto obchvatu projede za 24
18
hodin v průměru přes 10 tis. vozidel . Menším problémem zůstává doprava ve směru na Opočno,
která je sice odkloněna, ale mnoho neukázněných řidičů nákladních aut projíždí městem. Vhodná
organizace dopravy v rámci města, která je rozčleněna na více komunikací, zabraňuje soustředění
veškeré dopravy na jedinou komunikaci, čímž jsou také pozitivně eliminované dopady na životní
prostředí ve městě. Přesto lze v rámci dopravy lokalizovat ve městě dvě kritická místa – jsou jimi
železniční přejezd u vodárenské věže a křižovatka s hlavní silnicí I/11 a silnicí III. třídy z města
směrem na Albrechtice nad Orlicí.

11.3

Jakost a zdroje vod

Ve většině sledovaných ukazatelích (biologická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku,
amoniakální dusík, dusičnanový dusík a celkový fosfor), podle nichž se hodnotí celková jakost vody
v tocích, se celková situace u povrchových vod v posledních letech zlepšuje. Na dolním toku Orlice je
jakost vody sledována na profilu Nepasice, který se nachází několik kilometrů po proudu řeky pod
městem Týniště nad Orlicí. Jakost vody je zde hodnocena stupněm II – III19. Hodnocení třídy II
(mírně znečištěná voda) Orlice dosahuje v ukazatelích amoniakálního dusíku, dusičnanového dusíku
a celkového fosforu. V ukazatelích biologické spotřeby kyslíku a chemické spotřeby kyslíku dosahuje
Orlice stupně III (znečištěná voda).
V posledním období se zlepšuje především samočisticí schopnost vody a po vybudování ČOV se
výrazně zlepšila kvalita vody ve většině sledovaných ukazatelích čistoty vod. K tomuto zlepšení přispěl
také útlum a ekologizace průmyslové a zemědělské výroby. Nadále se však vyskytují lokální zdroje
znečišťování vod, a to jak povrchových, tak podzemních vod.
Pitná voda je pro město Týniště nad Orlicí dodávaná ze dvou hloubkových vrtů (zdroj Křivina) ležících
v katastru severně nedaleké obce Křivice (CHOPAV Východočeská křída). Systém je ještě dotován
vodou ze zářezů z lesů na severním okraji města (zdroje „U Dubu“) a to především díky výborné
kvalitě této vody. I když je kvalita vody z hloubkových vrtů dobrá, bude se nutno v budoucnu zabývat
její úpravou.

11.4

Zdroje energie

V katastru města Týniště nad Orlicí se nenachází žádná elektrárna. Nejbližší je vodní elektrárna v obci
Albrechtice nad Orlicí. V dřívější době byly ve městě.na náhonu Alba dvě vodní elektrárny, ale jedna je
již zlikvidována a druhá nebyla obnovena. Piana, a.s. provozují již dlouhodobě kotelnu na spalování
pilin a drobných štěpků, kdy využívají především svoji produkci tohoto odpadu. Kotel není schopen
spalovat jakoukoli biomasu.
Jako rezervy do budoucna se jeví těžko obhospodařovatelé pozemky především okolo údolní nivy
řeky Orlice, které by bylo možno využívat pro pěstování rychlerostoucích dřevin využívaných jako
palivo.

11.5

Staré ekologické zátěž

Území města Týniště nad Orlicí ani jeho bezprostřední okolí není výrazně negativně zatíženo starými
ekologickými zátěžemi. Vyskytují se zde místní lokality neřízených skládek odpadů, ale ty se daří
sanovat a rekultivovat. Jedná se především o skládky domovního odpadu a z produkce místních
průmyslových výrob (podnik Elitex, koželužna).
Průmyslovou ekologickou zátěží je bývalá továrna ZAZ (koželužská výroba), která je momentálně
nevyužívaná, ale v současné době je tento problém řešen novým majitelem.
Ekologickou zátěží se postupně stává také městská ČOV, která je značně letitá (byla první v okresu)
a její technologie již přestává odpovídat současným požadavkům. I tento problém je řešen. Je již

18
19

Dle údajů „Celostátního sčítání automobilové dopravy“ v roce 2005.
Dle zatřídění ČSN 75 7221
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vypracován projekt rekonstrukce a v současné době se řeší financování celé akce. S tímto problémem
souvisí také problém s čištěním odpadních vod z domácností.

11.6

Zatížení hlukem

Měření hlukového zatížení nebylo ve městě Týniště nad Orlicí prozatím celoplošně prováděno.
V případě výskytu stížností občanů a podezření na překračování hlukových limitů bylo pouze ve
vybraných lokalitách uskutečněno bodové měření hlukového zatížení. Město Týniště nad Orlicí nemá
zpracovanou tzv. hlukovou mapu.
Největším prokazatelným zdrojem hluku ve městě je automobilová a železniční doprava. Městem
prochází silnice I/11, která je intenzívně zatížená transitní dopravou a nachází se zde také důležitý
železniční uzel. Ochrana obyvatel před nadměrným hlukovým zatížením je řešena odklonem dopravy
na obchvat města a na komunikace vedoucí mimo centrum města a případnou výstavbou
protihlukových bariér.

11.7

Environmentální rizika

Environmentální rizika jsou ovlivněna přírodními faktory nebo antropogenní (lidskou) činností.
Minimalizace těchto rizik je důležitá pro zachování, případně zvýšení kvality životního prostředí, pro
zdraví obyvatel i pro ekonomicko-hospodářskou situaci regionu.
Vzhledem k přítomnosti řeky Orlice jsou pro město Týniště nad Orlicí největším přírodním rizikem
povodně. K povodním různých velikostí dochází téměř každoročně. Vzhledem k charakteristice terénu
nedochází k ohrožení a ničení důsledkem silného proudu, ale k postupnému zaplavování. Dobrou a
účinnou ochranou proti povodním jsou budované ochranné protipovodňové hráze.
Vypracována je studie odtokových poměrů s návrhem na výstavbu ochranných hrází. V současné
době není ve městě přímo povodněmi ohrožen žádný obytný dům, pouze jeden rekreační. Ohroženy
jsou ale průmyslové objekty – bývalý závod ZAZ a PIANA.
Neméně důležitým v tomto směru je řešení dalších záležitostí spojených s průtokem povodňových vod
(řešení mostů, mostků, propustí a dalších staveb na vodním toku). Z tohoto hlediska je problematická
zejména silnice z Týniště do Albrechtic n. Orl. Také zde je již projekčně zpracován návrh řešení,
dořešují se technické záležitosti a financování.
Město Týniště nad Orlicí má zpracovaný povodňový plán, který vychází z dlouhodobých zkušeností
s povodněmi a místních podmínek. Do činnosti při povodních jsou zapojeny mimo složky úřadu i
Služby města Týniště n. Orl., JSDH, MP, ale také místní vojenská posádka v případě potřeby i další.
Dalším přírodním rizikem v okolí města může být zvýšená eroze, především v lokalitách těžby a
nevhodného hospodaření na zemědělských a lesních pozemcích. Vysazování monokultur, ničení
přirozených rostlinných společenstev, ničení břehových porostů, to vše přispívá ke zvýšené
náchylnosti území k destruktivním erozním pochodům.
Snižováním biodiverzity krajiny je dalším environmentálním rizikem. Lokálně se ve sledovaném území
vyskytují oblasti se zvýšenou druhovou rozmanitostí, převažujícím trendem je však opak. Postupně
roste počet ohrožených druhů živočichů a rostlin ve všech kategoriích.
Z antropogenních environmentálních rizik je město ohroženo především důsledky intenzivní dopravy
zvyšující emisní a hlukovou zátěž. Město má vybudovaný obchvat na hlavním silničním tahu
procházejícím městem. Další silniční směry jsou ovšem vedeny přes centrum města, kde dochází
k lokálním dopravním problémům, které jsou korigovány průjezdem po více komunikacích.
Dalším antropogenním rizikem je znečišťování životního prostředí v důsledku průmyslové výroby a
produkce odpadů z ní, stejně jako nevhodné používání chemických prostředků v zemědělství, které
mimo jiné přispívají k eutrofizaci vod. Také výskyt černých skládek, nedostatečně chráněných skládek
jsou rizikem pro území. Celkově lze konstatovat, že situace v oblasti města Týniště nad Orlicí není
vysoce riziková, ekologické zátěže se zde vyskytují ojediněle a mají pouze místní problematický
charakter bez vysokého rizika pro širší okolí.
Environmentální uvědomění obyvatel se postupně mírně zvyšuje. Ekologická výchova a vzdělávání
účinně působí z centrální na lokální úroveň. Jedním z důkazů je např. zvyšující se separace odpadů či
budování ČOV a kanalizací, plynofikace domácností a další.
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11.8

Odpadové hospodářství

Město Týniště nad Orlicí má systematicky řešené odpadové hospodářství. Odstraňování tuhých
komunálních odpadů probíhá svozem a následným skládkováním. V katastru města se nenachází
skládka odpadů, vyprodukovaný odpad je svážen na skládku Dobruška – Křovice. Ve městě je
realizován rovněž svoz separovaného odpadu. Provádí se tříděný sběr skla, plastů, papíru a
kovového odpadu. Periodicky (2x do roka) je prováděn jednorázový sběr nebezpečného odpadu.
Několikrát ročně je prováděn svoz bioodpadů.
V roce 2006 vyprodukovalo město Týniště nad Orlicí celkem 2 165 t komunálních odpadů včetně
odděleně sbíraných složek. Oproti předešlému roku produkce mírně stoupla.
V současné době existuje ve městě několik desítek stanovišť na tříděné složky odpadů. Stanoviště
jsou osazeny nádobami na plasty, papír, drobné kovy, sklo (několik na sklo bílé a barevné). V letošním
roce byl zahájen v místní škole oddělený sběr tetrapaků. Biomasa z produkce údržby města je
kompostována a později vzniklý kompost používán na úpravu ploch pro ozelenění. Dřevní odpad je
štěpkován a po vyzrání používán pro mulčování.
Ve městě Týniště nad Orlicí je provozován také sběrný dvůr, kde je možno odložit jakýkoli druh
odpadu pocházející z produkce domácností, včetně nebezpečného a biologického odpadu, mimo
stavební sutě. Sběrný dvůr je provozován Službami města Týniště nad Orlicí. Město je zapojeno do
systému EKO-KOM. Dále má uzavřeny smlouvy s firmami na zpětný odběr vyřazených
elektrospotřebičů a podobných produktů. Město Týniště nad Orlicí je podílníkem firmy. ODEKO, s.r.o.,
která provádí svoz TKO i separovaných složek a zajišťuje i další služby v odpadovém hospodářství
jako je svoz nebezpečných odpadů a bioodpadů.
Hlavními problémy v odpadovém hospodářství města je neustálý růst cen a ze strany občanů
neukázněnost, spočívající především v zakládání nepovolených skládek, nedodržování skladby
tříděných odpadů.

11.9

Nerostné bohatství

V katastru města nejsou těženy ani využívány žádné zdroje nerostného bohatství. V blízkém okolí se
nacházejí lokality těžby písků a štěrkopísků, které představují jediný zdroj nerostného bohatství v
těsném okolí města. Těžené suroviny jsou využívány především pro stavebnictví.
Přítomnost písků v údolní nivě a jejím blízkém okolí je v určitém směru i problémovou záležitostí, kdy
dochází ke snaze prosazení různých ekologických staveb a zásahů do krajiny s hlavním neuváděným
cílem vytěžit písek. Zejména nevhodným způsobem těžby štěrkopísků zde dochází k destrukci území
ve smyslu nevhodného odtěžení ochranného lesa v okolí Orlice. Vytěžené prostory jsou uměle
zalesňovány monokulturní borovicí.
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11.10 Ochrana přírody
V katastru města Týniště nad Orlicí a v jeho blízkém okolí je vymezeno několik přírodně zajímavých
míst a cenných lokalit s různým druhem a stupněm ochrany. Hlavní charakteristický ráz krajiny určuje
řeka Orlice a její široké nivní území, od kterého se ochrana přírody, vzhledem k jedinečnosti přirozeně
meandrujícího toku, nejčastěji odvíjí. Podle kategorizace se v zájmovém území nacházejí:
1. Maloplošná chráněná území:
Přírodní památka Orlice
Přírodní památka U Glorietu
Přírodní památka U Černoblatské louky
Přírodní rezervace U Houkvice
2. Přírodní parky:
Přírodní park Orlice
3. Památné stromy:
Dub letní – lokalita U Dubu

11 . 10 .1 .

Maloplošná chráněná území

Přírodní památka Orlice (vyhlášena 1992, rozloha 29,3 ha)
PP Orlice je lokalizovány podél řeky Orlice po soutoku Tiché a Divoké Orlice od meandru u
Štěpánovska po hranici okresu. Předmětem ochrany je málo regulovaný tok řeky s četnými meandry,
slepými rameny a tůněmi v nivě řeky s hodnotnou rozptýlenou zelení, vodními a mokřadními
společenstvy a biocenózou.
Přírodní památka U Glorietu (vyhlášena 1954, rozloha 11,43 ha)
PP U Glorietu je lokalizována v lesnaté krajině severně od města Týniště nad Orlicí. Předmětem
ochrany jsou kyselé borové doubravy s původním výskytem tzv. pancéřové borovice. Stáří
jednotlivých stromů dosahuje až 200 let.
Přírodní památka U Černoblatské louky (vyhlášena 1954, rozloha 5,77 ha)
PP U Černoblatské louky se nachází rovněž v lesním komplexu severně od města, nedaleko PP U
Glorietu. Předmětem ochrany jsou i zde staré porosty borovice v původním ekotypu dosahující stáří
více než 100 let.
Přírodní rezervace U Houkvice (vyhlášena 1954 , rozloha 29,94 ha)
PR U Houkvice je lokalizována SZ od města Týniště nad Orlicí. Předmětem ochrany jsou dubové
olšiny a tři rybníky na ploše někdejší týnišťské obory. Jedná se o botanicky a zoologicky cennou
lokalitu v prostředí rybníků s výskytem rákosin, mokřadních olšin a doubrav. Roste zde přes 200 druhů
vyšších rostlin.
11 . 10 .2 .

Přírodní park
Přírodní park Orlice
rozloha 11 462 ha)

(vyhlášen

1996,

Přírodní park Orlice byl vyhlášen v roce
1996. Rozkládá se téměř podél celého toku
řeky Orlice (včetně Tiché a Divoké Orlice)
v délce přibližně 200 km. Celková rozloha
parku je 11 462 ha. Přírodní park Orlice
začíná v oblasti Orlických hor, pokračuje přes
Rychnovsko a Ústeckoorlicko až po soutok
Divoké a Tiché Orlice a dále podél spojené
Orlice až do Hradce Králové.
Posláním Přírodního parku orlice je
zachování rázu volné krajiny s významnými
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krajinářskými, přírodními a estetickými hodnotami. Je územím, které v estetickém krajinném rámci
jedinečným způsobem kumuluje hodnoty přírodovědné i rekreační, aniž by jejich ochrana výrazněji
omezovala hospodářský potenciál oblasti.
Celé území je charakteristické rozmanitostí přírodního prostředí, a s tím související druhovou
diverzitou. Optimální životní podmínky zde nacházejí rozmanité a vzácné druhy rostlin a živočichů.
Území je přirozenou součástí ÚSES od místní až po nadregionální úroveň.
11 . 10 .3 .

Památné stromy

Za památné stromy se vyhlašují dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významnou krajinnou
dominantou či dřeviny s významnou historickou hodnotou. Ve městě Týniště nad Orlicí se nachází 1
strom podléhající zvláštní ochraně.
Dub letní
Dub letní roste v severní části města při silnici směrem na Opočno, v lokalitě sídliště U Dubu. Stáří
stromu se odhaduje na 200 let. Výška stromu je přibližně 20 m a obvod kmene je velký 525 cm.

11.11 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) tvoří vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu v krajině. ÚSES
je nepravidelnou sítí ekologicky významných segmentů krajiny, které jsou účelně rozmístěny na
základě funkčních a prostorových kritérií. Je optimálně fungující soustavou biocenter, biokoridorů a
interakčních prvků. Vymezuje se na třech úrovních: místní (lokální), regionální a nadregionální.
Město Týniště nad Orlicí. má zpracovaný a schválený ÚSES na všechna katastrální území spadající
pod správu města. V ÚSES jsou jednak sepsány stávající vyhlášená zájmová území ochrany přírody a
v návrhové části doporučená území na vyhlášení ochrany dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění. Schválený ÚSES by měli respektovat zpracovatelé ÚPSÚ, což se v případě
města Týniště nad Orlicí podařilo. ÚSES je také důležitým podkladem pro čerpání informací z hlediska
místní krajiny. ÚSES oblasti města a jeho okolí je dán prostorovým uspořádáním vodních toků
s břehovými porosty a komplexů lesa jako nejvýznamnějších součástí vymezené kostra ekologické
stability území.
Přírodní jedinečnost a bohatost zdejší
krajiny dokazují četné vymezené regionální
i nadregionální prvky ÚSES (biocentra a
biokoridory), které jsou doplněna prvky
lokálního významu. Významné krajinné
prvky byly začleněny do ÚSES jako
interakční prvky.

11.12 NATURA 2000
NATURA 2000 je soustavou chráněných území evropského významu, které vytvářejí na svém území
podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu
těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější,
nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).
V rámci soustavy Natura 2000 jsou postupně vyhlašovány dva druhy chráněných lokalit:
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1. Ptačí oblasti vyhlášené k ochraně volně žijících ptáků
2. Evropsky významné lokality vyhlášené k ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin
Návrh chráněných území v rámci soustavy NATURA 2000 zahrnuje v okolí města Týniště nad Orlicí
především území údolní nivy řeky Orlice a rozsáhlý lesní komplex severně a severozápadně od
města.
Navrženy jsou zde tři lokality typu „Evropsky významné lokality“. Podél toku Orlice, jižně od města je
navržena lokalita s názvem „Orlice a Labe“, která patří k největším navrženým lokalitám tohoto druhu
v ČR. Severozápadně od města je navržena lokalita „Týnišťské Poorličí“ a severovýchodně ještě
jedna menší lokalita „Zadní Machová“. K oficiálnímu vyhlášení těchto území prozatím nedošlo.
Ve sledovaném území není v rámci Natury 2000 navržena žádná „Ptačí oblast“.
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12

Doprava

Silniční a železniční síť zabezpečuje poměrně dobré dopravní spojení Týniště nad Orlicí s krajským
městem Hradcem Králové i okolními městy – Třebechovice pod Orebem, Kostelec nad Orlicí,
Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Borohrádek, Opočno.

12.1

Silniční doprava

12 . 1. 1.
Silniční síť
Na území Týniště nad Orlicí se nachází přes 23 km státních silnic a přibližně 26 km místních
komunikací, z nichž přibližně 19,5 km se nachází v městské části a zbytek zajišťuje místní dopravní
obsluhu v přidružených částech. Podrobnější údaje poskytuje následující tabulka.
Tab. 12-1 Délka silnic a místních komunikací ve městě Týniště nad Orlicí
1. třídy
8,1

Silnice
2. třídy
6,6

3. třídy
8,5

Místní
komunikace
26

Celková délka pozemních
komunikací
49,1

Zdroj dat: GIS, MOS

Celostátní význam má silnice 1. třídy I/11, vedoucí z Poděbrad přes Hradec Králové, Týniště nad
Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk a dále směřující na severní Moravu, která
vede po jižním okraji zastavěné centrální části města. Tento jižní obchvat města byl vybudován již
v roce 1985. Od té doby intenzita dopravy několikanásobně vzrostla a zvýšila se i nehodovost. Proto
bylo rozhodnuto, že silnice až do Třebechovic pod Orebem bude rozšířena o 4 metry, celkově tedy
šířka silnice mezi okraji bude 11,5 m a bude tak splňovat normy kategorie S 11,5/80. Práce podle
plánu by měly být zahájeny v říjnu letošního roku a dokončeny do konce roku 2008.
Dále se plánuje na křížení silnice I/11 se silnicí 2. třídy č. II/305 do Albrechtic nad Orlicí a místní
komunikací Mostecká ulice vybudovat kruhový objezd. O přesném termínu ani konečné podobě zatím
není rozhodnuto.
Týništěm nad Orlicí vedou dvě silnice 2. třídy. Na silnici I/11 z jižního směru se připojuje silnice 2. třídy
č. II/305. Ta spojuje město s obcemi Albrechtice nad Orlicí, Žďár nad Orlicí a městem Borohrádek.
Technický stav této silnice není dobrý, zejména most přes řeku Orlici je velmi úzký. Navíc se silnice,
včetně mostu, nachází v záplavovém území. Silnice č. II/304 vede po východním okraji zastavěné
části města přes část Křivice a spojuje Týniště nad Orlicí s městem Opočno. Na silnici I/11 se silnice
napojuje ze severního směru v sousední obci Lípa nad Orlicí. Technický stav silnice je uspokojivý.
Silnice třetí třídy zabezpečují dopravní napojení především částí Křivice a Rašovice. Silnice č.
III/30431 je napojena na silnici č. II/304 a spojuje Křivice se sousední obcí Lično, silnice č. III/30432
propojuje části Křivice a Rašovice a na hranici obcí Lípa nad Orlicí a Čestice ústí do silnice č. I/11,
silnice č. III/30434 vede z Rašovic do Lípy nad Orlicí, kde se připojuje k silnici č. II/304. Technický stav
silnic třetí třídy vesměs není dobrý, nejhorší je však u silnice č. III/30431.
Silniční síť dále zahušťují místní komunikace. Jejich kvalita není na stejné úrovni. Vedle komunikací
v dobrém technickém stavu, jsou komunikace vyžadující opravy či dokonce nemalé investice do
rekonstrukce. Nejslabším místem je úrovňové křížení ulice T.G.Masaryka s železniční tratí u nádraží,
kde v důsledku hustého provozu na železnici jsou v častých a dlouhých intervalech spouštěny závory
na železničním přejezdu bránící v plynulém provozu po místí komunikaci. Je to také jedno
z nejkritizovanějších míst, jak vyplývá z dotazníkového šetření mezi občany. Najít optimální řešení je
však velmi těžké. Vzhledem z husté zástavbě není možné vybudovat nadjezd a výstavbě podjezdu
brání vysoká hladina spodní vody. Rychlejšímu procesu zkvalitňování komunikací nejvíce brání
nedostatek finančních prostředků. Bez problémů není ani zimní údržba komunikací a chodníků., což
se promítlo i do výsledků dotazníkového šetření, ve kterém více než polovina respondentů vyjádřila
svou nespokojenost s danou oblastí.
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Obr. 12-1 Silniční síť ve městě Týniště nad Orlicí

Zdroj dat: GIS, MOS

12 . 1. 2. Intenzita dopravy
Nejfrekventovanější silnicí v Týništi nad Orlicí je silnice I. třídy č. I/11, která je zatížena hustou tranzitní
dopravou. Podle statistických šetření prováděných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v roce 2005 projede
denně průměrně 10,5 tisíce motorových vozidel, z toho více než čtvrtinu tvoří těžké nákladní
automobily. Oproti roku 2000 průměrný počet motorových vozidel vzrostl přibližně o 40%. Hustý
provoz je rovněž na silnicích 2. třídy. Silnicí č. II/305 denně projede průměrně přes čtyři tisíce aut a
silnicí č. II/304 necelá tisícovka aut. Podrobnější informace o počtech jednotlivých druhů motorových
vozidel ve sledovaných úsecích podává následující tabulka.

Tab. 12-2 Intenzita dopravy v Týništi nad Orlicí – stav v roce 2005
Č.
Nákladní Osobní
silnice
auta
auta
I/11
II/304
II/305

2706
288
608

7745
664
3403

Motocykly
58
7
58

Cekem

začátek úseku

10509 zaús.305 - Týniště n.O.
959 Týniště n.Orl.z.z.
4069 vyús.z 11 - Týniště

konec úseku
zaús.304 - Týniště k.z.
zaús.do 11
Týniště n.Orl.k.z.

Nárůst
oproti
roku 2000
1,4
1,4

Zdroj: www.rsd.cz, 2007

12 . 1. 3. Doprava v klidu
Odstavování a garážování osobních vozidel při stále stoupajícím stupni motorizace je obecným
problémem a pro obyvatele měst zvlášť. Majitelé rodinných domků zpravidla tento problém řeší na
vlastním pozemku a stále více se prosazuje tendence nepovolovat výstavbu nových rodinných domků
bez alespoň jednoho garážového stání. Na sídlištích nová parkovací místa přibývají obtížně, často,
bohužel, na úkor zeleně. Na sídlišti U Dubu v posledním období přibyla řada parkovacích míst, ale
alespoň se při výstavbě upřednostňovaly namísto vyasfaltovaných ploch zatravňovací dlaždice. Na
sídlišti Střed je situace s parkováním horší. Nacházejí se zde sice řadové garáže vystavěné ještě
v minulém století, ale jejich počet zdaleka nepokrývá potřebu. Ani parkovacích ploch není
v současnosti dostatek. Ve středu města motoristé k parkování využívají především náměstí Míru a
profilů méně frekventovaných místních komunikací. V současnosti ve městě nejsou zatím žádná
placená parkoviště.
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12 . 1. 4. Dopravní vybavenost
V Týništi nad Orlicí na obou koncích města při silnici č. I/11 se nachází čerpací stanice pohonných
hmot. Směrem na Hradec Králové je to ČS EuroOil-Čepro, a.s. a směrem na Kostelec nad Orlicí je to
ČS společnosti Benzina, a.s. Obě stanice jsou vybaveny prodejnou s občerstvením a WC, myčkou
však pouze ČS Benzina, a.s. Třetí čerpací stanice se nachází v areálu firmy HDB (bývalý areál
ČSAD), která je přístupná i veřejnosti.
Dále ve městě občané mohou využívat služby tří autoopraven a dvou pneuservisů, avšak nejbližší
stanice státní technické kontroly je v Třebechovicích pod Orebem.

12.2

Železniční doprava

Týniště nad Orlicí je regionálně významnou železniční křižovatkou tří tratí celostátního významu. Trať
č. 020 Velký Osek – Choceň je elektrifikovaná a zabezpečuje jak spojení do krajského města Hradce
Králové a okolních měst Třebechovice pod Orebem a Borohrádek, tak v Chocni napojení na 1.
železniční koridor Německo – Ústí nad Labem – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – Rakousko
mezinárodního významu. Trať č. 026 míří na sever přes Opočno a Náchod k česko-polskému
hraničnímu přechodu v Meziměstí. Trať č. 021 směřuje na východ přes Kostelec nad Orlicí, Doudleby
nad Orlicí, Letohrad až k česko-polskému hraničnímu přechodu
v Lichkově.
Nádraží v Týništi nad Orlicí jak svým vhledem, tak především
svým vybavením a bezpečností dávno neodpovídá hustotě
provozu ani významu železničního uzlu. Modernizace nádraží
zahrnuje tři relativně samostatné stavební akce. Peronizaci
nádraží bude zajišťovat státní podnik Správa železniční
dopravní a podle plánu by k ní mělo dojít na přelomu let
2008/2009. Postavena budou dvě ostrovní nástupiště přístupná
podchodem a jedno vnější nástupiště u výpravní (nádražní)
budovy. Rekonstrukci nádražní budovy budou zajišťovat České
dráhy, a.s. a úpravu přednádražního prostoru, včetně
vybudování autobusového nádraží, samo město. Město již zadalo zpracování projektové
dokumentace.
Na území Týniště nad Orlicí se kromě nádraží nachází na trati č. 020 ještě železniční zastávka, a to
v části Petrovice.
Obr. 12-2 Železniční síť ve městě Týniště nad Orlicí

Zdroj dat: GIS, MOS
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Celková délka železničních tratí v Týništi nad Orlicí je téměř 17 km, z toho je 8,5 km je elektrifikováno
(trať č. 020). Již několik desítek let ve výhledu se uvažuje o elektrifikaci i obou zbývajících tratí a
zdvojkolejnění tratě č. 020, ale teprve v současné době se zpracovává vlastní technicko-ekonomická
studie „Elektrizace trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Doudleby nad Orlicí – Letohrad“. Součástí
studie bude i zpracování dopravní technologie pro úsek Hradec Králové – Týniště nad Orlicí, která
bude podkladem pro rozhodnutí, zda bude trať č. 020 v úseku Hradec Králové – Týniště nad Orlicí
(nebo v jeho části) zdvojkolejněna či nikoliv. Jistě velkou roli v rozhodování o zdvojkolejnění tratě bude
hrát i skutečnost, že trať č. 020 funguje jako záložního spojení v případě zneprůjezdnění
1. železničního koridoru vedoucího jižněji přes Choceň a Pardubice. Realizace kteréhokoliv z obou
záměrů (elektrifikace, zvojkolejnění) jen dále zvýší význam Týniště nad Orlicí jako dopravního uzlu.

12.3

Hromadná přeprava osob

Hromadnou přepravu osob zajišťuje autobusová a osobní železniční doprava. Převládá přeprava lidí
do zaměstnání a škol.
12 . 3. 1. Autobusová doprava
Na území Týniště nad Orlicí je situováno celkem 13 autobusových zastávek, z toho po jedné se
nachází v částech Štěpánovsko a Petrovice, po třech v Křivicích a Rašovicích, zbylých pět se nachází
přímo ve městě. Nejvýznamnější zastávkou je zastávka na Mírovém náměstí, neboť zde staví i
dálkové autobusové linky. V následující tabulce je uveden stručný přehled o počtu autobusových
spojů za den mezi Týništěm nad Orlicí a hlavními okolními centry.
Tab. 12-3 Přehled autobusových spojů z Týniště nad Orlicí do nejbližších regionálních center
Výjezd z Týniště n.O. ve směru
Hradec Králové
Borohrádek
Kostelec nad Orlicí
Opočno
Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny (dělnický k branám závodu Škoda Auto)

všední den

víkendy
12
15
5
12
2

2-5
3-6
1-3
-

Zdroj dat: IDOS – jízdní řád 2007

Dále v pracovní dny mají obyvatelé města k dispozici tři přímé autobusové spoje do Prahy, o
víkendech dokonce 4-5 spojů.
Městskou hromadnou dopravu (MHD) v Týništi nad Orlicí a přilehlých obcích od října roku 2004
zajišťuje firma AUDIS BUS s.r.o. menšími linkovými autobusy s kapacitou 25 cestujících a také
prostřednictvím tzv. radiobusu. Radiobus je mikrobus jezdící po dvou vymezených trasách MHD na
zavolání. V pracovních dnech spojení po městě a přilehlých částech doplňují ještě místní veřejné
linkové autobusy.

Centrum evropského projektování, Hradec Králové
září 2007

72

Strategický plán města Týniště nad Orlicí 2008 - 2020
Příloha č.1 Profil města

Obr. 12-3 Schéma linek MHD v Týništi nad Orlicí

Zdroj: www.audis.cz

12 . 3. 2. Osobní železniční doprava
Železniční osobní doprava pro obyvatele Týniště, díky výhodné poloze města na křižovatce tratí, má
velký význam. Z nádraží v Týništi nad Orlicí vyjíždí téměř každou čtvrt hodinu jeden vlak. Směrem na
Hradec Králové je to přibližně každou půlhodinu. Ve všední den z nádraží do všech směrů celkem
odjíždí necelá stovka vlaků, o víkendech jich je asi o třetinu méně.
Tab. 12-4 Počty spojů vyjíždějících z nádraží v Týništi
Výjezd z Týniště n.O. ve směru
Hradec Králové
Borohrádek (-Choceň)
Častolovice (Kostelec - Doudleby)
Opočno
Celkem spojů

všední den
32
18 (15)
24 (21)
15
89

víkendy
26
12(13)
19(18)
8
65

Zdroj dat: IDOS – jízdní řád 2007

Kromě spojů do nejbližších okolních obcí a měst mohou obyvatelé Týniště nad Orlicí v průběhu dne
využít pěti přímých vlaků do Prahy, z nichž jeden jede až do Františkových Lázní, pěti přímých vlaků
do Pardubic a tří přímých vlaků až do Brna. Dále mohou k cestování po regionu využívat kromě
nádraží a zastávky Petrovice nad Orlicí i blízkou zastávku v Lípě nad Orlicí, která je od nejbližší
městské zástavby vzdálena asi 1 km, a v Česticích, jejíž vzdálenost od obydlené části Rašovic je asi
1,5-2 km.
V oblasti Rychnovska a severní části Ústeckoorlickéhoho okresu
funguje integrovaný dopravní systém – IREDO (Integrovaná
regionální doprava), který organizuje společnost OREDO s.r.o, a
na němž participují jak České dráhy, tak společnosti provozující
veřejnou linkovou autobusovou dopravu: Audis Bus Rychnov nad
Kněžnou, CDS Náchod, Connex VČ, ČSAD Ústí nad Orlicí a
Osnado. V rámci tohoto IDS cestující mohou využívat cenově
zvýhodněných zónových jízdenek a předplacených síťových
jízdenek na všech místních a vybraných dálkových autobusových
i vlakových spojích i při jejich vzájemné kombinaci.
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Velmi dobré dopravní spojení, zejména po železnici, umožňuje obyvatelům Týniště relativně pohodlně
cestovat do zaměstnání. To se pozitivně odráží v relativně nižší míře nezaměstnanosti ve srovnání
s městy obdobné velikosti.

12.4

Pěší zóny a cyklostezky

Typicky pěší zóna se ve městě nevyskytuje, ale většina komunikací je vybavena chodníky, byť mnohé
z nich již vyžadují rozsáhlejší opravy či dokonce rekonstrukci. Rychlost a rozsah oprav je však
limitován objemem dostupných financí.
Cyklistická doprava se zpravidla realizuje po místních komunikacích. Cyklostezka mezi Týništěm nad
Orlicí a Petrovicemi v délce 1,6 km byla vybudována v roce 2003 a o tři roky později byla prodloužena
jako cyklotrasa až do Třebechovic pod Orebem.

Centrum evropského projektování, Hradec Králové
září 2007

74

Strategický plán města Týniště nad Orlicí 2008 - 2020
Příloha č.1 Profil města

13

Technická infrastruktura

13.1

Zásobování vodou

Podle výsledků SLBD 2001 je vodou z veřejného
vodovodu zásobeno 99% obydlených bytů. Ve
všech částech Týniště nad Orlicí se nachází
vodovodní síť, kterou tvoří dvě samostatné,
vzájemně nepropojené části. V části Rašovice je
provozována samostatná vodovodní síť, která je
napájena z vlastního zdroje severně od zastavěné
části. Na druhou, větší síť je napojeno nejen město
a všechny zbývající přilehlé části, ale i obec
Albrechtice nad Orlicí. První jmenovaná síť je ve
vlastnictví města, druhá ve vlastnictví Dobrovolného svazku obcí Křivina. Tato síť je napájena ze dvou
vrtů v Křivicích a jímacího zářezu U Dubu, v lese severně od nádraží. Kapacita vodních zdrojů je
dostatečná i pro budoucí rozvoj. Kvalita vody je velmi dobrá.

13.2

Kanalizace

Podle posledního Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2001 bylo na veřejnou kanalizační síť napojeno
83,9% všech trvale obydlených bytů. Vlastní žumpy nebo jímky mělo 14,5% trvale obydlených bytů.
Ve skutečnosti veřejná kanalizační síť zakončená čističkou odpadních vod existuje pouze ve městě.
Vzhledem k vysoké hladině spodních vod velmi trpí všechny podzemní stavby, včetně kanalizační
sítě. Zvláště starší stokové systémy trpí netěstnostmi a vyžadují častější opravy, případně rozsáhlejší
rekonstrukce.
Z přilehlých částí se plánuje tlakové napojení na čističku
odpadních vod (ČOV) pouze Štěpánovska. Připojení
ostatních částí je technicky velmi obtížné. V částech
Křivice, Rašovice, Štěpánovsko a Petrovice existují
pouze dešťové kanalizační sítě zaústěné do místních
vodotečí. Do této sítě jsou zpravidla zaústěny i přepady
z malých domovních čističek, septiků a jímek.
Technické parametry městské čističky odpadních vod již
neodpovídají v současnosti požadovaným normám.
Kapacitně na počet připojených obyvatel je sice
dostačující (kapacita 5 500 EO), ale nesplňuje limity na
kvalitu vypouštěných vod. Proto je již zpracován projekt
Intenzifikace ČOV v celkové hodnotě asi 155 miliónů Kč. Zvýší se nejen kapacita ČOV na 7 500 EO,
ale především její účinnosti a kvalita vypouštěných vod. Město je připraveno ucházet se o dotaci EU
na realizaci tohoto projektu.
Vodovodní i kanalizační síť s napojemím na ČOV se nachází ve správě firmy Aqua servis a.s.
Rychnov nad Kněžnou.
Tab. 13-1 Vývoj cen vodného a stočného
Služba

Ceny vč. 5% DPH v roce
2004
2005
22,50
23,00

Vodné

2002
18,80

2003
20,80

Stočné

20,20

20,20

21,00

Celkem

39,00

41,00

43,50

2006
23,50

2007
24,80

22,00

22,80

23,70

45,01

46,29

48,50

Zdroj: Aqua servis a.s. Rychnov nad Kněžnou

Od roku 2002 celková cena vodného a stočného stoupla přibližně o 24%, což je průměrný 4,5%
meziroční nárůst ceny. Do ceny se promítá míra inflace a výše nájemného. V roce 2006 byla cena
vodného srovnatelná s průměrnou cenou v ČR (23,40 Kč) a cena stočného se pohybovala nad
průměrnou úrovní cen v ČR (19,30 Kč). V Královéhradeckém kraji v roce 2006 byla průměrná cena
vodného 21,70 Kč a stočného 19,90 Kč.
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13.3

Zásobování zemním plynem

Týniště nad Orlicí bylo napojeno na dálkový plynovod již v roce 1966 a městská část byla vesměs
plynofikována již ve druhé polovině 60. let minulého století. Podle SLBD 2001 bylo v 69,3% trvale
obydlených bytů připojeno na plyn. V roce 2002 byly plynofikovány části Rašovice, které se napojili
z regulační stanice u Prefy v obci Lípa nad Orlicí, a Štěpánovsko, které se připojilo na vedení
z Albrechtic nad Orlicí. V roce 2004 byly plynofikovány Křivice společně s ostatními obcemi
sdruženými v Dobrovolném svazku obcí Dolní Bělá. Rozvod plynu je realizován středotlakým
plynovým potrubím.
Jedinou dosud neplynofikovanou částí zůstávají Petrovice. Protože se stoupající cenou plynu řada
obyvatel v naší zemi upouští od úmyslu vytápět plynem, bylo letos v této části provedeno dotazníkové
šetření, jehož se zúčastnilo asi 85% všech místních domácností, zjišťující zájem obyvatel o připojení
domu na zemní plyn. Devět desetin obyvatel si přeje vybudovat na svém pozemku přípojku, tzv. HUP
(hlavní uzávěr plynu), ale zatím jen 42% obyvatel chce využívat plyn k vytápění a 36% k vaření. Do
ledna roku 2008 by měla být hotová projektová dokumentace k výstavbě plynového vedení s vlastní
regulační stanicí.

13.4

Zásobování elektrickou energií

Elektrická energie je přivedena prakticky do všech domácností. Provozovatelem distribuční soustavy
je společnost ČEZ Distribuce, a. s.
Rozvod elektrické energie je realizován převážně vrchním vedením 35kV. Kabelový rozvod je
prakticky jen v centru města a v části Křivice, ale v současnosti se preferuje i u nové zástavby a při
rekonstrukcích. Elektrické vedení je napájeno z transformovny R 110/35 kV Rychnov nad Kněžnou,
případně i z transforomovny ve Všestarech. K transformaci VN/NN slouží asi padesátka trafostanic,
z nichž dvě třetiny jsou rozmístěny v části Týniště a zbytek v přilehlých částech města. Většina
trafostanic je v majetku ČEZ, zbylé v majetku velkooodběratelů, kterými jsou místní převážně
podnikatelské subjekty.
Kapacita stávajících rozvodů je zatím plně dostačující, neboť od počátku 90. let došlo ke zrušení
většiny tradičních velkých průmyslových závodů, které byly hlavními odběrateli elektrické energie, a
nových průmyslových podniků vzniká málo. Lokality určené pro výstavbu nových rodinných a bytových
domů budou podle potřeb dovybavovány novými trafostanicemi. Elektrorozvody jsou vesměs
vyhovující, pouze některé již dožívající úseky rozvodné sítě, např. v Petrovicích, potřebují významnější
rekonstrukci.

13.5

Zásobování teplem

Na centrální zásobování teplem jsou připojeny především bytové domy sídlišť Střed a U Dubu. Každé
sídliště má svou vlastní, v roce 1999 rekonstruovanou blokovou kotelnu na zemní plyn. Do konce roku
2007 by měly být zrekonstruovány rozvodné tepelné kanály na sídlišti Střed, v roce následujícím,
bude-li k dispozici dostatečný objem peněz, pak tepelné kanály na sídlišti U Dubu. Noví zájemci o
připojení na centrální rozvod tepla nejsou, naopak z této sítě se odpojili obchodní dům Veselý na
sídlišti Střed a restaurace U Dubu na sídlišti U Dubu.
Většina ostatní bytové i nebytové zástavby je vytápěna pomocí malých systémů ústředního nebo
etážového topení z domovních nebo průmyslových kotelen.
Podle výsledků SLBD 2001 téměř u poloviny obydlených bytů (46,1%) hlavním zdrojem energie
k vytápění byl zemní plyn, u 12,3% uhlí a u 8,9% elektřina. Vzhledem k tomu, že po roce 2001 došlo
k plynofikaci částí Štěpánovsko, Rašovice a Křivice, podíl bytů vytápěných zemním plynem se zvýšil.
Na druhou stranu v důsledku stoupajících cen plynu a elektřiny někteří obyvatelé rodinných domů
v posledních letech začali jako doplňkový zdroj energie využívat opět dřevo, uhlí či dokonce
spalitelnou část domovního odpadu, což zhoršuje jinak kvalitní životní prostředí a především
znepříjemňuje život občanům žijícím v jejich okolí.

13.6

Radiotelekomunikace

Správním územím Týniště nad Orlicí neprochází žádné radioreléové trasy.
Díky digitalizaci telefonní sítě, kterou Český telecom dokončil v roce 2002, prakticky každý zájemce
o připojení pevnou telefonní linkou může být uspokojen. Skutečnost je však taková, že řada občanů
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z důvodu stále rostoucích paušálních poplatků a díky rozšiřující se nabídce mobilních operátorů či
internetového volání své pevné linky ruší.
Pokrytí sítěmi všech tří mobilních operátorů je velmi dobré, neboť všichni tři operátoři mají na území
města umístěny své vysílače.
Příjem všech základních českých televizních programů (ČT1, ČT2, Nova a Prima) je dobrý až velmi
dobrý, neboť Týniště nad Orlicí se nachází v dosahu televizních vysílačů Trutnov-Černá hora,
Pardubice-Krásné a Rychnov nad Kněžnou-Litický Chlum. Rozvod kabelové televize v Týništi nad
Orlicí není.
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