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Turnovské radniãní listy
Zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova – Pfiíloha HlasÛ a ohlasÛ Turnovska – ãervenec–srpen 2015

Turnovské radniãní listy – zpravodajsk˘ mûsíãník mûsta Turnova
Vychází 11x roãnû jako souãást HlasÛ a ohlasÛ Turnovska. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvefiejnûné texty pfiíspûvky mûsta Turnova a mûstského úfiadu, jeho odborÛ a mûstsk˘ch organizací. Texty mohou b˘t redakãnû upravovány s pfied-
chozím souhlasem jejich autorÛ nebo vedení mûsta. Za vûcnou, formální i jazykovou správnost Radniãních listÛ zodpovídají: Ing. Tomá‰ Hocke, starosta mûsta a Ing. Klára Preislerová, tisková mluvãí mûsta (tel.: 481 366 321, e-mail:
k.preislerova@mu.turnov.cz). Fotografie: Klára Preislerová, Mûsto Jawor, Pavel Charousek, odbor Ïivotního prostfiedí, BusLine a. s., odbor dopravy.

Více zpráv a aktuální informace z mûstského úfiadu naleznete na www.turnov.cz a www.facebook.com/mestoturnov

Akce připomínající tradici turnovského kamenář-
ství a šperkařství návštěvníkům nabídne ukázky
zpracování drahých kamenů a výroby šperků od
samotných šperkařů, ale i v netradičním a zajíma-
vém podání školy z Nového Boru. Letošní ročník

městských slavností je připraven v jiném stylu než
ročníky předešlé. Dvě jedničky přinesou nové věci.
Po celý den se na pódiu na náměstí Českého ráje
budou střídat hudební skupiny. Zazní rytmická
popová hudba, poslechnout si můžete brazilskou

hudbu i Jazz Kvintet Turnov Pepy Uchytila. V pod-
večer turnovská synagoga nabídne zajímavý kon-
cert a večer bude zakončen rodinným filmem Jak
dostat tatínka do polepšovny, který bude pro
účastníky zdarma promítán v letním kině. 

Letošní novinkou bude vláček s průvodcem,
který bude během akce projíždět po zajímavých
místech spojených s tradicí kamene a šperku
v Turnově. Vláček bude vyjíždět z náměstí Čes-
kého ráje do Skálovy ulice v pravidelných interva-
lech. První jízda bude v 10.00 hodin. Pro tvořivé je
v Kamenářském domě připravena řemeslnická
dílna. „Kromě dílny si můžete šperky s českými
granáty zakoupit v Galerii Granát,“ přiblížila mís-
tostarostka Jana Svobodová. Nebude chybět ani
tržiště a rýžování českých granátků, které bude
k dispozici po celý den na náměstí Českého ráje.
Náramek či náhrdelník si můžete zhotovit z korál-
ků podle své fantazie. 

„Myslím, že se mají návštěvníci letos opravdu
na co těšit, kromě bohatého kulturního progra-
mu, koncertů i výstav budou od 14.00 do 17.00
hodin zpřístupněny i všechny tři turnovské koste-
ly,“ sdělil radní Michal Kříž. A jak to na akcích bý-
vá, nebude samozřejmě chybět ani občerstvení
a stánkaři se zajímavým zbožím, a to i z Polska. Po
celý den bude otevřeno Návštěvnické centrum
Družstvo umělecké výroby Granát a místní Střed-
ní umělecko průmyslová škola. 

Partnery akce jsou Muzeum Českého ráje
v Turnově, Kulturní centrum Turnov, s. r. o, Gra-
nát Turnov, d. u. v., Turnovské památky a cestovní
ruch, p. o., Preciosa, a. s. a další. Záštitu nad celou
akcí převzal Liberecký kraj – statutární náměstkyně
hejtmana PhDr. Hana Maierová. 

Kámen a ‰perk v âeském ráji
letos ve velkém stylu
11. ročník akce Kámen a šperk v Českém ráji se letos uskuteční v sobotu 4. července 2015. 
Hlavním místem konání bude náměstí Českého ráje, turnovské muzeum i synagoga. 
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Cyklistická sezóna je díky příjemnému jarnímu
počasí již v plném proudu a společnost BusLine ji
opět v letošním roce podpoří cyklobusy, na které si
už všichni sportumilovní příznivci zvykli. 

Šlápnout do pedálů tedy nemusí už ze svých do-
movů, ale naopak se do srdce Krkonoš, Jizerských
hor i Českého ráje dostanou díky pohodlným tu-
ristickým linkám, které již několik let BusLine
provozuje. V rámci turistických linek budou
o prázdninových sobotách provozovány i úspěšné
„retro spoje“ na loňské osvědčené trase Turnov –
Libuň – Jičín s přestupem na historické vlakové
spoje v Libuni. 

Cyklobusem za Krakono‰em, 
po letech opût bûÏnou trasou –
ve Vrchlabí pfies provizorní most
V sobotu 30. května 2015 opět vyrazil tradiční pá-
teřní „Krkonošský cyklobus“ po trase Harrachov
– Rokytnice n. J. – Jilemnice – Benecko – Vrchlabí
– Janské Lázně – Pec pod Sněžkou – Pomezní
Boudy s odjezdem v 7.00 z Harrachova a zpět
v 16.35 z Pomezních Bud, a to po dvou letech uza-
vírek v Černém Dole opět po běžné trase přes Čer-
ný Důl a Janské Lázně. Ve Vrchlabí však bude mu-
set kvůli údržbě mostu přejet přes Labe po provi-
zorním mostu. Spoje na červené krkonošské cyk-

lolince jezdí o víkendech od 30. května do 28. září
2015 a to o prázdninách i v pracovních dnech.
Dopravu po stejné trase v opačném směru (ráno
z Pomezních Bud a odpoledne z Harrachova) za-
jišťuje OSNADO. Od 31. května až do 28. září vy-
jede denně i cyklobus na žluté lince z Jilemnice na
Mísečky. Krkonošskou trasu z Harrachova na
Pomezní Boudy obsluhuje linkový autobus s pří-
věsem, který pojme až 23 kol.

Od 16. května až do 28. října je denně k dispozi-
ci také pravidelný turistický autobus z Horních
Míseček na Zlaté návrší, ke kterému o prázdni-
nách přijede denně i pár spojů z Rokytnice.

Po krásách âeského ráje 
cyklobusem
V Českém ráji zůstávají zachovány základní loň-
ské trasy turistických autobusů, a sice Turnov –
Jičín a zpět přes Vyskeř i přes Kacanovy, Semily –
Rovensko – Jičín a Semily – Vyskeř – Turnov –
Malá Skála – Kozákov – Semily. Kvůli stavbě ka-
nalizace v Rovensku bude modrá linka (Semily –
Rovensko – Jičín) odkloněna z Lestkova přes
Volavec na Sedmihorky a Ktovou. Provoz česko-
rájských turistických autobusů startuje 30. května
červenou linkou Turnov – Vyskeř – Jičín a postup-
ně se pak rozvine do plné šíře od 1. 7. S výjimkou
objížďky Rovenska nedochází oproti loňsku na

trasách cyklobusů ani v časech spojů k žádným zá-
sadním změnám. V Českém ráji BusLine provo-
zuje městské autobusy s velkým prostorem pro
kočárky a vozíky, který je k dispozici i pro kola. Na
jedné lince tak lze přepravit až 15 kol.

CyklobusÛ vyuÏijte i na Jizerku
a do Bedfiichova
Od 25. dubna provozujeme víkendový cyklobus
s odjezdem v 9.30 z Jablonce nad Nisou na Jizerku
přes Bedřichov – Hrabětice – Josefův Důl – Tan-
vald – Desnou a Souš. I letos mohou cyklisté vyu-
žít dvou odpoledních párů spojů mezi Jizerkou
a železniční stanicí v Kořenově, které zajišťují pří-
poje na vlaky. Cyklistickou sezónu v Jizerských
horách jsme zahájili i provozem cyklobusu na
Bedřichov z Jablonce nad Nisou, Liberce a z Tur-
nova s možností projet se po cyklotrasách v srdci
Jizerských hor. V době letních prázdnin bude cyk-
lobus s odjezdem v 8.30 z Jablonce nad Nisou
směr Bedřichov, Liberec a zpět v 9.35 v provozu
každý den. Cyklobus nově obsluhuje v Liberci i za-
stávku Husova. BusLine v případě včasného avíza
ze strany větší skupiny cestujících s koly dokáže
zajistit posilový cyklobus.

Více informací o cyklobusech naleznete na in-
ternetových stránkách www.busline.cz.

Poznejte krásy âeského ráje
v historick˘ch autobusech
Po úspěšných loňských retro jízdách, díky kterým
si mohli cestující v Českém ráji připomenout his-
torii cestování minulého století, se BusLine roz-
hodl v této tradici pokračovat a i v letošní letní se-
zóně své veterány vypraví. Retro spoje v podobě
historických autobusů 706 RTO a ŠL 11 budou
k dispozici v loňské osvědčené trase Turnov-
Libuň–Jičín s přestupem na historické vlakové
spoje s parním provozem v Libuni o sobotách,
tedy 11. 7., 25. 7., 8. 8. a 29. 8.

Přijeďte do Českého ráje zavzpomínat na histo-
rii cestování a nechejte na sebe dýchnout retro ná-
ladu našich historických autobusů.

Mgr. Nikola Bradíková, PR manager 

BusLine startuje cyklobusy pro letní sezónu
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Farmáfiské trhy jiÏ 
od 4. ãervence
Farmářské trhy nabídnou každou sobotu vždy
od 7.30 do 12.00 veliký výběr čerstvých, kvalit-
ních českých potravin.

Trhy se uskuteční na náměstí Českého ráje
v Turnově.

Mûsto Turnov vede dûti 
k dopravní v˘chovû
Město Turnov, odbor dopravy, každoročně po-
řádá v podzimním a jarním termínu školního
roku dopravní výchovu na dětském dopravním
hřišti na skautském ostrově v Turnově.

Výuky se účastní všechny mateřské školy ze
správního obvodu Turnova. Pro mimoturnovské
je zajištěna doprava. „Účelem akce je získání zá-
kladních návyků chování účastníka silničního
provozu a zvýšení bezpečnosti zranitelných účast-
níků silničního provozu,“ popsal projekt dopravní
výchovy Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravy. 

Prameny vody jsou pitné
Podle posledních rozborů z 5. června roku 2015
je patrné, že pramen Boží voda i pramen pod
Valdštejnem vyhovují hygienickým limitům
a jsou pitné. 

Ludmila Fejfarová, 
odbor životního prostředí

Ve čtvrtek 28. května 2015 byla v Turnově slav-
nostně otevřena nová naučná stezka „Pojďme za
vodou“. Jejím cílem je přiblížit nejen dětem a mlá-
deži základní principy fungování vodárenství
v Turnově. 

„Zjišťovali jsme u větších dětí a mládeže, jestli vě-
dí, jak se pitná voda dostává k nim domů a jak je
řešen kanalizační systém po městě. Moc správ-
ných odpovědí jsme však nezaznamenali, protože
je celková informovanost dětí i většiny dospělých

mizivá. Proto jsme si řekli, že vedle investičních
akcí a provozování vodovodů a kanalizací musíme
také propagovat celý obor a pokusit se zejména
děti také trošku vzdělávat,“ uvádí k motivaci, proč
zmíněná stezka vznikla, předseda Rady Vodo-
hospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. 

Výchozí bod nové naučné stezky je u mateřské
školy ve Zborovské ulici, odkud trasa pokračuje
na Károvsko a dále nově zřízeným sestupem až
k výletní restauraci Zrcadlová Koza na břehu
Jizery. Odtud vede stezka podél Jizery k čerpací
stanici pitné vody v Dolánkách a dále pod hrubo-
rohozeckým zámkem až k sídlu zdejšího pracoviš-
tě Severočeských vodovodů a kanalizací (SčVK, a.
s.) na Kotlerově nábřeží. Příjemná trasa měří šest
kilometrů a zavede návštěvníky i do míst okolo
Šlejférenských pramenů, kudy vedla jedna s vy-
cházkových tras pro Turnovany na počátku minu-
lého století. 

„Naučnou stezku lemují informační tabule, na
kterých zájemci získají poutavou formou informa-
ce z historie a současnosti vodárenství. Také zde
najdou celkem šestnáct otázek vědomostní soutě-
že. Mohou je zodpovědět v dotazníku na našich
internetových stránkách www.vhsturnov.cz.

Pisatele správných odpovědí zařadíme každého
čtvrt roku do slosování o hodnotné ceny. Věříme,
že o soutěž bude zájem,“ přiblížil Hejduk.

Přibližně dvě třetiny nákladů na vytvoření nauč-
né stezky na sebe formou peněz nebo činností
svých pracovníků převzala provozní společnost
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Podle je-
jího generálního ředitele Milana Kuchaře je stez-
ka výbornou příležitostí, jak propagovat vodáren-
ské řemeslo. 

(Zdroj: Pavel Charousek, TZ VHS)

Nová nauãná vodní stezka v Turnovû
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Ulice Zborovská má novou
zeleÀ

V závěru měsíce května roku 2015 byla dokon-
čena realizace akce „Nová plocha veřejné zele-
ně v ulici Zborovské“.

Na části pozemku p. č. 1007/3 v k. ú. Turnov
došlo v souladu s územním plánem k založení no-
vé plochy veřejné zeleně, která vznikla na základě
aktivity občanů žijících v této části města. V první
etapě prací byly vybudovány mlatové plochy, osa-
zeny obrubníky, vysázeny stromy a vysety trávníky
a květnatá louka. 

Projektovou dokumentaci zpracoval Lukáš Špet-
lík, DiS. a Ing. Jana Bradáčová, DiS. Akce byla
realizovaná z rozpočtu města a za finanční podpo-
ry občanů bydlících v dotčené lokalitě. Realizaci
akce provedl, na základě smlouvy o dílo, pan Petr
Vykrut z Ostravy-Hrabůvky za cenu 398 138, 40 Kč. 

Ing. Miloslava Šípošová, 
odbor životního prostředí

Informace o posudku na
dokumentaci firmy Kamax
Městský úřad Turnov, odbor životního prostře-
dí, obdržel od Ministerstva životního prostředí
závazné stanovisko k posuzování vlivů provedení
záměru na životní prostředí „Instalace techno-
logie výroby šroubů do haly Kamax–Vesecko“.

Celý materiál naleznete ke stažení na webových
stránkách města. Odbor životního prostředí

Turnov uspûl v soutûÏi
O kfii‰Èálovou popelnici
2014
V rámci celostátní konference Odpady a obce
2015 proběhlo ve středu 10. června 2015 v Hrad-
ci Králové slavnostní vyhlášení výsledků soutě-
že obcí „O křišťálovou popelnici“ za rok 2014. 

V prestižním celostátním klání jsou obce hod-
noceny podle dosažených výsledků v třídění odpa-
dů a aktivity v oblasti nakládání s komunálním od-
padem. Soutěž je určena všem obcím zapojeným
v systému EKO-KOM. Za rok 2014 zvítězilo měs-
to Dvůr Králové nad Labem, které se z prvenství
radovalo i v roce 2013. Druhé místo připadlo
Turnovu. Tento úspěch je honorován částkou
100 000 Kč pro město. 

Město Turnov se tak díky svým občanům a je-
jich nasazení pro třídění odpadů stalo jedním
z měst, které nejlépe nakládá s odpadem.

Mgr. Jana Svobodová, 
místostarostka

Město Turnov, odbor životního prostředí, vyhlašu-
je 12. ročník soutěže o nejlepší květinovou výzdobu
ve městě a v městských částech Mašov, Pelešany,
Nudvojovice, Kadeřavec, Malý Rohozec, Dolánky
a Bukovina u Dolánek. 

Soutěží se ve třech kategoriích:
A) Květinová výzdoba oken, balkonů a předzahrá-
dek rodinných domů
B) Květinová výzdoba oken, balkonů a okolí byto-
vých a panelových domů
C) Zahradní úprava a květinová výzdoba vstup-
ních prostor firem, organizací a institucí

Přihlášky zasílejte do 15. září 2015 písemně na
adresu Městský úřad Turnov, odbor životního
prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov ne-
bo elektronicky na adresu m.siposova@mu.turnov.cz

Přihláška musí obsahovat: 
• Jméno a adresu, telefon nebo e-mail, označení
soutěžní kategorie
• Popis zahradní úpravy či květinové výzdoby
s přesným určením místa umístění
• Fotodokumentaci – veškeré fotografie musí být
z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa
Po ukončení soutěže provede hodnotící komise
vyhodnocení s prohlídkou květinové výzdoby.
Výherci budou vyrozuměni a obdrží věcné ceny. 

Více informací poskytne Ludmila Fejfarová, 
tel.: 481 366 152 nebo 
e-mail l.fejfarova@mu.turnov.cz

SoutûÏ Rozkvetl˘ Turnov 2015 je tady
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Každoročně oblíbené akce odboru školství, kultury
a sportu – Loučení s předškoláky se ve středu
3. června 2015 zúčastnilo 172 dětí. 

A to ze sedmi turnovských mateřských škol – MŠ
Jana Palacha, 28. října, Mašov, Kosmonautů, Bez-
ručova, Alešova a Zborovská. Waldorfská mateř-
ská škola si tuto akci organizuje vždy sama a spo-
lečného loučení se neúčastní. 

Loučení probíhá s dětmi, které opouští poslední
třídu mateřské školy a po letních prázdninách na-

stoupí do 1. třídy základních škol. Letošní předá-
vání pamětního listu se zúčastnila místostarostka
Petra Houšková spolu s knihovnicí a radní Evou
Kordovou. 

Nechyběla ani pohádka Loutkového souboru
Na Židli O červené Karkulce. „Je to každoročně
moc hezké setkání. Není to jen akce, která symbo-
lizuje ukončení předškolní docházky a přípravu
do školy, ale i spojení s výchovou a do budoucna
například četbou, a také Knížkou pro prvňáčka,“
doplnila Eva Kordová.

Tradiãní louãení s pfied‰koláky

U příležitosti konání Staročeských řemeslnických
trhů v Turnově, zástupci vedení města v neděli
31. května 2015 hostili dvě významné polské dele-
gace. 

První z nich byla návštěva starosty Města Jawor
Emiliana Bera a starosty Okresu Jawor Stanisla-
wa Laskowského. Pro polského starostu města
byla návštěva Turnova premiérou, neboť se ujal
vedení Jawora po Arturowi Urbanském na pod-
zim 2014. Setkání zástupců všech tří institucí po-

sloužilo i jako určitá startovací čára na společné
přeshraniční spolupráci při získávání dotací
z Evropské unie v novém programovacím období
2014–2020. Všechny strany se shodly na nároč-
nosti nového dotačního období a omezených mož-
nostech financí na některé potřebné oblasti veřej-
ného života. 

Město Jawor prezentovalo na jednání zajímavý
záměr naučné stezky po věžích Jawora. Inspiro-
vali se snahou Turnova o obnovu lidové hvězdár-
ny, která by po rekonstrukci získala ještě větší roz-
hled do okolí Českého ráje. Jistě by se našly další
turnovské věže, které by stály za zpřístupnění ve-
řejnosti a propojily by se s hvězdárnou v naučnou
stezku. Turnov má zkušenosti ze spolupráce
s Okresem Jawor, kdy společně realizovali
2009–2010 projekt Naučné stezky v česko-pol-
ském příhraničí. Starosta Okresu Jawor nabídl
participaci jako třetí strana v projektech, a tak by
podpořili přeshraniční dopad na větším území. 

Nedělní setkání pokračovalo vycházkou do
města, konkrétně na Staročeské řemeslnické trhy,
kde si delegace připomněly obdobné akce
v Jaworu – Svátky chleba a perníku. Následovala
návštěva Střední uměleckoprůmyslové školy

s přehlídkou maturitních prací. Nápaditost
a zpracování různých materiálů zaujalo všechny
účastníky setkání a inspirovalo k možné spoluprá-
ci i v této oblasti.

Turnov má na seznamu několik partnerských
měst, ale spolupráce s Jaworem má hluboké koře-
ny, které se dlouhodobě upevňují neformálně
i prostřednictvím spolupráce škol a spolků. 

Ing. Eva Krsková, 
MěÚ Turnov

Zástupci Turnova a Jawora zahájili novou
kapitolu pfieshraniãní spolupráce



Kompostárna bude 
od 29. ãervna opût v provozu
Nově vybudovaná kompostárna na Malém Ro-
hozci bude od pondělí 29. června 2015 opět
v provozu. Občané se mohou těšit i na rozšíření
provozní doby. 

Komunitní kompostárna Malý Rohozec, která
byla určena pro bioodpad od turnovských občanů
a z údržby zeleně města, neodpovídala platné le-
gislativě. Město Turnov proto podalo žádost o do-
taci z Operačního programu Životní prostředí na
výstavbu nové kompostárny. Žádost o dotaci
uspěla a Město Turnov dostane na tuto akci dotaci

ve výši 5,2 milionů korun. V srpnu 2014 byla pů-
vodní kompostárna uzavřena. Občané mohli od
této chvíle využívat k odkládání bioodpadu sběrný
dvůr Vesecko. Na podzim roku 2014 tak mohly za-
čít stavební práce. Došlo k odbourání betonových
žlabů, původní jímky a celkové úpravě plochy
kompostárny. Na kompostárně je v tuto chvíli no-
vý asfaltový povrch, jímka odpadních vod, buňka
pro obsluhu a především specializovaná plocha
určená ke kompostování. Zde je zabudována nová
technologie z Francie, která má metodou řízeného
provzdušňování zkvalitnit a urychlit proces kom-
postování. 

Odbor životního prostředí

Město Turnov a zaměstnanci Městského úřadu
přejí všem pohodové léto a dětem krásné letní
prázdniny s mnoha zážitky. 
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ãtvrtek 27. srpna 2015
VE¤EJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MùSTA
od 17 hodin ve velkém sále KC Stfielnice
on line pfienos na www.turnov.cz
(v ãervenci se zastupitelstvo nekoná)

V roce 2014 občané odevzdali k recyklaci 1126 te-
levizí, 362 monitorů a 7 470,28 kilogramů drob-
ného elektra. 

Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město
Turnov obdrželo certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových moni-
torů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky envi-
ronmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo ne-
bezpečného odpadu. Informace vycházejí ze stu-
dií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytřídě-
ných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Turnova
v loňském roce vytřídili 1 126 televizí, 362 moni-
torů a 7 470,28 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 409,27 MWh elektřiny, 17 227,14 litrů

ropy, 1 859,82 m3 vody a 18,14 tun primárních su-
rovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 94,52 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 362,57 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má

nezanedbatelný pozitivní dopad na životní pro-
středí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevz-
dání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu e-
nergie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zá-
sadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobné-
ho elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jed-
notlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopa-
dy na životní prostředí. Výsledky studie jsou pre-
zentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bi-
lance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Odbor životního prostředí

Turnov recyklací elektrospotfiebiãÛ v˘raznû
ulevil Ïivotnímu prostfiedí


