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Anotace 

Předloţená bakalářská práce se zabývá zásadními vlivy mobilních telefonŧ na ţivotní 

prostředí. Ukazuje pozitivní, negativní i spornou stránku této problematiky. Uvádí několik 

konkrétních vlivŧ na sloţky ţivotního prostředí s hlavním dŧrazem na člověka, kterého 

chápu jako jeho nejdŧleţitější součást. V závěru navrhuji řešení, jak by bylo moţné sníţit 

dopady mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí. 

Klíčová slova: mobilní telefon, ţivotní prostředí, oxid uhličitý, elektromagnetické záření, 

výstavba vysílače telekomunikační společnosti, odpad. 

Annotation 

The submitted Bachelor thesis deals with the major influences of mobile phones on the 

environment. It shows positive, negative and controversial aspects of this issue and 

indicates several specific impacts on the components of the environment with the main 

emphasis on the humans whom I consider to be the most important constituent of the 

environment. I try to write the thesis in an interesting style so that at least some parts of it 

are found to be an attractive reading by uninitiated readers. In conclusion I propose 

a solution focused on mitigation of effects of mobile phones on the environment. 

Key Words: mobile phone, the environment, carbon dioxide, electromagnetic radiation, 

the construction of telecommunications transmitters, waste. 

 



Obsah 

1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE .............................................................................. 1 

2 HISTORIE A SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY ........................................ 3 

2.1 Stav v České republice ............................................................................................... 4 

3 MOBILNÍ TELEFONY ........................................................................................... 6 

3.1 Suroviny k výrobě mobilních telefonŧ ...................................................................... 7 

3.1.1 Vliv získávání surovin na ţivotní prostředí ................................................... 8 

3.2 Podíl mobilních telefonŧ na znečištění ovzduší ...................................................... 12 

3.3 Elektromagnetické záření ........................................................................................ 15 

3.4 Výstavba základnové stanice ................................................................................... 19 

3.4.1 Výstavba v Chráněných krajinných oblastech ............................................. 26 

3.5 Nákup a uţívání mobilních telefonŧ ........................................................................ 26 

4 MOBILNÍ TELEFON JAKO ODPAD .............................................................................. 28 

4.1 Kompletní balení mobilního telefonu ...................................................................... 29 

4.2 Části mobilního telefonu .......................................................................................... 30 

4.3 Zpětný odběr ............................................................................................................ 34 

4.3.1 Odpady z obalŧ ............................................................................................ 34 

4.3.2 Elektrozařízení ............................................................................................. 35 

4.3.3 Zpětný odběr mobilních telefonŧ v TMCZ .................................................. 36 

4.4 Recyklace ................................................................................................................. 37 

4.5 Moţné dopady nevhodně uloţeného odpadu na ţivotní prostředí ........................... 38 

5 PLATNÁ LEGISLATIVA .............................................................................................. 41 

5.1 Mobilní telefony a výstavba vysílačŧ ...................................................................... 43 

5.2 Odpady ..................................................................................................................... 43 

5.3 Baterie ...................................................................................................................... 46 

5.4 Obaly ........................................................................................................................ 46 

6 ZÁVĚR ....................................................................................................................... 47 

Pouţitá literatura .................................................................................................................. 50 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 56 

Seznam obrázkŧ ................................................................................................................... 56 

Seznam příloh  ..................................................................................................................... 56 

 



Seznam zkratek 

BSC Base Station Controller, řídící stanice jednotky BTS 

BTS Base Transceiver Station, základnová stanice, vysílač 

ČTÚ Český telekomunikační úřad 

EMP Elektromagnetické pole, electromagnetic field, EMF 

GSM Global System for Mobile communication, norma globálního systému 

komunikace 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 

Mezinárodní komise na ochranu před neionizujícím zářením, poradní 

orgán WHO 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, Mezinárodní panel pro 

změny klimatu 

MSC Mobile Services Switching Centre, ústředna 

MT Mobilní telefon 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

O2 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

PCS Severoamerická obdoba standardu GSM 

SAR Specific absorption rate, specifická míra absorpce 

SIM Subscriber Identity Module, SIM karta 

TMCZ T-Mobile Czech Republic a.s. 

Vodafone Vodafone Czech Republic a.s. 

WHO World Health Organisation, Světová zdravotnická organizace, téţ SZO 

 

 



Šárka Piglová: Vliv mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí 

2011  1 

1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Současná problematika mobilních telefonŧ v ţivotním prostředí je velice zajímavá, spolu 

s mým více jak desetiletým pŧsobením v často oceňované společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s., jsou dŧvodem výběru tohoto tématu pro mou bakalářskou práci. Uţ prvotní 

zamyšlení se nad zvoleným tématem nabízí rŧzné cesty, jak ho lze pojmout. Na počátku cítím 

nutnost definovat jednotlivé části názvu, aby bylo jasné, co vše bude v práci následovat. 

Mobilní telefon je dnes chápán jako kompletní komunikační nástroj, který díky 

novým technologiím prochází neustálými inovacemi. Stal se jakýmsi terminálem pro 

přístup k datŧm prakticky kdykoliv a kdekoliv.  

Zákon o ţivotním prostředí definuje ţivotní prostředí jako vše, co vytváří přirozené 

podmínky ţivota organismŧ včetně člověka a předpokládá jejich další vývoj. Člení ho na 

jednotlivé sloţky, kterými jsou ovzduší, voda, pŧda, horniny, energie, organismy 

a ekosystémy.
1
 

Při několikaměsíčním pročítání jednotlivých literárních zdrojŧ, jsem zjistila, ţe dané 

téma je natolik rozsáhlé a má tolik rŧzných moţností pohledu, ţe by bez problémŧ zaplnilo 

desetinásobek nabízeného prostoru. Vzhledem k tomu, ţe kompletní pojmutí tématu do 

doporučených třiceti stran není moţné vtěsnat, musím učinit výběr uţ takto na počátku.  

Jako největší environmentální dopad na vzdušný obal Země v souvislosti s provozem 

mobilního telefonu cítím spotřebu elektrické energie. Ve spojení s produkcí oxidu uhličitého 

při její výrobě, je tomuto tématu věnováno několik stran v první polovině práce. Také je řešena 

problematika těţby některých surovin a s tím spojený dopad na místní faunu, dále i sporná 

otázka elektromagnetického záření. Velice zkráceně rovněţ popisuji výstavbu základnové 

stanice BTS, neboli vysílače telekomunikační společnosti, v souvislosti s dotčenými úřady 

a CHKO. V neposlední řadě se zabývám také výhodou dostupnosti a rychlosti komunikace ve 

spolupráci mobilního telefonu s integrovaným záchranným systémem a z dŧvodu zaměření 

mého studia nemohu opomenout problematiku odpadu. 

Ostatní, byť pro mnohé, vlivy moţná dŧleţité, musí být zmíněny jen okrajově, 

v několika řádcích a v mnoha případech i plně opomenuty. 
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Cílem bakalářské práce je rešeršně zpracovat problematiku vlivu mobilních 

telefonŧ na ţivotní prostředí. Mobilní telefon lze vidět jako přístroj, který mŧţe na jedné 

straně významně přispět k záchraně ţivota a na straně druhé poškozovat ţivotní prostředí 

jako jiţ nepotřebný kus odpadu nevhodně uloţený na skládce komunálních odpadŧ. 

Jednotlivým značkám prodávaným u nás i ve světě se konkrétně věnovat nelze, pohled 

tedy činím na mobilní telefon obecně, snad jen s vyobrazením či s občasným vyuţitím 

informací o některých z nich. 

Pŧvodně jsem zvaţovala členění celé práce podle jednotlivých sloţek ţivotního 

prostředí, ovšem později, po prostudování příslušné literatury, kdy jsem zjistila, ţe tyto 

sloţky jsou často ovlivňovány stejnými aspekty či polutanty, jsem od tohoto záměru 

ustoupila. Ani dělení na pozitivní a negativní vlivy nelze, pro rŧzné úhly pohledu, pouţít. 

Nakonec volím cestu jejich postupného předkládání v posloupnosti jednotlivých fází před 

vznikem aţ po odpad. Do celého cyklu, jak uţ bylo na počátku nastíněno, se snaţím 

vkládat vlivy na některé sloţky ţivotního prostředí, pokud cítím významnější podíl jeho 

konkrétní fáze na některou z nich. 

Uţ na počátku je nutné si uvědomit, ţe dopad mobilního telefonu na ţivotní prostředí 

se pojí se všemi fázemi uváděného cyklu. Začíná návrhem přístroje, přes těţbu 

a zpracování surovin, jejich dopravou k výrobci, výrobou a dále distribucí jiţ hotového 

výrobku do obchodní sítě a nákupem k zákazníkovi. Pokračuje jeho uţíváním, aţ po konec 

ţivotnosti, kdy dochází k jeho trvalému odloţení. Odpadu je v druhé polovině práce 

věnována podstatná část, jelikoţ je zásadní, zda dojde ke vhození jiţ vyslouţilého 

mobilního telefonu do komunálního odpadu, či k jeho recyklaci. Spíše obecná rovina 

řešení odpadové problematiky v souvislosti s mobilním telefonem naznačuje mŧj následný 

úmysl, a to věnovat se jí samostatně v práci s názvem: „Mobilní telefon odpadem.“, kterou 

bych ráda zpracovala v navazujícím studiu. Zde se pokusím podívat na jednotlivé v něm 

obsaţené látky a jejich vliv řešit podrobně. 
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2 HISTORIE A SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

Za historickými souvislostmi je nutné jít aţ na anglický dvŧr okolo roku 1600, kdy 

lékař William Gilbert, popisuje princip elektromagnetismu, který se později stává 

základem mnohých komunikačních technologií. Od patentování prvního telefonu pana 

Alexandra Grahama Bella dne 7. března 1876, byla ještě dlouhá cesta do roku 1906, kdy 

proběhl první přenos hlasu. Tehdy ovšem jeho kvalita nebyla nijak valná, ale pro další 

vědecké bádání to mělo neskutečný význam.
2
 Téhoţ roku je v Berlíně podepsána smlouva 

o vyuţívání radiového signálu
3
. První telefon v automobilu Larse Magnuse Ericssona 

a jeho ţeny Hildy, se objevuje roku 1910. Po delší době se lze dostat k dalšímu 

významnému mezníku, kdy roku 1969 Neil Amstrong stanul na Měsíci. Tehdy je 

provedeno první rádiové hlasové spojení mezi Měsícem a Zemí.
2
 

Po skončení druhé světové války začínají lidé uvaţovat, zda by šlo prostor radiového 

signálu nějak vyuţít. Výsledky bádání nesou své ovoce a je na světě první mobilní telefon, 

ten ovšem váţí několik set kilogramŧ a zabírá prostor psacího stolu, takţe označení 

mobilní zní tak trochu nadneseně.
3
 Počátky skutečně mobilní komunikace sahají aţ 

do roku 1973, kdy byl dne 3. dubna uskutečněn první hovor z přenosného celulárního 

telefonu, který je přímým předchŧdcem dnešních mobilních přístrojŧ
4
. Jako první země na 

světě zavádí celulární analogovou síť pracující na kmitočtu 450 MHz Saudská Arábie 

v roce 1981, následována dalšími státy Evropy
3
. 

V době počítačové revoluce vyvstává nutnost vytvořit plně digitální síť. Probíhá 

příprava jednotného evropského digitálního standardu, prezentovaného pod pojem 

Globální Systém pro Mobilní komunikace (GSM). Přední pozici mezi světovými 

telekomunikačními standardy si vydobyl tento digitální systém GSM jiţ v roce 1992, kdy 

byla postavena první síť. Pŧvodní předpoklady vyuţívání tohoto systému jsou 

mnohonásobně překračovány. V roce 1997 jiţ počet uţivatelŧ mobilních telefonŧ 

přesahuje sedmdesát milionŧ a rok 2000 jiţ čítá přes sto padesát milionŧ zákazníkŧ 

jednotlivých operátorŧ. Standard GSM se tak stává nejrozšířenějším na Zemi.
3
 

Za posledních pár let prošla telefonie obrovský kus cesty a její rozvoj nezadrţitelně 

míří kupředu. Postupem let byla rozšířena o mnoho dalších sluţeb. Do popředí se dostává 
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problematika datových přenosŧ a dochází k rozšíření komunikačních systémŧ o nové 

technologie.
5
 

Dnes jiţ nejde jen o pŧvodní definici telefonie: „Přenos hlasu mezi dvěma 

telefonními aparáty, které se liší telefonním číslem.“
5
, ale je standardem s širokou nabídkou 

sluţeb, který lze jen stěţí opustit. 

Na mobilní komunikaci nelze pohlíţet jen jako na módu, pro většinu uţivatelŧ 

je dnes jiţ nutností pro své mnohé uţitečné vlastnosti. Mŧţe se jevit, jako pohodlnost 

zákazníkŧ, ale většinou se jedná o obrovskou výhodu v dostupnosti nejen pro řidiče, 

či pracovníky v terénu.
6
 Světová zdravotnická organizace WHO odhaduje v roce 2010 

celosvětový počet uţivatelŧ mobilních telefonŧ na 4,6 miliardy 
7
 

2.1 Stav v České republice 

Vývoj mobilní komunikace v tehdy komunistickém Československu byl značně 

brzděn, ostatně jako mnoho dalších technických oborŧ. Jediný projekt podniku Tesla 

Pardubice, mobilní telefon AMR, byl jiţ v době svého vzniku zastaralý, objemný a s velice 

malým dosahem. Jeho hlavní nevýhodou ovšem bylo to, ţe volající musel znát polohu 

volaného, coţ bylo téměř nemoţné.
3
 

Obrat k lepšímu nastává aţ se vznikem společnosti Eurotel, která zavádí první plně 

analogovou síť ve standardu NMT
6
. Ovšem ceny jsou v této době hodně vysoké. Pořízení 

přístroje vychází na padesát tisíc korun a zákazník platí i za příchozí hovory. Minuta 

hovoru se pohybuje okolo patnácti korun.
3
 Z toho plyne, ţe uţívání mobilního telefonu 

je výsadou bohatých, pro širokou veřejnost je však stále nedostupné
6
. 

Aţ rok 1996 přinesl naději na rozšíření mobilní komunikace i na běţného uţivatele 

a to vypsáním výběrového řízení na provozovatele sítě ve standardu GSM. Boje o tuto 

pozici se zúčastnilo šest společností. Vítězem se stal RadioMobil (dnes T-Mobile Czech 

Republic a.s.) a spolu se společností Eurotel (dnes Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) 

přebrali dne 26. června 1996 pověření k provozování mobilní sítě GSM.
3
 Od této doby 

nastává konkurenční stav, coţ s sebou nese novinky, inovace ve sluţbách, ale hlavně 

sníţení cen, coţ zpŧsobilo větší vyuţívání mobilních telefonŧ širokou veřejností
6
. 

Další zlom nastává roku 1999, kdy bylo vypsáno výběrové řízení na dalšího 

operátora. Třetí licenci na provozování sítě GSM získala společnost Český Mobil (dnes 
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Vodafone Czech Republic a.s.), jejíţ převáţné pŧsobení se očekávalo na frekvenci 

1 800 MHz.
3
 

Jednotliví poskytovatelé mobilních telekomunikačních sluţeb spolu s výrobci 

telefonŧ nabízí zákazníkŧm stále nové přístroje s lepšími sluţbami a mnohým cenovým 

zvýhodněním, kterým často nelze odolat. V současné době je pro většinu uţivatelŧ jiţ 

nemyslitelné obejít se bez jeho kaţdodenní pomoci. Tomu nasvědčuje i níţe uvedená 

Tabulka 1, kde je uveden přehled poskytovatelŧ mobilních telekomunikačních sluţeb 

v České republice.
8
 

Tabulka 1: Přehled hlavních poskytovatelŧ mobilních telekomunikačních sluţeb v České republice
8-11

 

Hlavní poskytovatelé mobilních 

telekomunikačních sluţeb v ČR 

Den zápisu do Obchodního 

rejstříku za účelem této 

činnosti 

Počet aktivních karet 

SIM k 31. 12. 2009 

(v milionech ks) 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 1. ledna 1994 4,945 

T-Mobile Czech Republic a.s. 15. února 1996 5,464 

Vodafone Czech Republic a.s. 13. srpna 1999 3,006 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe někteří uţívají i více mobilních telefonŧ, jelikoţ 

počet aktivních karet SIM převyšuje počet obyvatel České republiky. Pokud by byla kaţdá 

momentálně vloţena v přístroji, pak počet pouţívaných mobilních telefonŧ na konci roku 

2009 byl v České republice 13,415 milionŧ.
8
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3 MOBILNÍ TELEFONY 

Tak jako člověk prochází početím, narozením a dalšími fázemi ţivota aţ k jeho konci, 

lze toto přirovnání pouţít i ke kaţdému výrobku, mobilní telefon nevyjímaje. Z níţe 

uvedeného výčtu etap předţivotního a ţivotního cyklu, které více či méně ovlivňují jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí, bude následně k bliţšímu popisu vybráno jen několik z nich. 

 Návrh. Uţ tato počáteční fáze mŧţe hodně ovlivnit ţivotnost celého mobilního 

telefonu, pokud totiţ bude navrţen z kvalitních materiálŧ, které mají dlouhou 

ţivotnost, nestane se tak rychle odpadem. 

 Získání surovin, těţba. Mobilní telefon je vyroben z mnoha materiálŧ, obecně 

lze říci, ţe se skládá ze čtyřiceti procent kovŧ, čtyřiceti procent plastŧ a dvaceti 

procent keramiky a stopových materiálŧ. Kov je zpravidla získán těţbou 

a plasty jsou vyráběny z ropy. 

 Zpracování surovin, materiálů. Většina surovin musí být před samotnou 

výrobou jednotlivých komponentŧ upravena. 

 Výroba. Kompletnímu sestavení, tedy výrobě mobilního telefonu, předchází 

výroba jeho jednotlivých částí. Nelze opomenout ani výrobu příslušenství, které 

je následně pro provoz přístroje v některých případech podstatné (nabíječka). 

 Balení. Zde jde o další neméně dŧleţitou součást procesu z dŧvodu ochrany 

nového výrobku nebo jeho částí před poškozením. V této fázi se identifikuje 

a kompletuje jeho obsah. Nadměrné nebo ozdobné balení mŧţe být hodnoceno 

jako plýtvání přírodních zdrojŧ. Papír se obvykle získává ze stromŧ, výhodou 

je moţnost výroby z recyklovaných materiálŧ. 

 Doprava a distribuce. Nejen suroviny, díly, ale i celé hotové výrobky je nutné 

dopravit z jednoho místa na druhé. Ať je k tomu pouţívaný jakýkoli druh dopravy, 

letadlo, nákladní či ţelezniční doprava, vţdy to má za následek vylučování zplodin 

do ovzduší, tedy pŧsobení na ţivotní prostředí je zde evidentní. 

 Prodej, velkoobchodní a maloobchodní síť. Nákupem přístroje s funkcemi, 

které budoucí uţivatel potřebuje a takového, jehoţ styl se mu líbí, lze 
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významně prodlouţit jeho ţivotnost, jelikoţ bude uţíván delší dobu a tuţby 

jeho majitele se nebudou tak rychle upínat k novému. 

 Pouţívání a údrţba. Tuto fázi mobilního telefonu jde podstatně ovlivnit ze strany 

uţivatele právě tím, jak je s přístrojem zacházeno. Lze říci, ţe šetrnost ke svým 

věcem je v konečné fázi šetrností k ţivotnímu prostředí. Telefon je dobré zbytečně 

nevystavovat extrémním teplotám a uţ vŧbec ne vodě a jiným tekutinám. Správná 

péče o baterii, dle pokynŧ výrobce, by měla být samozřejmostí. 

 Konec ţivota – recyklace, likvidace. Poslední část je stěţejní pro ţivotní 

prostředí, jelikoţ správným umístěním odpadu se mohou jednotlivé komponenty 

vrátit do fáze získání surovin, tím vstoupit znovu do oběhu s minimální zátěţí 

ţivotního prostředí.
12

 

Kaţdá z výše uvedených fází vyuţívá přírodních zdrojŧ a energie. Lze tedy říci, ţe 

má potenciální dopad na ţivotní prostředí. Pro energetické účely zpravidla dochází k uţití 

fosilních paliv, coţ mŧţe přispět mimo jiné i ke globálním změnám klimatu. 

Na tomto místě cítím potřebu věnovat se prvnímu širšímu tématu a tím je získání 

některých surovin, potřebných k výrobě mobilního telefonu. Podrobněji o této problematice 

pojednává následná kapitola. 

3.1 Suroviny k výrobě mobilních telefonů 

Získání surovin je dŧleţitý proces vzniku mobilního telefonu a právě výrobce zvolí, 

které suroviny budou k výrobě přístroje pouţity a také jakým postupem výroba proběhne. 

Tento proces je zásadní pro cenu přístroje, jeho ţivotnost a v konečné fázi i pro 

spokojenost uţivatele. Výrobci se v minulosti snaţili o to, aby mobilní telefony byly co 

nejmenší, nejtenčí, ale zároveň, aby toho uměly co nejvíce. K tomu přispívají jednotlivé 

výrobní komponenty, které se postupem času mění. 

Rŧst roční spotřeby surovin dnes jiţ není kompenzován zmenšováním přístrojŧ, jako 

tomu bylo před lety, kdy nejen rozměry, ale i jejich váha postupně klesala. Dnes, kdy uţ 

oba tyto parametry stagnují, je nárŧst spotřeby surovin mnohem viditelnější.
13
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Následující Obrázek 1 nejlépe vystihuje výše napsané. Porovnávám zde větší mobilní 

telefon Motorola D160, z počátku mé osobní mobilní komunikace z roku 1998, s o deset 

let mladším konkurentem Sony Ericssonem W880i. 

 

Obrázek 1: Optické porovnání velikosti, potaţmo materiálové spotřeby mobilního telefonu značky Motorola 

D160 (uvnitř obrázku) s o deset let mladším konkurentem značky Sony Ericsson W880i (foto Piglová 2010) 

Objem surovin vyuţívaných pro výrobu mobilních telefonŧ při promítnutí 

do celosvětové těţby ukazují, ţe jde o jejich mnohdy podstatnou část. Zásadní spotřeba je 

viditelná zvláště u patnáctiprocentního objemu světové těţby kobaltu a dvanáctiprocentní 

těţby palladia. Pro zajímavost lze uvést, ţe v roce 2007 se na výrobu mobilních telefonŧ 

spotřebovalo 282 t stříbra, 27 t zlata, 10 t palladia, 10 134 t mědi a 4 279 t kobaltu.
13

 

3.1.1 Vliv získávání surovin na ţivotní prostředí 

Často právě těţbou surovin dochází k aţ nenávratnému poškozování ţivotního 

prostředí. Největší vliv má povrchová těţba, která vede k erozi pŧdy, ztrátě biodiverzity, 

ale i ke kontaminaci podzemních vod.
13

 Proto je nutností následně provést kromě 

rekultivace i dekontaminaci zpravidla kyselých dŧlních vod, coţ skýtá velmi sloţitý 
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a finančně náročný problém. Pro tento proces existuje více postupŧ, jejichţ aplikace je 

vţdy náročná, za všechny jmenuji úpravu pomocí drceného kalcitu.
14

 

Dŧsledky těţby a zpracování prakticky všech nerostných surovin jsou obvykle přímo 

úměrné objemu dané operace. Menší dopad na ţivotní prostředí mají hlubinné doly s malým 

objemem těţby. Ovšem dnes se dává přednost velkým loţiskŧm, z toho dŧvodu, ţe 

soustředění vhodné mechanizace a vysoká výtěţnost z jednoho místa je snadnější 

a ekonomicky méně náročná.
15

 Jen v České republice byla v roce 2000 těţbou negativně 

zasaţena příroda a krajina na 72 000 ha, z toho 80 % připadalo na vlastní dobývací prostor
16

. 

V posledních letech se tomuto tématu věnovalo mnoho úsilí, které alespoň částečně přispělo 

ke zlepšení situace. Bohuţel ne všude lze tyto negativní následky těţby ovlivnit, tam, kde to 

není moţné, je nutné těţbu omezit a získávat suroviny jiným zpŧsobem.
13

 

Právě recyklace, o které bude pojednáno v jedné z následujících kapitol, je z hlediska 

získávání surovin v souvislosti s šetrností k ţivotnímu prostředí tou nejpřijatelnější cestou. 

Dnes lze 100 % surovin v telefonu pouţít k výrobě nových výrobkŧ nebo k výrobě energie.
17

 

Suroviny získány zpravidla hornickou činností, jsou následně dále zpracovávány, aby 

mohly být posléze dále pouţity
13

. Pro bliţší popis zde vybírám měď, pro její těţbu i u nás 

a tantal, pro jeho dle mého názoru široký dopad v oblasti ţivotního prostředí. 

Měď (Cu), tato vysoce toxická látka je řazena mezi drahé kovy
13

. Díky své výborné 

vodivosti se pouţívá jiţ od 19. století pro přenos elektřiny. Další výhodou je to, 

ţe přenosové dráty jsou flexibilní a dají se velmi dobře spojovat. Na základě této 

skutečnosti je proto také v elektronice jednou z nejdŧleţitějších surovin.
18

 Uţ v minulosti 

byla často vyuţívána pro svou lehkou kujnost a zvláštní barvu na výrobu šperkŧ. Postupem 

času je uţívána ve slitině s cínem, jako mnohem pevnější bronz, který byl dlouho hlavním 

kovovým materiálem lidské společnosti. Své latinské jméno Cuprum získala díky Kypru, 

kde se ve starověku těţila a jejíţ tamní název byl kyperská ruda.
13

 V současné době 

převládá převáţně technická funkce této suroviny. Ročně je vydáváno na její pořízení více 

neţ dvacet šest miliard dolarŧ a na celosvětové spotřebě surovin se podílí osmi procenty.
18

 

Člověk ji k ţivotu potřebuje denně ve velmi malém mnoţství do 0,1 g. Pro zajímavost lze 

uvést, ţe jiţ 2 g jsou pro dospělého člověka dávkou smrtelnou.
13

 

Její největší zásoby jsou v USA, Rusku, Anglii, Chile a Austrálii
19

. Povrchový dŧl 

výjimečných rozměrŧ je znám právě z Chile, kde se nachází ve tvaru kuţele se špičkou 
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v hloubce 900 m a elipsovitým obvodem jámy o rozměrech 4,7 3,5 km. Zde je měď 

získávána z rudniny, ve které je hlavním materiálem chalkopyrit. Po zpracování je 

výsledkem velmi čistá měď, coţ nejlépe vystihuje vyjádření procenty 99,999 %.
15

 

Zemská kŧra, ve které tvoří měď jen 0,0058 %, není ale jejím nejdŧleţitějším zdrojem. 

Dno hlubokých oceánŧ obsahuje zdroje rŧzných kovŧ. Měď je zde v objemu překračujícím 

jednu miliardu tun, coţ je více neţ celkový objem zásob dostupných z pevniny.
18

 

V přírodě se měď vyskytuje v sulfidických rudách, ve kterých je zastoupena jen 1 %. 

Následným zpracováním, jejím drcením a koncentrací, stoupne obsah mědi na 15 aţ 20 %. 

Pro zvýšení koncentrace je nutné další úpravou, praţením při vysokých teplotách odstranit 

síru, přičemţ dochází k únikŧm oxidŧ síry do ovzduší.
13

 Tyto emise, hlavně oxid siřičitý, 

znečišťuje a negativně pŧsobí na přírodu v okolí místa jejího zpracování
15

. Následně 

se odstraňuje sulfid ţeleznatý, proto se měď taví v plamenných pecích při teplotě 1 400 °C. 

Na závěr surová měď prochází ještě elektrolytickým čištěním
13

. Výsledné měděné kusy 

jsou dodávány k výrobci, kde jsou zformovány do drátŧ a plechŧ. Celý proces zpracování 

suroviny, zahřívání a ošetření chemicky i elektřinou je hodně energeticky náročný.
12

 

Na počátku 19. století byla roční světová produkce mědi kolem 15 000 t, v roce 2005 

je to denně více neţ dvojnásobek tohoto mnoţství. Odhady rezerv z doposud známých 

loţisek zabezpečí tuto surovinu na minimálně padesát let, ale je rovněţ prokázáno, ţe 

hledání nových loţisek i při zvyšování její těţby jde rychleji neţ její spotřeba.
18

 

V roce 2008 se na světě recyklovalo 20 % roční produkce mědi
15

. Pokud by byla 

získávána tímto zpŧsobem, došlo by k úspoře téměř 90 % energií. Měď sice tvoří 15 % 

hmotnosti mobilního telefonu, ovšem pokud jde o toxicitu, její podíl je 45 %, tak je z více 

dŧvodŧ neţádoucí, aby docházelo k odstraňování této komodity do komunálního odpadu.
13

 

Tantal je další surovinou pouţívanou při výrobě mobilních telefonŧ. Jedná se 

o tvrdý a poměrně vzácný kov, leskle modrošedé barvy. Pro své velmi výhodné vlastnosti, 

kterými jsou extrémní odolnost proti kyselinám a korozi, dále velká pevnost, dobrá 

vodivost a opracovatelnost lze tantalové součástky nalézt téměř v kaţdém mobilním 

telefonu.
20-23

 Jak jiţ bylo výše uvedeno, v minulosti došlo ke zmenšování přístrojŧ a tantal 

je pro to vhodným prostředkem. Kaţdoročně stoupá jeho světová spotřeba o osm aţ 

dvanáct procent a s tím roste i jeho cena.
20
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Tento kov je extrahován z rud (kolumbitu, tantalitu, euxenitu), které se nacházejí 

v Austrálii, Kanadě, Brazílii a v zemích střední Afriky. Na světovém trhu pochází většina 

z prvních třech jmenovaných oblastí. Středoafrický tantal, těţený v Demokratické republice 

Kongo (DRC), bývalém Zairu, má, bohuţel, závaţné souvislosti a dŧsledky. Zde leţí totiţ 

osmdesát procent světových zásob rud, ze kterých lze tantal získat. Těţba má však negativní 

vliv na ţivot místních obyvatel. Zdejší zuřící občanská válka, kterou se jen krátkodobě daří 

umírnit, má za následek jiţ mnoho milionŧ mrtvých. Farmáři, kteří obhospodařovali své 

pozemky, kde nyní probíhá těţba, z nich byli nemilosrdně vyhnáni a následně často nuceni 

podřídit se a pracovat v dolech, kde dochází k ilegální těţbě. Zemědělská produkce ve 

východní části Konga klesá, místo toho zde probíhá dobývání nerostŧ v často nelidských 

podmínkách, kdy jsou k práci nuceny i děti. Dochází zde také k nelegálnímu kácení tropických 

pralesŧ, coţ má za následek ubývání zde ţijících ţivočichŧ. Dramatický vliv má těţba na 

populaci slonŧ a goril v národním parku Kahuzi-Biega i na rezervaci zvěře Okapi.
20-22

 

I kdyţ Mezinárodní centrum pro studium tantalu a niobu (TIC) vyzvalo členské 

společnosti, aby čerpaly jen z legálních zdrojŧ, je výsledkem pouze to, ţe se nelegálně 

vytěţené rudy pašují do okolních zemí, Rwandy, Ugandy a Burundi, odkud uţ mohou být 

distribuovány legálně. Zdejší mezinárodní dopravní společnosti zajišťují dopravu ke 

zpracovatelským firmám, a aniţ by surovinu tyto země těţily, dostávají se 

na mezinárodním trhu do povědomí jako jejich významní dodavatelé, čímţ dochází 

k zakrývání skutečného pŧvodu tantalu.
20,22

 

Na světě je asi dvacet zpracovatelských závodŧ, kde dochází k výrobě tantalového 

prášku, tantalových drátŧ a kondenzátorŧ. Čtyři z toho jsou schopné dodávat tantalový 

prášek pouţitelný v elektronice a společnosti vyrábějící mobilní telefony jako například 

Nokia, ho pouţívají ve svých přístrojích. Jelikoţ dochází k opakované změně majitele 

kovu, je jeho pŧvod jen těţko moţné vystopovat. Výrobce věří svému dodavateli, a pokud 

ten sdělí, ţe kov není z nelegálních zdrojŧ, nemá dŧvod tuto informaci dále ověřovat.
20,21

 

I v České republice je tantal běţnou součástí spotřebního zboţí, ovšem je těţké říci, 

zda pochází, či nikoli, z kovu získaného z konţských rud. Tomu brání jiţ popsaný 

komplikovaný řetězec obchodních vztahŧ. K nám je tantal dováţen z Německa a Velké 

Británie, ovšem ani jedna z těchto zemí tento kov netěţí, je tedy evidentní, ţe i zde jde 
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o reexport. Společnost AVX sídlící v České republice, v Lanškrouně patří mezi dŧleţité 

světové výrobce tantalových kondenzátorŧ, pokrývá jimi asi čtvrtinu globálního trhu.
20

 

3.2 Podíl mobilních telefonů na znečištění ovzduší 

Před bliţším pohledem na vzdušný obal Země z hlediska jeho znečištění, je dobré 

nejdříve definovat, o jakou část pŧjde. Zemskou atmosféru lze vertikálně členit na několik 

částí tohoto prostoru, nicméně pro mou bakalářskou práci povaţuji za stěţejní znečištění 

troposféry, tedy nejspodnější části atmosféry, která dosahuje v našich zeměpisných šířkách 

asi 11 km. Od této vzdálenosti do 50 km nad úrovní moře jde o stratosféru, jejíţ součástí je 

ozonosféra, která se nalézá mezi 22. a 25. km nad mořem.
24 

Jakýkoli negativní vliv na troposféru, která je v přímém kontaktu se zemským 

povrchem, se postupem času musí promítnout do dalších geosfér, tedy litosféry, 

hydrosféry, kryosféry a biosféry
24

. A jak ukazují jiţ provedené studie, znečištěný vzduch 

mŧţe mít podstatný a dlouhodobý dopad na všechny tyto sloţky
18

. 

Za všechny v atmosféře se vyskytující chemické látky a skupiny látek, vybírám často 

diskutovanou problematiku skleníkových plynŧ. S následným podrobnějším představením 

jednoho z nich, kterým je oxid uhličitý. Jelikoţ je jeho existence, dle mého názoru, zajímavá 

a více zpŧsoby, ze strany kaţdého z nás, i dobře ovlivnitelná. 

Hlavní problém je v tom, ţe vlivem člověka došlo ke zvýšení mnoţství všech 

skleníkových plynŧ, hlavně pak oxidu uhličitého. Zhruba 80 % jejich přírŧstku pochází 

ze spalování ropy, uhlí a zemního plynu. Zbylých 20 % je připisováno odlesňování 

a změnám krajiny v tropech.
18

 Níţe uvedený Obrázek 2 vystihuje rŧzné typy fosilních paliv 

a mnoţství vznikajícího oxidu uhličitého při jejich spalování. 
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Obrázek 2: Porovnání mnoţství oxidu uhličitého vznikajícího při spalování fosilních paliv 

(převzato a upraveno)
25

 

Volba bliţšího pohledu právě na oxid uhličitý (CO2) je v souvislosti s celým jiţ dříve 

popisovaným předţivotním a ţivotním cyklem logická, jelikoţ na jeho vznik má vliv kaţdá 

jeho součást. Také kaţdý člověk ovlivňuje vznik tohoto plynu a zanechává tak za sebou tak 

zvanou uhlíkovou stopu, která je měřítkem účinku lidských činností na ţivotní prostředí, 

přesněji představuje mnoţství skleníkových plynŧ uvolněných při příslušné činnosti.
26

 

Se vzrŧstající ţivotní úrovní roste spotřeba elektrické energie. Svícení, doprava, 

výroba, i obyčejné uvedení mobilního telefonu do provozu vyţaduje, aby nejdříve došlo ke 

spálení dřeva, uhlí, ropy nebo zemního plynu, tedy k uţití hlavních zdrojŧ oxidu uhličitého.
25

 

Celosvětově se při produkci elektřiny uvolňuje přes 7 700 milionu tun oxidu 

uhličitého ročně, neboli 2 100 Mt C, coţ odpovídá 37,5 % všech emisí CO2. Do budoucna 

se očekává sníţení těchto emisí na jednotkou vyrobené elektrické energie a to z toho 

dŧvodu, ţe dojde ke zvýšení podílu ropy a zemního plynu, které uvolňují méně CO2, a také 

díky vyuţití dalších postupŧ výroby elektřiny bez produkce tohoto plynu. Celkově ovšem 

mnoţství vyrobené elektřiny poroste.
27

 Podstatným problémem v produkci oxidu 

uhličitého je také doprava, která spotřebuje v Evropě aţ 30 % energie.
25

 Jakkoli vzniklý 

oxid uhličitý se dále hromadí v atmosféře, kde pohlcuje dlouhovlnné infračervené záření 

a tím dochází k jejímu zahřívání
 27

. 
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V atmosféře Země je oxidu uhličitého poměrně málo 370 ppm, tedy miliontin
27

. Novější 

dostupné informace uvádí jiţ hodnotu mezi 387 a 393 ppm tohoto plynu
28,29

. Člověkem 

vytvořený oxid uhličitý zŧstává zhruba ze 45 % v atmosféře, 30 % je pohlceno oceány a zbylá 

část biosférou na pevninách. Ze vzduchu se ho polovina odstraní zhruba za třicet let a dalších 

30 % během několika staletí, ostatní zŧstává v atmosféře mnoho tisíc let.
24

 

Koloběh oxidu uhličitého probíhá s častým rozpojováním sloučeniny, kdy uhlík, na sebe 

navazuje dvě jiné molekuly kyslíku a v řadě přeměn se vyskytuje jen uhlík sám, takţe jde 

mnohdy o koloběh uhlíku a nikoli celého oxidu uhličitého. Právě uhlík je v rŧzné podobě 

převáděn mezi pŧdou, atmosférou, rostlinami a ostatními ţivými organismy a oceány. Ve 

vzduchu je přítomen skutečně jako CO2.
27

 

Problematika globálního oteplování se stala jednou z největších obav našich dní
30

. Je 

těţké kvantitativně vyjádřit teplotní a jiné dŧsledky změn koncentrace skleníkových plynŧ. 

Nicméně lze říci, ţe při dlouhodobém zvýšení koncentrací oxidu uhličitého nastává to, co 

proţíváme právě nyní.
27

 Ústup vysokohorských ledovcŧ, s tím souvisící zvyšování hladiny 

oceánŧ a také frekvence mimořádných klimatických událostí
30

. Vlny veder, silných záplav 

a mimořádně suchých období jen málokdo vidí v dŧsledku s produkcí tak procentuelně 

zanedbatelného plynu
27

. Na všechny tyto události reagují ţivé organismy prodluţováním 

vegetačního období, tak jsme mnohdy svědky ranějších nástupŧ květŧ, či pozdějšího opadu 

listŧ
30

. Právě na oxidu uhličitém je moţné ukázat, jak malé změny určité látky mohou mít 

v konečné fázi obrovské dŧsledky v celém systému, mnohdy i obtíţně odhadnutelné 

a mnohostranně provázané
27

. 

Dle prozatím prováděného měření je jasné, ţe za poslední století se globální 

teplota zvýšila o 0,6 °C a jen budoucnost ukáţe, jaký vývoj teploty nastane. Zda dojde 

k naplnění lepší či horší varianty předpovědí IPCC, tedy ţe zdvojnásobení koncentrací CO2 

povede k dramatickému vzestupu o 4,5 °C nebo ke vzestupu malému, o 1,5 °C.
18

 Na tuto 

problematiku existuje mnoho rŧzných názorŧ, scénářŧ a modelŧ
31

 a myslím si, ţe jen čas 

ukáţe, který autor měl pravdu. K zodpovězení ještě mnoha otevřených otázek bude nutné 

vloţit další investice do nových bádání, které mohou poskytnout objasnění
30

. V tuto chvíli 

jiţ není pochyb, ţe antropogenním vlivem se změnila koncentrace CO2 a v dŧsledku toho 

došlo ke změnám teploty. Je ale moţné, ţe do budoucna pŧjde o zvýšení jen minimální.
18
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Provozovatelé telekomunikačních firem v České republice chápou, ţe jedním 

z jejich největších environmentálních dopadŧ je právě spotřeba elektrické energie, jelikoţ 

je vyuţívána k téměř všem úkonŧm ve spojení s mobilním telefonem. Ať jde o těţbu 

surovin, výrobu či později jeho fungování v síti díky dostatečnému nabití baterie a provozu 

vysílačŧ. K této spotřebě staví čelem a jiţ v minulosti se snaţily dosáhnout jejího sníţení.
32

 

Společnost TMCZ před dvěma lety nechala provést společností Huawei výměnu 

čtyř a pŧl tisíce svých základnových stanic BTS, a sto padesáti jejich řídících jednotek 

BSC, coţ společnosti přineslo kromě technického rozvoje i podstatnou úsporu ve spotřebě 

elektrické energie a to o celých třicet procent.
32,33

 

Vodafone chce docílit sníţení produkce oxidu uhličitého tak, ţe zvýší 

energetickou efektivitu sítě, případně nákupem čisté elektřiny z obnovitelných zdrojŧ 

od společnosti E.ON. Česká republika, s. r. o.
34

 Nejstarší operátor O2 jde k úsporám cestou 

uvedení na trh mobilních telefonŧ se solárním panelem
35

. 

3.3 Elektromagnetické záření 

Často diskutovaným tématem v souvislosti s vlivy mobilního telefonu na své okolí je 

elektromagnetické záření. V dostupných zdrojích jsou uváděny dva protichŧdné názory. 

Oba níţe zmíním, ačkoli přiklánět se více či méně k jednomu z nich je, z mého pohledu 

téměř laika, dost sloţité. V úvodu této kapitoly bych chtěla nejprve přiblíţit některé 

základní pojmy.  

Elektromagnetické pole (EMP), v angličtině je pouţívána často zkratky EMF 

(Electromagnetic Field), je tvořeno dvěma sloţkami, elektrostatickým a magnetickým, 

přesněji magnetostatickým polem. Tyto sloţky jsou vzájemně propojeny a tvoří 

neoddělitelný fyzikální celek, který je popsán Maxwellovými rovnicemi.
36

 Lze tedy říci, ţe 

elektromagnetické záření je takové elektromagnetické pole, jímţ je unášena energie 

generovaná zdrojem, například anténou, nenávratně pryč
37

. 

Zdroje EMP jsou děleny na přirozené, mezi které lze řadit například slunce, zemi, 

člověka s tím, co nás obklopuje a dále zdroje umělé, ty jsou vytvořeny člověkem. Oba 

představují široké spektrum záření, které se podle frekvence člení na ionizující 

a neionizující
38

. Neionizující záření lze definovat jako takové, jehoţ energie není 

dostatečná k rozbití molekulárních vazeb. Jde o elektromagnetické záření v niţších 
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frekvencích, tedy delších vlnových délkách.
39

 S ohledem na mobilní telefon jde pouze 

interval rádiových vln a mikrovln
38

. 

Právě tyto typy záření v souvislosti s mobilními telefony a pro jejich fungování 

nutnými základnovými stanicemi vyvolávají mnohé diskuse. Z nesčetného počtu 

publikovaných článkŧ na téma škodlivosti EMP často, bohuţel, plynou nemalé obavy. Ale, 

jak poslední poznatky vědy, postoje institucí a autorit ukazují, nemusí být namístě.
38

 

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, ţe při zkoumání vzniku nádorŧ 

u zvířat nebylo prokázáno zvýšené riziko. Dodává však, ţe některé druhy nádorŧ jsou 

zjistitelné aţ po mnoha desetiletích. Z toho dŧvodu není moţné v současné době podat 

ucelenou informaci, jelikoţ pouţívání mobilních telefonŧ se rozšířilo aţ po roce 1990.
7
 

Touto organizací jsou pravidelně zveřejňovány studie, které se věnují oblasti zdraví. 

Z té z května roku 2010, vyplývá, ţe nebyly nalezeny ţádné nepříznivé účinky při 

pouţívání mobilních telefonŧ. Připouští pouze zvýšené riziko zranění v dŧsledku silničního 

provozu, při pouţívání mobilního telefonu. Hovor mŧţe být vedený řidičem i přes 

jakoukoli další aparaturu (sluchátka, náhlavní soupravu), mobilní telefon nemusí být tedy 

nutně uchopen rukou, i přesto má taková komunikace vliv na zvýšenou nehodovost. Dále 

WHO připouští zanedbatelné ohřátí některých orgánŧ v těle.
7
 

Hygienické stanice často na dotazy volajících jaký telefon bude nejméně rizikový, 

reagují odpovědí, ţe je jedno, jaký si zakoupí, ţe by orgány ochrany zdraví nepřipustily 

prodej výrobku, o kterém ví, ţe poškozuje zdraví. Toto sdělení ovšem tazatele zpravidla 

neuspokojí.
40

 Často je dále argumentováno tím, ţe rádiové vlny i mobilní telefony 

vysílající určitým výkonem jsou pravidelně kontrolovány a proměřovány, zda jsou plně ve 

stanovených limitech
7
. 

Je prokázáno, ţe elektromagnetické záření je v celém svém frekvenčním rozsahu 

biologicky aktivní a pŧsobí na ţivou hmotu. Ovšem to jde o celé spektrum záření. 

Mechanismus jeho účinkŧ na ţivé tkáně je ale rozdílný a závisí zejména na jeho frekvenci. 

Hranice mezi ionizujícím a neionizujícím zářením je přibliţně 10
12

 Hz.
39

 

Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP), která je 

sloţena z nezávislých expertŧ, publikovala v roce 1998 Směrnice pro omezení expozice 

střídavým elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polem. Z této směrnice 

vychází i legislativa České republiky, která ji uplatnila ve svém nařízení týkající se 
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nejvyšších přípustných hodnot. Tyto hodnoty pro elektrické a magnetické pole 

a elektromagnetické záření jsou stanoveny na 1,7·10
15

 Hz.
40

 

Na internetových stránkách v pořadí třetího největšího operátora v České republice je 

moţné najít protokoly z měření, které bylo prováděno na některých vybraných 

základnových stanicích BTS nezávislými odborníky. Z tohoto měření vyplynulo, ţe 

nedochází k překročení zákonem stanovených limitŧ záření, dokonce se tyto hodnoty 

pohybují v jednotkách procent. Jako dŧkaz, případně i pro názornou ukázku, přikládám 

jedno z těchto měření jako Přílohu 1 k této práci. 

Opačný názor prezentují někteří naši i zahraniční publicisté Dle jejich názoru se 

neustále zvyšující se hustota a intenzita elektromagnetického záření stává velkým 

ekologickým problémem. Jsou přesvědčeni o jeho negativním vlivu na ţivé organismy 

a celou biosféru. Hovoří dokonce o sloučení elektromagnetických záření jednotlivých 

zdrojŧ v jedno velké pole, které nazývají „elektromagnetickým smogem“.
39

 Tímto 

termínem je myšlen kaţdý druh a intenzita elektromagnetického záření, které se dostává do 

okolí při výrobě, přenosu i spotřebě technicky vyrobené energie
41

. 

K jeho hustotě prý přispívá i síť stanic pro přenosy mobilních telefonŧ a mobilní 

telefony samotné. Obávané fyziologické účinky na člověka závisí na vlastnostech 

přijímacího organismu a na charakteru zdroje. Na straně organismu má vliv jeho povrch, 

tedy oděv, tloušťky vrstev, kŧţe, tuková vrstva i obsah vody v tkáni. U zdroje je to rozsah 

frekvencí, intenzita a charakteristika pole a také doba pŧsobení. Mezi organismem 

a zdrojem elektromagnetického záření dochází k fyzikálním jevŧm, absorpci a indukci, 

jejichţ výsledkem jsou tepelné a netepelné účinky. Tepelné účinky jsou závislé na 

mnoţství pohlcené energie a hloubce, ve které jsou elektromagnetické vlny absorbovány. 

Mŧţe jít o ohřev pouze povrchové vrstvy kŧţe aţ po ohřev vnitřních orgánŧ.
39

 

Netepelné účinky dlouhodobého ozařování elektromagnetickým polem s malou 

výkonovou hustotou mŧţe mít vliv na centrální nervovou soustavu. Postiţený mŧţe 

pociťovat tělesnou a psychickou slabost, vyčerpanost, lhostejnost. Mŧţe trpět poklesem 

koncentrace, nepozorností, poruchami spánku, zhoršením paměti i sníţením potence.
39

 

Mohou se vyskytnout poruchy chování a látkové výměny
41

. Projevy takového vlivu mohou 

být například vypadávání vlasŧ, zvýšená potivost a třes rukou v předpaţení
39

. Pro omezení 
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vzniklých potíţí, doporučují tito oponenti vyvarovat se poškozujících účinkŧ. Mobilní 

telefon pouţívat jen na krátké hovory a dodrţovat co největší vzdálenost od antény
41

. 

Specifická míra absorpce (SAR), je vlastně mnoţství energie absorbované ţivou 

tkání, v našem případě tělem osoby, která je vystavena radiofrekvenčním polím
42

. Kaţdé 

tělo absorbuje záření odlišně. Jak vyplývá ze studií, rozdíly jsou patrné i v rŧzných částech 

těla. Vyšší bylo naměřeno v kotnících, zápěstí, a hlavě. V tomto případě hodně záleţí nejen 

na vzdálenosti od zdroje a i na výšce osoby.
7
 

V minulosti probíhaly rŧzné studie na dobrovolnících, nicméně výsledkem vystavování 

se po dobu do 30 min absorpci zhruba 4 W/kg zpŧsobilo pouhé zahřátí o méně jak 1 C
43

. Aby 

nemohlo dojít k nepříznivým účinkŧm, jsou pro tuto fyzikální veličinu stanoveny maximální 

hodnoty. Tyto jsou asi padesátkrát niţší, neţ je úroveň prokazatelného poškození zdraví. Naše 

a evropská legislativa udává přípustnou hodnotu 2 W/kg. V USA jsou o něco přísnější, 

vyţadují nepřekročení hranice 1,6 W/kg.
42

 Kaţdý telefon má jiné hodnoty této veličiny, ovšem 

ţádný prodávaný nepřekračuje zákonem stanovené limity. Informace o nich jsou dnes jiţ 

běţně zveřejňované, příklady prezentuje níţe uvedená Tabulka 2. 

Tabulka 2: Příklady hodnot SAR několika mobilních telefonŧ
44,45 

Název MT Hodnota SAR ve W/kg Název MT Hodnota SAR ve W/kg 

CPA Halo 4 0,62 LG GM360 Viewty Snap 1,33 

Nokia 6267 0,31 Nokia E51-1 1,4 

Sony Ericsson T303 0,44 Sony Ericsson W880i 1,45 

Oba výše zmíněné názory bývají dŧvodem pro rozdělení veřejnosti na dva tábory. 

Ve sdělovacích prostředcích, nejčastěji na internetu, se objevují informace o škodlivosti 

záření. Pokud procházím odstrašující případy vlivu elektromagnetického záření, často jsem 

se přesvědčila, ţe uvedené internetové odkazy na stránky s jejich výsledky výzkumŧ jiţ 

nefungují a je otázkou, zda tomu tak někdy bylo. 

Z dŧvodu stále sporné otázky přímé škodlivosti mobilních telefonŧ s mnoha více 

či méně podloţenými protichŧdnými názory se mobilní operátoři nejen u nás se snaţí 

shromaţďovat, vyhodnocovat a zveřejňovat dostupné informace k této problematice. 

I z jejich publikovaných informací vyplývá, ţe vědecké studie, které se prozatím 

problematikou pŧsobení mobilního telefonu na lidský organismus zabývaly, neprokázaly 
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ţádný negativní vliv, pouze jiţ zmíněné mírné ohřátí a zvýšenou automobilovou 

nehodovost.
38,46

 

Na tomto místě cítím vhodnost prezentovat názor prof. Dr. H. Königa, bývalého 

vedoucího katedry technické elektrofyziky na Technické univerzitě v Mnichově, který 

hovoří o rŧzných stupních elektromagnetických záření od neúčinných a neškodných přes 

biologicky účinné a zdraví škodlivé aţ po smrtelné. Pokud se k tomu přidá odlišný osobní 

výchozí předpoklad kaţdého člověka, místní faktory a ostatní vlivy ţivotního prostředí 

stává se kaţdý případ jedinečným.
41

 

Do budoucna se ohledně elektromagnetického záření chystají nové studie 

a výzkumy. Uţ v roce 2011 pověří WHO specializovanou agenturu, aby přezkoumala 

karcinogenní potenciál mobilních telefonŧ, a dále v roce 2012 bude provedeno formální 

hodnocení zdravotních rizik expozice radiofrekvenčního pole.
7
 

Pokud bych měla učinit osobní rozhodnutí, k jakému z uvedených protipólŧ se 

přikloním, volím střední cestu jen rozumného vystavování se tomuto záření s tím, ţe bych 

se jen nerada vzdávala komunikačního komfortu, který mi mobilní telefon přináší. 

Nepředpokládám, ţe v budoucnu bude prezentována nová studie, která širokou veřejnost 

přesvědčí o tom, ţe v zákonem stanovených limitech toto záření výrazně škodlivé opravdu 

je. Pokud by se tak totiţ stalo, mohlo by být uţ pro mnohé intenzívní uţivatele mobilního 

telefonu pozdě vymanit se třeba po několika desetiletích z dopadŧ jeho dosahu. Celou 

otázku elektromagnetického záření je těţké hodnotit z pozice laika, ostatně v oblasti s ním 

spojených zdravotních rizik nejsou dnes jednotní ani odborníci. Vědecké organizace ovšem 

svými zveřejňovanými výsledky většinu uţivatelŧ uklidní. 

3.4 Výstavba základnové stanice 

Uţívání mobilního telefonu předchází výstavba rozsáhlé sítě jednotlivých 

telekomunikačních staveb. Nejčastěji jde o základnové stanice, neboli vysílače, či BTS, které 

svým signálem téměř pokrývají celou Českou republiku. V současné době je jich na našem 

území více neţ deset tisíc a mohou být vystavěny jako samostatné věţe, ale také umísťovány 

na rŧzná vyvýšená místa, jako jsou komíny, rozhledny, vodojemy případně střechy budov.
47

 

Celosvětově mobilní sítě k přenosu dat vyuţívají jednotlivé frekvence rádiových vln. 

Kaţdý operátor má moţnost vyuţívat jen jejich určitý počet právě z dŧvodu jejich 
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omezeného mnoţství. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přiděluje danému operátorovi 

licencí konkrétní počet těchto frekvencí. Bohuţel jejich rozsah nestačí na to, aby kaţdý 

hovor měl vlastní komunikační kanál, proto dochází k vícenásobnému uţití jedné 

frekvence a to tak, ţe celý prostor je rozdělen na rŧzně velké oblasti, které jsou nazývány 

buňky. Jejich velikost je dána předpokládaným počtem účastníkŧ. Kaţdá buňka se od té 

vedlejší liší uţívanou frekvencí. Je nutné, aby se stejné frekvence nikdy nesetkaly, jedině 

tak nebudou současně probíhající spojení navzájem ovlivňována.
48

 

Celá takto sestavená síť buněk je ovládána základnovými stanicemi BTS, jejichţ 

úkolem je komunikace s právě uţívanými mobilními telefony v této oblasti. Pokud se 

účastník spojení přemístí mimo tuto oblast, předá se probíhající přenos jiné základnové 

stanici bez přerušení. Nadstavbou vţdy určitého počtu základnových stanice BTS je 

základní řídící jednotka (BSC), ty jsou napojeny na centrální ústřednu (MSC), která 

směruje hovory k jednotlivým příjemcŧm.
48

 

Existují dva typy základnových stanic BTS: 

 Věţový – tato varianta je draţší, jelikoţ ke spuštění nového vysílacího bodu 

musí být vystaven nový vysílač, tedy stoţár, který umoţňuje větší zatíţení a je 

následně osazen anténním nosičem a anténou 

 Rooftopový – zde jde o osazení stávající nemovitosti anténním nosičem a také 

anténou.
33

 

Kaţdá základnová stanice má zpravidla několik antén komunikujících s telefonem, se 

zbytkem sítě nebo s ostatními sítěmi konkurenčních operátorŧ. Při kaţdém takovém 

komunikačním úkonu s mobilním telefonem dojde k propojení pomocí rádiových vln se 

základnovou stanicí. Na displeji telefonu je zobrazována intenzita signálu, a čím lepší je 

toto propojení, tím menší je spotřeba energie.
47

 

Po prostudování celé problematiky jednotlivých postupŧ, které musí předcházet 

spuštění nového vysílače společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., jsem došla k názoru, 

ţe pro dokonalé popsání celé náročné procedury není v této práci prostor. Proto jsem se 

rozhodla uvedený proces velmi zkrátit a rozvést jen části, které jsou z nějakého dŧvodu 

zajímavé a nejblíţe se dotýkají vlivu na ţivotní prostředí. Zároveň se oprostím od 

pouţívání mnohých interních anglických či slangových výrazŧ, i kdyţ jsou v souvislostech 

s výstavbou často uţívané. 
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Všeobecně se lze shodnout na tom, ţe pro pohodlné uţívání mobilního telefonu je 

nutné kvalitní pokrytí celého území, kde bude vyuţíván. Toto je zabezpečováno sítí 

vysílačŧ (BTS), jejich řídících jednotek (BSC) a ústředen (MSC). Výstavba vysílače i jeho 

následný provoz zasahuje do ţivotního prostředí. Nejen proto je nutné získat souhlasná 

stanoviska dotčených orgánŧ a jednat vţdy dle platné legislativy.
33,49

 

V krátkosti lze nahlédnout do procesu výstavby vysílače, který funguje ve 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Jeho jednotlivé části od pouhé myšlenky na 

pokrytí určité lokality do spuštění nového vysílacího bodu na konkrétním místě jsou 

členěny takto: 

a) měření a plánování, 

b) výstavba, 

c) instalace, 

d) akceptace.
33

 

ad a). Zaměstnanci, kteří mají na starosti měření, prověří, zda je skutečně poţadavek na 

posílení signálu či nové pokrytí určité lokality oprávněný. Někdy lze provést vykrytí z jiţ 

existujících vysílačŧ, jen jejich úpravou, či změnou nasměrování a výstavba nového vysílače 

neproběhne, čímţ je téţ šetřeno ţivotní prostředí. Pokud je zjištěno, ţe výstavba nutná bude, 

vstupuje do fáze plánování. K tomu pověřený pracovník ţádá protokolem o vyhledání 

a zajištění vhodné lokality, zpravidla několika konkrétních míst, z nichţ bude následně 

vybíráno.
33

 

ad b). Během výstavby zde dochází ke zpracování podkladŧ pro jednotlivé činnosti, 

které budou následovat. Stavba je předběţně projednána s majiteli pozemku či nemovitosti 

a dochází k jejich prohlídce a zdokumentování stávajícího stavu. Dále se ověřuje, zda 

existuje kolaudační souhlas, pokud je nutný, případně revizní zprávy na jiţ vystavěná 

technická zařízení. Následuje orientační návrh dané nemovitosti (BTS), projednání nájemní 

či jiné smlouvy s vlastníkem objektu nebo oprávněnou osobou. Dŧleţité je jednání s úřady 

a všemi dotčenými orgány. Posléze, dle kompletní dokumentace, proběhne samotné 

provedení stavby s její závěrečnou fází, kterou je zpravidla přejímka lokality. Všechny 

jmenované části výstavby jsou zajišťovány dodavatelsky.
33,49
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Z dŧvodu omezeného prostoru k podrobnějšímu popisu výstavby je vybrána pouze, dle 

mého soudu nejdŧleţitější část, jednání s úřady a všemi dotčenými orgány. Jejich vyslovené 

souhlasné stanovisko je dostatečnou zárukou minimálního zásahu do ţivotního prostředí. 

Nový Stavební zákon, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007, zavedl v procesu 

umisťování staveb mnoho změn, například klade dŧraz na druh území vymezením v územním 

plánu. Rozlišuje zastavěná, nezastavěná a nezastavitelná území. Ve všech lokalitách lze vysílač 

telekomunikační společnosti za určitých podmínek vystavět, u poslední jmenované jen 

výjimečně, zpŧsobem, který neznemoţní její dosavadní uţívání.
50

 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se drţí v procesu výstavby své hlavní 

zásady, a to umisťovat stavby do území pouze na základě územního rozhodnutí, 

zjednodušeného územního řízení popřípadě územního souhlasu, nestanoví-li stavební 

zákon jinak
49,50

. 

Územní řízení: 

 klasické správní řízení, ve kterém mŧţe stavební úřad stanovit, ţe nebude 

vyţadovat ohlášení, 

 záměr je vyvěšen spolu s grafickým vyjádřením minimálně patnáct dnŧ před 

konáním ústního jednání, 

 výsledkem je rozhodnutí, které následně nabývá právní moci.
33,49,50

 

Zjednodušené územní řízení: 

 bez správního řízení v celém rozsahu, 

 podmínkou jsou vyslovené souhlasy všech účastníkŧ řízení, zároveň souhlas 

s celým stavebním záměrem, 

 ţádost musí být úplná, nelze přerušit řízení, 

 zveřejnění návrhu výroku na úřední desce, 

 povinností ţadatele je návrh výroku vyvěsit na veřejně přístupném místě spolu 

s grafickým vyhodnocením po dobu patnácti dnŧ (připomínky veřejnosti), 

 výsledkem je rozhodnutí s následným nabytím právní moci.
33,49,50
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Územní souhlas 

 nevede se správní řízení, 

 nutné splnit tři podmínky: vyplnění formuláře dne vyhlášky č. 503/2006 Sb., 

jednoduchý technický popis a souhlasy osob (vlastníka pozemku i ostatních 

dotčených osob), 

 povinný přezkum ţádosti, 

 vyvěšení záměru po dobu minimálně třiceti dnŧ, 

 není třeba souhlasu obce, 

 výsledkem není rozhodnutí, nenabývá tedy právní moci, ale v tomto případě jde o 

souhlas, vydaný do třiceti dnŧ.
33,49,50

 

Ohlášení 

 nevede se správní řízení, 

 povinný přezkum ţádosti, 

 jednoduchý technický popis, 

 povinností stavebníka je v předstihu informovat dotčené vlastníky sousedních 

pozemkŧ a staveb doporučeným dopisem s dodejkou, 

 výsledkem je souhlas, zákazové rozhodnutí nebo konkludentní souhlas.
33,49,50

 

Stěţejní pro výstavbu je uzavření nájemní či jiné smlouvy s vlastníkem objektu, 

kterému předchází také získání některých dokumentŧ. Za všechny jmenuji Výpis z katastru 

nemovitostí, Snímek katastrální mapy, případně zjištění, kde se nalézají inţenýrské sítě 

a zda se v dané lokalitě nachází sítě jiné telekomunikační společnosti, či sítě jiné.
33,49

 

Pro jednání s úřady, tedy k získání rozhodnutí nebo souhlasu, je nutná kompletní 

projektová dokumentace budoucí stavby. Ta se skládá z dokumentace stavební části, 

ocelových konstrukcí, elektro části, dokumentace poţární ochrany a bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci.
33
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Závazná stanoviska dotčených orgánŧ jsou zpravidla připojena v dokladové části 

dokumentace. Tato jsou dělena obvykle do vybraných úsekŧ, z nichţ některé níţe 

uvádím:
1,33,49

 

 ochrany přírody a krajiny, 

 ochrany zemědělského pŧdního fondu, 

 ochrany lesa, 

 ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice, Hyg. stanice hl. m. Prahy), 

 památkové péče, 

 poţární ochrany, 

 bezpečnosti práce. 

Dále se předpokládá uzavření smlouvy s rozvodnými závody na zajištění poţadovaného 

příkonu, atest poţárních dveří, protipoţárního sádrokartonu a poţární ucpávky. Také je nutná 

revizní zpráva hromosvodŧ a uzemnění.
33,49 

Základnová stanice většinou není samostatným dílem, často se s ní pojí výstavba 

příjezdové komunikace, silnoproudé přípojky, technologického domku, kontejneru pro 

technologické zařízení základnové stanice a také oplocení. Všechny tyto stavby jsou 

součástí celku a stanoviska k nim se získávají v jednom řízení.
1,49,50

 

Dle nové právní úpravy má stavebník právo na uţívání stavby v bezprostřední 

návaznosti na její dokončení, pokud byla provedena v souladu s příslušným dokumentem 

potvrzeným stavebním úřadem. Stavby nadzemního komunikačního vedení stavby stoţárŧ 

a souvisejících telekomunikačních zařízení lze uţívat bez jakéhokoliv oznámení či 

kolaudačního souhlasu. Tento je nutný pouze u vedení, kde stavební povolení nabylo právní 

moci před 31. prosincem 2006.
50 

Před podáním ţádosti o vydání rozhodnutí (popř. ohlášení) stavby technické 

infrastruktury, kam spadá dle stavebního zákona i nadzemní komunikační vedení, se 

doporučuje vyuţít územně plánovací informace. Jde o nový nástroj, který poskytne 

informace o stavu území, o tom, jaké rozhodnutí a opatření je pro daný stavební záměr 

třeba a o podmínkách provedení staveb včetně dotčených orgánŧ. Jedním z dŧvodŧ, proč je 

toto doporučováno, je náročnost celé výstavby i jejich přípravných procesŧ.
1,49,50
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ad c). V této fázi se instaluje daná technologie do jiţ připraveného prostoru. Celá 

akce se provádí včetně bateriové zálohy, dále pohybových, teplotních, ale i dveřních 

a kouřových čidel. V závěru proběhne revize elektroinstalace a převzetí instalovaného 

zařízení, také celková kontrola. Proces výstavby spolu s instalací trvá maximálně dvacet 

pět týdnŧ u rooftopové varianty a třicet šest týdnŧ u věţového typu vysílače.
33

 

ad d). Během akceptace se provádí činnosti spojené s přípravou lokality do úplného 

spuštění nového vysílacího bodu.
33

 

Výsledek úspěšně zakončeného výše popsaného procesu výstavby základnové 

stanice (BTS) je zobrazen ve dvou moţnostech na Obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Základnové stanice BTS, výsledek výstavby
47
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3.4.1 Výstavba v Chráněných krajinných oblastech 

Chráněné krajinné oblasti (CHKO), tedy rozsáhlá území s harmonicky utvářenou 

krajinou, přirozenými ekosystémy a trvalými travními porosty s hojným zastoupením 

dřevin, bývají nejhŧře přístupnými lokalitami
16

. Také proto patří k nejsloţitěji pokrývaným 

oblastem, a zvláště zde je samozřejmostí maximální snaha o zasazení základnové stanice 

BTS do rázu krajiny s jejím minimálním narušením
1,33

. V České republice je dvacet pět 

Chráněných krajinných oblastí s celkovou rozlohou 1 086 737,30 ha, coţ činí téměř čtrnáct 

procent území, jde tedy o jeho podstatnou část
51

. 

Výstavba zde bývá často komplikovaná dalšími povoleními a souhlasy, kterých není 

vţdy jednoduché dosáhnout. Proto mezi sebou tři největší mobilní operátoři v České 

republice přijali pravidla, která jim tyto snahy ulehčují. Tato pod názvem „Obecná pravidla 

výstavby nových věţí v CHKO“ vstoupila v platnost dne 1. ledna 2002. Jedná se 

o vzájemnou spolupráci při výstavbě v těchto lokalitách, kdy operátor, který se pro ni 

rozhodne, ještě před tím, neţ proběhne územní řízení, osloví ostatní provozovatele 

telekomunikačních zařízení, zda mají zájem o sdílení základnové stanice. Přesně informuje 

o nabízené výšce a předpokládané finanční stránce celé výstavby, na které se později, 

pokud dojde k dohodě, spolupodílejí.
33

 

Tímto postupem se minimalizuje negativní zásah do krajiny, čímţ se znatelně šetří 

ţivotní prostředí. Mnohdy i úřady jsou k takovým řešením přístupnější, jelikoţ vyjíţdí 

méně těţké techniky, je prováděn menší rozsah výkopŧ i menší mnoţství příjezdových 

komunikací a v konečné fázi dochází i k minimálním neestetickým výtvorŧm.
33,49

 

3.5 Nákup a uţívání mobilních telefonů 

I pouhý nákup mobilního telefonu lze udělat s lepším ekologickým přístupem, kdy si 

nový přístroj odnese budoucí uţivatel v ekologicky lépe odbouratelné nákupní tašce, coţ 

umoţňuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s. svým zákazníkŧm uţ od roku 2010. 

Další úspora ţivotního prostředí je nabízena díky elektronickému vyúčtování, které si 

smluvní zákazník mŧţe objednat místo běţné papírové varianty.
52

 

Mobilní telefony a jejich frekvence se v rŧzných zemích mohou lišit. Moţná je zde 

dobré okrajově zmínit, ţe digitální standard PCS 1 900, který funguje v USA, je nedostupný 
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pro uţivatele běţného tzv. „duálního“ telefonu, tedy fungujícího pouze na GSM 900 

a GSM 1800. Takový přístroj se tam ani nezaregistruje do sítě, ovšem tato informace se týká 

ve většině případŧ starších mobilních telefonŧ, ty nové jsou zpravidla pro uvedenou 

frekvenci jiţ výrobci uzpŧsobeny. Uţ při nákupu telefonu je tedy nutné uvědomit si, co je od 

telefonu očekáváno, kde všude bude vyuţíván, a jaké funkce jsou pro kupujícího stěţejní, 

aby se nestal odpadem dříve, neţ je to nezbytně nutné.
6
 

V tuto chvíli je na místě věnovat alespoň část práce vlivŧm ryze pozitivním, coţ je 

jistě dostupnost a rychlost, díky kterým lze být efektivnější. Coţ mŧţe mít v konečné fázi 

vliv na všechny sloţky ţivotního prostředí.
6
 

Mŧţe si dnes někdo představit rychlejší zásah hasičŧ, či ostatních jednotek 

integrovaného záchranného systému bez mobilní komunikace? Jednoznačně pozitivním 

vlivem je tedy rychlost, moţnost efektivního jednání, kterou nelze mobilnímu telefonu 

odepřít, přičemţ zároveň nevylučuje zachování volnosti pro jeho uţivatele.
53

 

Hlavním pozitivem, které mobilní telefon mŧţe poskytnout, je moţnost zavolat 

pomoc téměř odkudkoli. V případě potřeby lze toto volání na mezinárodní tísňovou linku 

číslo 112 uskutečnit z mobilního telefonu, který nejen ţe nemá kredit (v případě 

předplacené karty), ale dokonce i s vyuţitím sítě jiného operátora, pokud v místě problému 

uţívaný operátor pokrytí nemá. Hovor lze uskutečnit rovněţ s uzamčenou klávesnicí a bez 

vloţené aktivní karty SIM, postačí mít pouze nabitou baterii. Výhodou je, ţe není nutné 

znát všechna čísla jednotlivých sloţek systému, ale postačí znát pouze toto číslo 

nouzového volání a operátor na tísňové lince, který hovor přijal, zajistí vše potřebné.
6
 

Jiţ několik let je vţitým standardem spolupráce mobilních operátorŧ s Integrovaným 

záchranným systémem České republiky při pátrání po pohřešovaných osobách. Lokalizaci 

osob v tísni zajišťují operátoři na našem území v nepřetrţitém provozu a mnohdy jsou 

významným pomocníkem. Díky tomuto propojení jde ročně minimálně o desítky 

zachráněných ţivotŧ.
54
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4 MOBILNÍ TELEFON JAKO ODPAD 

Pro představu, jak velký celosvětový problém toto téma rozkrývá, uvedu některé 

statistické údaje jiţ na počátku. V roce 2007 dodali výrobci na světové trhy 1,126 miliardy 

nových mobilních telefonŧ, coţ je podstatné zvýšení oproti roku 2005, kdy šlo 

o 817 milionŧ. Počet jejich uţivatelŧ v roce 2006 přesáhl 2,7 miliardy, a pokud kaţdý 

uţivatel během dvou aţ tří let tento přístroj vyměnil za nový, rokem 2009 se nám otevřel 

objem odpadu, který není zdaleka zanedbatelný.
55

 Část těchto přístrojŧ mŧţe být uţívána 

ve třetích zemích, ovšem většina bude prostě odloţena. Tento osud mŧţe mít aţ devět set 

milionŧ přístrojŧ, coţ je aţ třináct milionŧ tun odpadu. Pro lepší představu stejně váţí dvě 

stě padesát jedna lodí Titanic. Pokud by přístroje byly recyklovány, mŧţe se z takového 

mnoţství získat 33 t zlata, 304 t stříbra, 1 t platiny a 13 053 t mědi.
4,13,55

 

Jiţ dříve uváděný počet aktivních karet SIM u nás naznačuje, jak velký problém je 

z hlediska odpadu mobilních telefonŧ otevřen v České republice. Lidé se ke svým věcem 

chovají rŧzně, to bohuţel mnohdy odráţí jejich ţivotnost. Ale ať je náš přístup ke svému 

mobilnímu telefonu sebešetrnější, jednou bude nahrazen novým. Lze tedy říci, ţe i šetrnost 

ke svým věcem je v konečné fázi šetrností k ţivotnímu prostředí.
8
 

Zde uvádím výčet moţností, které nastanou, pokud jiţ uţivatel svŧj mobilní telefon 

nepotřebuje, včetně těch, které nejsou v souladu s ţivotním prostředím:
56

 

Pokud je mobilní telefon ještě funkční 

 darování v rodině, 

 charitativní organizaci, která ho mŧţe případně i vyvést do rozvojových zemí, 

 uschováním do zásuvky, pro případné další pouţití. 

Pokud přístroj jiţ doslouţil 

 odevzdání v místě prodeje, či jiných prodejnách s elektrozařízením, 

 přinesení do sběrného dvora, 

 odeslání poštou k recyklaci s moţností získání finanční hotovosti, 

 odevzdání při rŧzných akcích na podporu recyklace, 
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 vhození do komunálního odpadu. 

4.1 Kompletní balení mobilního telefonu 

Nejdříve je nutné se podívat na vše, co s mobilním telefonem souvisí a co se tedy 

dříve či později stává odpadem. Balení obvykle obsahuje tyto komponenty: 

 mobilní telefon (HW, SW, baterie), 

 obal (papír, plast), 

 příslušenství, 

 broţurky.
55

 

V souvislosti s mobilním telefonem jsou často produkovány odpady, které je také 

nutné správně umístit. Často právě příslušenství tvoří podstatnou a zároveň nezbytnou 

součást celého balení. Pro příklad lze uvést nabíječku, sluchátka, dekorativní výměnné 

kryty,
12

 ale také mikroprocesor s identifikačními daty účastníka sítě, kterým je karta SIM
3
. 

Pro omezený prostor se jim jednotlivě věnovat nelze. 

Odpady z papíru, tedy odloţenou broţurku či krabici je vhodné odnášet do 

kontejnerŧ modré barvy. Takto správně odloţený, následně po svozu projde dotřiďovací 

linkou, kde se vyčistí od nevhodných odpadŧ a rozdělí na jednotlivé druhy. Poté je 

odvezen k recyklaci do papíren, kde se z něho pomocí vody a dalších přísad vyrábí opět 

papírové výrobky. Tímto postupem se dá ušetřit velké mnoţství dřeva, jelikoţ podíl 

papírového odpadu na novém papíru mŧţe tvořit více neţ polovinu a papírové vlákno lze 

takto recyklovat aţ sedmkrát. Pro zajímavost lze uvést, ţe ročně jen u nás vyprodukuje 

jeden obyvatel 15 aţ 45 kg odpadŧ z papíru, to v celkovém mnoţství komunálního odpadu 

tvoří 8 aţ 25 %.
57

 

Kaţdý komponent mobilního telefonu bývá při nákupu jednotlivě balen v plastovém 

obalu, na ně slouţí ţlutý kontejner. Jako papír také plasty prochází dotřiďovací linkou, kde 

se z nich vytřídí nevhodné části, které se pak pouţijí jako alternativní palivo pro výrobu 

energie. Z vytříděných fólií se opět vyrábí fólie, například pytle na odpadky, ze směsi 

plastŧ lze vyrábět třeba zahradní nábytek či dlaţbu. Plasty se vyrábí z ropy a zemního 

plynu, coţ jsou neobnovitelné zdroje, které je nutné draze nakupovat a následně 

zpracovávat v rafineriích, které ţivotnímu prostředí neprospívají. V České republice ročně 
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vyprodukuje kaţdý člověk 28 kg běţných plastŧ, z toho 22 kg tvoří právě obaly ze 

spotřebního zboţí.
57

 

4.2 Části mobilního telefonu  

Z níţe uvedeného výčtu jednotlivých částí mobilního telefonu se následně budu 

věnovat pouze vybraným částem, které, dle mého názoru, mohou nejvíce poškodit ţivotní 

prostředí. 

 Plošný spoj – deska plošných spojŧ. 

 Displej z tekutých krystalŧ (LCD). 

 Baterie. 

 Anténa. 

 Klávesnice. 

 Mikrofon. 

 Reproduktor. 

 Plastové opláštění.
12

 

Deska se svými plošnými spoji je mozkem telefonu. Řídí všechny jeho funkce. 

Obvody jsou vyrobeny z raţených surovin včetně mědi, zlata, olova, niklu, zinku, beryllia, 

tantalu a jiných kovŧ. Výroba základního tvaru těchto desek vyţaduje vápenec pro 

sklolaminát a ropu v kombinaci se zemním plynem a chemikáliemi na plastové části. Dále 

je pokryta zlatým pokovováním a nachází se na ní další elektronické součástky, spojené 

s okruhy dráty hlavně z mědi, které jsou připájeny k desce a zajištěny ochrannými lepidly 

a nátěry. Mnoho z těchto materiálŧ lze označit jako trvalé toxiny, které v prostředí 

zŧstávají dlouhou dobu.
12

 

Nejen v deskách plošných spojŧ, ale také v krytech mobilních telefonŧ se uţívají 

bromované zpomalovače hoření. Jde o neurotoxické extrémně stabilní látky, které, nejenţe 

v prostředí zŧstávají dlouhou dobu, ale pokud je jim člověk vystavován, mŧţe to vést ke 

změnám v jeho chování, ke sníţení funkce paměti a zvlášť nebezpečné jsou během 

těhotenství. Pramen uvádí mnoţství uţité v roce 2007, kdy k výrobě 1,126 miliardy kusŧ 

mobilních telefonŧ bylo pouţito zhruba 1 670 t této látky.
4
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Displej z tekutých krystalů zajišťuje kontrast mezi jeho prŧhlednou a neprŧhlednou 

částí z tekutých krystalŧ, který tvoří díky prŧchodu elektrického proudu viditelné znaky
12

. 

Tekuté krystaly, které jsou uzavřeny mezi dvě tenké skleněné desky LCD obrazovky, patří 

mezi polycyklické aromatické uhlovodíky, tedy jejich pevnou formu, která je citlivá na 

elektrické pole. Kaţdý takto vyrobený display mobilního telefonu obsahuje několik 

miligramŧ těchto látek. Pokud by došlo k nesprávnému umístění odpadu, a ten se následně 

dostal do běţné spalovny odpadŧ, či jiným zpŧsobem došlo k jeho spálení či tavení, 

následovalo by uvolnění pro lidské tělo vysoce toxických látek. Mezi nimi právě 

polycyklické aromatické uhlovodíky, halogeny, dioxiny a furany.
4
 

Dříve bylo k výrobě displejŧ mobilních telefonŧ vyuţíváno i jiných kapalných 

krystalických látek, jako například rtuti. Ta byla v malém mnoţství vyuţívána ve formě 

rtuťových par ve fluorescenčních trubicích, které osvětlovaly displej. Byť se v současné 

době jiţ nepouţívá, stále je obsaţena ve starých, ještě nerecyklovaných telefonech, které 

jsou momentálně uloţeny v zásuvkách psacích stolŧ mnohých domácností.
4,12

 

Funkčnost mobilního telefonu je zajištěna elektrochemickým zdrojem proudu, který 

je moţné správně nazvat několika zpŧsoby. Nejuţívanějším slovním tvarem je baterie, 

která se skládá z akumulátorového článku, elektroniky s vývody a většinou ještě 

z plastového obalu a etikety. Lze uţít i přesnější variantu označení akumulátorová baterie, 

tento název specifikuje moţnost jejího nabíjení, coţ předchozí pojmenování jednoznačně 

nesděluje.
58

 Pro tuto práci zŧstanu u jednoduché varianty názvu baterie. 

Kaţdá baterie mobilního telefonu se skládá z jednotlivých článkŧ, v tomto případě 

sekundárních (nabíjecích), neboli akumulátorových článkŧ. Tento je základní funkční 

jednotkou baterie a sám se skládá ze sestavy dvou elektrod, které jsou vyrobeny ze dvou 

rŧzných kovŧ, a dále elektrolytu, coţ je kapalina nebo tuhá látka s pohyblivými ionty, které 

umoţňují její vodivost. Celá soustava je umístěna ve vhodné nádobě. Elektrody jsou 

materiálově voleny tak, aby na jedné probíhala oxidace a na druhé redukce. Zkratu 

elektronově vodivých částí elektrod zabraňuje porézní separátor, který obě odděluje.
58

 

Pokud je pouţit zdroj elektrického proudu, tedy zásuvka, dojde k chemické reakci mezi 

elektrodami a elektrolyty, coţ zpŧsobí tok elektrického proudu a baterie se naplní energií
12

. 

Jejich kapacitu určuje jednotka mAh (mili-Ampér-hodina), která je obvykle 

v hodnotách 500 aţ 1 200 mAh. Jde o mnoţství elektrického náboje, který mŧţe baterie 
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dodat a zde platí, čím vyšší kapacita, tím větší výdrţ, takţe i z hlediska ţivotního prostředí 

je dobré, při koupi nové baterie raději investovat rovnou více do vyšší výkonnosti, aby 

nebylo nutné, z dŧvodu nespokojenosti s krátkou dobou provozu mobilního telefonu, 

nákup brzy opakovat.
3
 

Všechny baterie časem ztrácejí energii, aby zbytečně nedocházelo ke zkrácení jejich 

ţivotnosti, je nutné s nimi zacházet dle určitých pravidel. Skladování i prozatím 

nepouţitých baterií je doporučeno na chladném a suchém místě bez zbytečného 

ponechávání v momentálně nepouţívaných přístrojích, jelikoţ hrozí vytečení obsahu 

a znehodnocení tak i celého přístroje.
3,59

 

V rámci komunálního odpadu se ročně vyprodukuje jen v České republice třicet aţ 

čtyřicet tisíc tun rŧzných baterií. Pro svŧj obsah látek, které mohou být nebezpečné pro 

ţivotní prostředí, jsou řazeny mezi nebezpečné odpady. Obecně se odevzdávají do 

sběrného dvora, případně další informace o tom, kam odstranit nebezpečný odpad lze 

zjistit na obecním úřadě. Některé se třídí a dále vyuţívají, některé končí na skládkách 

nebezpečného odpadu, které mají vyšší stupeň zabezpečení, aby neohrozily okolí, případně 

jsou spalovány ve spalovnách nebezpečných odpadŧ. Ty mají pro svŧj provoz stanoveny 

velice přísné emisní limity nebo druhy spalovaných odpadŧ.
57

 

Baterie jsou podstatnou částí mobilního telefonu, mnohdy se zásadními vlivy na 

ţivotní prostředí a nezanedbatelnou spotřebou surovin, proto je vhodné se jim věnovat 

podrobněji. Postupem doby sice došlo i zde k určitému posunu s přiblíţením se ţivotnímu 

prostředí, nicméně stále je tu poměrně vysoká zásoba starých mobilních telefonŧ, spolu 

s jejich bateriemi, uloţena v domácnostech.
3
 

Typy baterií v mobilních telefonech
12

 

 Nikl - kadmiové (Ni-Cd). 

 Nikl - metalhydridové (Ni-MH). 

 Lithium - iontové (Li-Ion). 

 Lithium - polymerové (Li-Pol).
12

 

První dva výše uvedené typy baterií jsou z hlediska moţného nepříznivého dopadu 

na ţivotní prostředí nebezpečnější, proto se je pokusím dále blíţe specifikovat. 



Šárka Piglová: Vliv mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí 

2011  33 

Nikl - kadmiové baterie (Obrázek 4) byly svého času pouţívány hlavně pro své 

výhody. Tou hlavní byla schopnost fungování i v extrémních klimatických podmínkách aţ do 

teploty -40 °C a příznivý poměr hmotnosti ke kapacitě. Ovšem zásadní nevýhodou byl obsah 

těţkých kovŧ.
59

 Jde o baterii s alkalickým elektrolytem, kde anoda, tedy kladná elektroda 

obsahuje oxid nikelnatý a katoda, záporná elektroda, kadmium
58,60

. Elektrolyt, který zde tvoří 

draselný louh, je vázán v separátoru a elektrodách
59

. Dalšími výhodami bylo rychlé nabíjení, 

příznivá pořizovací cena, vysoký počet (aţ tisíc) nabíjecích cyklŧ. Moţnou nevýhodou je 

nutnost před kaţdým nabíjením provést úplné vybití, jinak jeho ţivotnost klesá
3
. 

 

Obrázek 4: Ukázka Ni-Cd baterie
61 

Nikl - metalhydridový akumulátor má v porovnání s výše uvedenou baterií, vyšší 

kapacitu, niţší hmotnost a umoţňuje rychlejší nabíjení. Hlavní výhodou je vyšší kapacita 

asi o 40 % při stejné velikosti, jako Ni-Cd baterie.
59

 

Elektrolytem této baterie je vodný hydroxid draselný a kladnou elektrodou hydroxid 

nikelnatý. Je vyrobena s menší zátěţí ţivotního prostředí, jelikoţ je zde kadmium (záporná 

elektroda) nahrazeno vodíkem ve formě metalhydridu.
58

 Bohuţel s touto náhradou došlo 

ke zhoršení pouţití v extrémních klimatických podmínkách. Funkčnost je zde zaručena 

pouze do -10 °C a sníţil se i počet nabíjecích cyklŧ na asi pětset.
3
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Skladování těchto akumulátorŧ je moţné při zachování určitých podmínek v nabitém 

i vybitém stavu. Podmínkou je uloţení při pokojové teplotě, v suchu a v prŧběhu jednoho 

roku alespoň třikrát články nabít a vybít, pokud je toto porušeno, vlivem chemických 

reakcí dojde k znehodnocení elektrod a k trvalé ztrátě kapacity.
59

 

4.3 Zpětný odběr 

Zákon o odpadech ukládá výrobcŧm a prodejcŧm některých spotřebních věcí 

povinnost zajistit jejich zpětný odběr, pokud taková věc doslouţí. Toto se týká mimo jiné 

také všech elektrospotřebičŧ, baterií, akumulátorŧ a obalŧ.
1,57,59,62,63

 Pokud se tedy pro 

uţivatele mobilní telefon stane jiţ nepotřebným, je výrobce nebo prodejce povinen ho od 

něho zdarma odebrat. Pokud toto neučiní sami, alespoň podají informace, jak s ním naloţit, 

tedy kam jej lze odevzdat. Dále musí být zajištěno, aby s přístrojem, tedy jiţ odpadem, 

bylo dále správně nakládáno, aby byl recyklován.
1,57

 

Sluţby sběrného dvoru, kde lze odevzdat vyslouţilý mobilní telefon i s nabíječkou, 

jsou pro místní občany zdarma, jelikoţ za ně jiţ platí v rámci poplatku za odpady. Obec se 

dále postará o správné nakládání se všemi odloţenými spotřebiči.
57

 

Z dŧvodŧ velkého mnoţství výrobcŧ i prodejcŧ a také jejich výrobkŧ většinou nelze 

zajistit, aby se kaţdý výrobce mohl konkrétně starat o kaţdý svŧj výrobek. Proto z jejich 

iniciativy došlo k zaloţení takzvaných „systémŧ sdruţeného plnění“, které se o zajištění 

recyklace starají. V mnohých zemích Evropy i jinde na světě fungují systémy velmi 

podobně.
56,57

 

4.3.1 Odpady z obalů  

Jak bylo jiţ zmíněno i s mobilním telefonem se pojí obaly, které se následně stávají 

odpadem, a je také nutné, s nimi správně zacházet. Proto jiţ v roce 1997 vznikl v České 

republice první systém sdruţeného plnění, který se stará o odpady výhradně z obalŧ, které 

v komunálním odpadu převládají. V plastovém odpadu jde dokonce osmdesáti aţ 

devadesáti procenty o plastové obaly. Jejich výrobci a prodejci se o ně nemohou starat 

sami, proto je i v tomto případě vyuţit „systém sdruţeného plnění“. Firmy, přesněji 

výrobci a dovozci baleného zboţí, mají podle zákona povinnost zpětného odběru a vyuţití 

odpadŧ z obalŧ. Obcím a městŧm zase zákon ukládá povinnost třídit a vyuţívat komunální 
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odpad, jehoţ součástí jsou také pouţité obaly. Tyto povinnosti oběma stranám pomáhá 

plnit právě jiţ zmíněný systém sdruţeného plnění.
57

 

V naší republice je tento integrovaný systém zajištěn společností EKO-KOM, a.s. 

Z její strany ovšem s odpadem není nakládáno fyzicky, nýbrţ se podílí na financování 

nákladŧ spojených se sběrem, svozem a vyuţitím obalového odpadu. Firmy, které uvádí na 

trh obaly, mohou mít s touto společností uzavřenu smlouvu o sdruţeném plnění. Na jejím 

základě hradí společnosti EKO-KOM, a.s. platby, a to podle mnoţství vyprodukovaných 

obalŧ. Tato společnost zase na druhé straně uzavírá smlouvy s obcemi a firmami, které 

nakládají s odpadem a podle toho, kolik obalového materiálu se jim podaří od občanŧ 

posbírat a poté vyuţít, dostávají od ní finanční příspěvky. Tyto jsou pak vyuţívány 

výhradně na rozvoj systémŧ pro sběr, třídění a vyuţití obalového odpadu v obcích.
57,62

 

4.3.2 Elektrozařízení 

Povinnost zpětného odběru pro nefunkční a vyřazená elektrozařízení platí od roku 2005. 

Sběr, recyklace nebo správné odstranění elektrospotřebičŧ dnes zajišťuje několik kolektivních 

systémŧ. Sběr elektroodpadŧ je organizován jinak, neţ je tomu u obalŧ. Obce sice podepisují 

smlouvu s kolektivními systémy, jako je tomu u obalŧ, takţe lze odevzdat bezplatně své staré 

spotřebiče ve sběrném dvoře, ale jde to i jinde, jak jiţ bylo výše uvedeno.
1,64

 

Recyklace elektrozařízení probíhá z toho dŧvodu, ţe obsahují mnoho rŧzných 

materiálŧ, barevných kovŧ, proto se vyplatí je rozebrat do posledního šroubku, roztřídit 

a recyklovat. K tomu slouţí speciální dílny. U menších výrobkŧ, které by nestálo za to 

rozebírat, ke kterým patří i mobilní telefony, dochází ke zpracování na lince, která je celé 

rozemele na kousky a ty se pak soustavou „chytrých třídičŧ“ a sít rozdělí na jednotlivé 

sloţky. Oddělí se ţelezo, barevné kovy, plasty a další.
57

 

Jednotlivá elektrozařízení, která se stala odpadem, jsou členěna do deseti skupin. 

Mobilní telefon spadá do skupiny označené číslem tři, která se nazývá „Zařízení 

informačních technologií a telekomunikační zařízení.“. Povolení provozovat kolektivní 

systém pro zajištění financování nakládání s touto skupinou získalo od MŢP několik níţe 

jmenovaných společností: 

 Asekol, s. r. o.  

 OFO-recycling, s. r. o. 
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 REMA Systém, a.s. 

 RETELA, s. r. o.
64

 

U elektrozařízení se obvykle k jeho ceně při nákupu přičítá poplatek, přesněji jde 

o recyklační poplatek, který platí kupující. Tímto je finančně ošetřen sběr a rozumné 

nakládání se všemi starými přístroji, které jsou nahrazovány. Výrobci tak plní povinnost 

postarat se o své výrobky, které se staly odpadem. U mobilního telefonu takový poplatek 

není zpravidla zvlášť uváděn.
57,65

 

4.3.3 Zpětný odběr mobilních telefonů v TMCZ 

I kdyţ společnost T-Mobile Czech Republic a.s. fyzicky nevyrábí mobilní telefony, 

ale pouze je dováţí a uvádí na trh v České republice, dle platné legislativy je výrobcem 

elektrozařízení, a proto se musí řídit zákonem o odpadech. Z tohoto zákona vyplývají 

povinnosti pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, vyuţití a odstranění 

elektrozařízení a elektroodpadŧ.
1,64,65

 

Existuje více moţností, jak tuto problematiku řešit. Společnost TMCZ přenesla tyto 

své povinnosti na jinou, právnickou osobu, zajišťující kolektivní plnění pro více subjektŧ. 

Jedná se o společnost REMA Systém, a.s., její kolektivní systém je schválený 

Ministerstvem ţivotního prostředí.
64,66

 Tato společnost vznikla v roce 2005 z dŧvodu nové 

legislativy, kdy nová směrnice Evropské unie nařizovala recyklaci. Konečný uţivatel je ze 

strany společnosti TMCZ informován o zpŧsobu provedení odděleného sběru viditelným 

označením u nebo na vchodu do značkové prodejny a také na fakturách za prodané 

telefony.
64-66

 

Elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 se označují symbolem uvedení 

na trh. U takového zařízení je výrobce elektrozařízení povinen financovat jeho zpětný 

odběr, zpracování, vyuţití a odstranění. Náklady vynaloţené na výše uvedené se při 

prodeji nového mobilního telefonu odděleně neuvádějí, jelikoţ má TMCZ účastí 

v kolektivním systému, financování zpětného odběru zajištěno. Výrobci odvádějí 

příspěvky na nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh 

po dni 13. srpna 2005 do kolektivního systému zpŧsobem stanoveným provozovatelem 

kolektivního systému, který posuzuje ministerstvo před zápisem do Seznamu.
64,65
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Elektrozařízení uvedené na trh do dne 13. Srpna 2005 je nazýváno historické 

zařízení. Pro jiţ opakovaně zmíněné úkony s tímto odpadem jsou výrobci povinni vytvořit 

systém, do kterého v odpovídajícím rozsahu, zejména podle podílu na trhu, přispívají 

všechny osoby, které jsou podnikatelsky činné v okamţiku vzniku příslušných nákladŧ. Na 

dobu osmi let od účinnosti zákona o odpadech mohou tyto osoby při prodeji nových 

zařízení odděleně uvádět náklady na činnost s těmito úkony spojenu. T-Mobile Czech 

Republic a.s. platí příspěvky na historická zařízení na základě smlouvy se společností 

REMA Systém, a.s.
64-66

 

Značkové prodejny TMCZ jsou vybaveny nádobami na odebrané telefony, v této fázi 

ještě přístroj není definován jako odpad, tím se stává aţ při převzetí společností REMA 

Systém, a.s., která povinnost prŧběţné evidence naplňuje na základě zákona o odpadech 

včetně povinného ročního výkazu. Zákazník na poţádání obdrţí potvrzení o předání 

pouţitého mobilního telefonu. Pro takto odebrané telefony je jednou ročně zajištěn svoz 

z jednotlivých značkových prodejen a celkové mnoţství je přemístěno do skladu PVT 

Nymburk. Zde dochází k převzetí společností REMA, která s ním dále nakládá.
65

 

4.4 Recyklace 

Bylo by ideální, pokud by kaţdý odpad byl znovu pouţitelný
68

. Kaţdoročně se 

v České republice vyprodukuje 30 – 40 milionŧ tun odpadŧ. Komunální odpady z tohoto 

mnoţství představují sice pouze 10-15 %, přesto je vhodné, aby byl jeho objem dále 

sniţován, k čemu lze dospět jeho větším tříděním a následnou recyklací.
57

 

Odhady z roku 2007 uvádějí, ţe je v Evropě ročně vyřazeno z provozu kolem sto 

milionŧ mobilních telefonŧ z čehoţ se recykluje pouhých pět procent
26

. Odhad z České 

republiky z roku 2009 říká, ţe jen u nás se nachází pět aţ osm milionŧ kusŧ vyslouţilých 

mobilních telefonŧ, které doposud nebyly odevzdány k recyklaci. V roce 2008 proběhla 

v České republice recyklace pouze pěti tisíc mobilních telefonŧ, část jich byla opětovně 

vyuţita v neziskovém a sociálním sektoru. Některé byly ručně demontované, drcené 

a separované na lince, proběhl i prodej k vyuţití do zahraničí.
4,55

 Vţdy musí být prvotně 

vyjmuta baterie, která je následně odevzdána akreditované společnosti a ta se dále postará 

o jejich zpracování co nejšetrnějším zpŧsobem k ţivotnímu prostředí.
65
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Rozdíl v získání primární a druhotné suroviny je propastný ať jde o finanční stránku, 

či vliv na ţivotní prostředí. Primární suroviny jsou zpravidla získány těţbou, čištěny a dále 

upravovány s mnohými dopady na lokalitu v oblasti těţby. Druhotná surovina ke svému 

dalšímu pouţití potřebuje zpravidla manuální práci k rozmontování na jednotlivé 

součástky, kdy sice následuje jejich tavení a čištění, to ovšem ani zdaleka nespotřebuje 

tolik energie, jako získání primární suroviny. A co je nejdŧleţitější, nedojde k poškození 

přírody těţbou.
13,67

 

Recyklací mobilních telefonŧ lze získat druhotnou surovinu nejen pro výrobu 

elektronických zařízení, ale také pro stavebnictví, jako přísady do betonu. Toto vyuţití 

umoţňuje vysoké mnoţství oxidu křemičitého, který tvoří druhou nejvíce zastoupenou 

surovinou v mobilních telefonech.
4,55

 

Bohuţel v České republice stále není recyklace mobilních telefonŧ příliš vţitá, proto 

jsou často otevírány projekty, které mají za úkol povědomí o recyklaci zvýšit. V roce 2005, 

kdy začal celý systém zpětného odběru fungovat, bylo do sběrných boxŧ na značkových 

prodejnách TMCZ odevzdáno pouze 400 ks mobilních telefonŧ. A v roce 2006 tvořila 

recyklace mobilních telefonŧ v oblasti IT techniky pouze tři procenta.
69

 

Mnohem většího úspěchu bylo dosaţeno recyklací 50 554 ks mobilních telefonŧ, 

které byly shromáţděny na přelomu roku 2007 a 2008 společností T-Mobile Czech 

Republic a.s. v akci Recyklístek. Při ní, za kaţdý odevzdaný telefon byla pŧvodnímu 

majiteli předána poukázka v hodnotě 200 Kč na nákup nového přístroje či příslušenství. 

Takto bylo získáno téměř 750 kg mědi, 650 kg oxidu křemičitého a mnoho dalších látek.
70

 

4.5 Moţné dopady nevhodně uloţeného odpadu na ţivotní prostředí 

Ještě v osmdesátých letech minulého století se odpady, i ty nebezpečné, vyváţely na 

rŧzná místa, staré lomy nebo rokle. Tehdy sice nemohlo jít o mobilní telefony, nicméně 

ţivotnímu prostředí celkově takové chování nepřináší nic pozitivního, ba naopak, proto 

je dŧleţité, aby se uţ do budoucna nezvyšoval podíl špatně umístěného odpadu.
57 

V současné době si stále ještě mnoho uţivatelŧ mobilních telefonŧ neuvědomuje, ţe, 

stanou-li se tyto přístroje odpadem, mohou být pro ţivotní prostředí nemalou zátěţí. 

A, bohuţel, je k recyklaci stále odevzdáván pouze zlomek vyslouţilých přístrojŧ. Místo 

v recyklačním procesu končí doma v zásuvce nebo prostřednictvím vhození do komunálního 



Šárka Piglová: Vliv mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí 

2011  39 

odpadu ve spalovně či na skládce komunálního odpadu, kde se stává pro obsah toxických látek 

ekologickou zátěţí.
4,55

 Pro zajímavost následně uvádím na Obrázku 5 grafické vyjádření 

obsahu látek v mobilním telefonu. 

 

Obrázek 5: Z čeho se skládá mobilní telefon (převzato a upraveno)
13 

Pokud přístroj skončí spolu s běţným domácím odpadem na skládce komunálního 

odpadu, mŧţe být následně přejet nákladními auty nebo s největší pravděpodobností rozbit 

či rozdrcen kompaktorem, který sniţuje objem odpadkŧ. Postupem času na tuto drť pŧsobí 

klimatické vlivy, mikroorganismy a chemické procesy probíhající na skládce. Tím dochází 

k uvolňování nejrŧznějších toxických látek, niklu a kadmia z poškozených starých typŧ 

baterií, rtuť vyteče z displejŧ. Postupně dalšími reakcemi dochází k uvolňování například 

bromovaných zpomalovačŧ hoření, šestimocného chromu, arsenu, antimonu, mědi, 

beryllia, jejich výčtem lze pokračovat. Malé částečky prachu z rozdrceného přístroje se 

mohou dostat prostřednictvím zvířat, která se na skládce pohybují, přičemţ je vdechují, do 

potravního řetězce. Proti poţití kontaminované vody či potravy nás chrání stát a směrnice, 

ale zcela jistě nemŧţe prověřit všechny.
4,55

 

Druhou variantou cesty nesprávně umístěného odpadu je spalovna komunálních 

odpadŧ. Jelikoţ tato není uzpŧsobena k tak vysokému náporu toxických látek, které 

mobilní telefon obsahuje, dochází jeho spálením k neúměrnému zatíţení filtračních 

systémŧ a následně tak zdraţení provozu celé spalovny komunálního odpadu.
4,55
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V souvislosti s mobilním telefonem tedy vidím jako jeden z největších problémŧ 

kontaminaci zpŧsobenou nevhodným uloţením do komunálního odpadu, ať uţ je jeho osud 

následně jakýkoli. Zde nejenţe kovové součástky přichází nazmar, ale hlavně toxické 

látky, tedy i jejich nepatrné mnoţství mŧţe poškodit naše játra, ledviny, srdce, ale 

i rozmnoţovací schopnosti. Zajímavé je, ţe vyteklá baterie z jediného mobilního telefonu 

mŧţe znečistit aţ sto tisíc litrŧ vody.
26
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5 PLATNÁ LEGISLATIVA 

Právní úprava celé oblasti ţivotního prostředí byla prakticky poprvé řešena aţ 

v polistopadovém období. Do té doby měly absolutní prioritu produkční funkce před 

ekologickými hledisky a antropogenní vliv na přírodu byl zlehčován. Tato doba 

s mobilními telefony naštěstí nesouvisela a postupem času, zvláště v posledním desetiletí, 

na jehoţ počátku se připravoval vstup do EU, se pro tuto oblast udělalo hodně 

pozitivního.
25

 

Téma bakalářské práce je hodně široké, proto i záběr souvisící legislativy s řešenou 

problematikou není jiný. I kdyţ se snaţím vybrat pouze tu úzce spjatou s MT, přesto se 

rozsahem dostávám na několik stránek textu. Ostatní souvisící zmíním jen okrajově. 

Hlavním zákonem této oblasti je Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisŧ. Ten vymezuje základní pojmy z oblasti ŢP, zdŧrazňuje zásady 

a povinnosti při ochraně ţivotního prostředí a vyvozuje odpovědnosti při jejich porušení.
1
 

Dále Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisŧ, běţně nazýván jako zákon EIA a Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o ţivotním prostředí, v platném znění.
1,71

 

Oblast sloţkových a souvisejících předpisŧ obsahuje stovky dalších zákonŧ, včetně 

trestního zákona a občanského zákoníku, proto jsem nucena učinit bodový výběr jen těch 

nejdŧleţitějších, všechny v úplném znění pozdějších předpisŧ:
1
 

 Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí a její 

pŧsobnosti v ochraně lesa. 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 

 Zákon č. 45/1966 Sb., o vytváření zdravých ţivotních podmínek. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Dále je vhodné věnovat se jednotlivým sloţkám ţivotního prostředí, kdy ke kaţdé 

uvedu, z prostorových dŧvodŧ pouze to nejdŧleţitější. Prvním širším tématem bylo 

ovzduší, jemuţ byla věnována podstatná část práce. Ostatní řešená témata této práce jsou 

taktéţ více rozvedena v následném textu. 
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Ovzduší 

Nejdŧleţitějším zákonem této oblasti, je nezbytně Zákon č. 86/2002 Sb., 

pojednávající o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonŧ, dalšími souvisícími 

jsou Zákon č. 289/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho 

znečišťování a Zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země. Dále pak 

Zákon č. 211/1993 Sb., o zákazu výroby, dovozu a pouţívání látek ničících ozónovou 

vrstvu atmosféry a výrobkŧ je obsahujících, všechny v platném znění. Dále existuje mnoho 

nařízení vlády ohledně imisních a emisních limitŧ, podmínek provozování rŧzných zdrojŧ 

znečištění a v neposlední řadě jsou zde vyhlášky.
1,24,72

 

Výše uvedený omezený výčet právní úpravy z hlediska ovzduší naznačuje 

nejdŧleţitější nové prvky, které byly do naší legislativy vpraveny mnohdy uţ v době 

přípravy vstupu do Evropské unie. Nově se jedná o závazné a termínované limity, sankce. 

Toto v našem právním řádu dlouhou dobu chybělo.
16

 

Rámcová směrnice o ovzduší č. 96/62/ES, ukládá České republice vznik programu 

ke zlepšení kvality ovzduší. V české legislativě je tento program pojat jako určitá 

nadstavba nad programem sniţování emisí a je zaměřen pouze na problémové znečišťující 

látky. V souladu s poţadavkem směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ES 

o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší byl v roce 2006 

zpracován Národní program sniţování emisí České republiky. Jeho cílem je sníţit zátěţ 

ţivotního prostředí.
16

 

Voda 

 Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. 

Půda 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského pŧdního fondu. 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích.  

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Výše pouze bodově jmenovaná pětice zákonŧ ohledně vody a pŧdy, je v platném 

znění pozdějších předpisŧ plně v souladu s poţadavky Evropské unie.
71,73
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5.1 Mobilní telefony a výstavba vysílačů  

S mobilními telefony a výstavbou vysílačŧ souvisí další, ještě nejmenované, 

předpisy. Jako hlavní zde mohu jmenovat Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky, oba 

v platném znění pozdějších předpisŧ.
50

 

Jiţ výše jmenovaný Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ukládá 

povinnost mobilním operátorŧm prokázat a doloţit výpočtem či měřením místně příslušné 

hygienické stanici, ţe umístění základnové stanice splňuje všechny limity uvedené 

v platných právních předpisech.
1,74

 § 35 tohoto zákona dále definuje neionizující záření 

jako elektrická a magnetická pole a elektromagnetická záření o frekvenci do 1,7.10
15

 Hz.
1
 

Prováděcím právním předpisem Nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví 

před neionizujícím zářením došlo k harmonizaci se Směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady č. 2004/40/ES ze dne 29. 4. 2004. Toto nařízení podrobně upravuje hygienické 

limity neionizujícího záření, metody a zpŧsob jejich zjišťování a hodnocení, blíţe stanoví 

minimální rozsah opatření k ochraně zdraví při práci a upravuje nejvyšší přípustné hodnoty 

expozice fyzických osob v komunálním prostředí neionizujícímu záření.
74

 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na stavební 

výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým 

se stanoví technické poţadavky na stavební výrobky označované CE a v neposlední řadě 

také vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích na výstavbu. Dále České státní normy.
50

 

Podstatný zákon, který souvisí i s mobilním telefonem, hlavně s výstavbou vysílačŧ a 

dalších nemovitostí je Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění, zkráceně nazýván také stavební zákon. Spolu s tímto zákonem je často 

uplatňovaný Zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisŧ.
50

 

5.2 Odpady 

V  odvětví odpadŧ je hlavním milníkem Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ, hovoří o odpadu jako 

o kaţdé movité věci, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a dochází k jejímu trvalému 
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odloţení a zároveň přísluší do některé ze skupin odpadŧ uvedených v příloze k tomuto 

zákonu.
1,57

 

Níţe jmenuji několik dŧleţitých souvisících vyhlášek: 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadŧ. 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadŧ. 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Jelikoţ problematice odpadu je věnována asi nejširší část této práce, je vhodné se 

podívat na výše uvedenou legislativu v širších souvislostech, opět i z pohledu Evropské unie. 

Ze Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho novelizace zákonem 297/2009 Sb. 

vychází tyto definice
1
: Elektrické a elektronické zařízení – jde o zařízení, jehož funkce závisí 

na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu 

a měření elektrického proudu či elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin 

uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu, a které je určeno pro použití při napětí 

nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou 

zařízení určených výlučně pro účely obrany státu. Dále z něho rovněţ vyplývá, ţe 

elektroodpadem je nazýváno elektrozařízení, které se stalo jiţ odpadem, včetně všech 

komponentŧ, konstrukčních a spotřebních dílŧ, které v tomto okamţiku jsou součástí zařízení. 

Zákon také výrobci nařizuje umoţnit zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího 

z domácností, pro elektroodpad nepocházející z domácností zajistit oddělený sběr. Pro 

účely zpětného odběru označit elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu, kaţdé 

elektrozařízení grafickým symbolem. Pokud toto označení není moţné uvést přímo na 

elektrozařízení, označí se obal, návod k pouţití nebo záruční list. Tato povinnost se 

vztahuje na přímé výrobce mobilních telefonŧ.
1,65

 

Povinnost zpětného odběru elektrozařízení vychází ze Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektronických 

zařízeních. Jejím cílem je zajištění oprav, opětovného pouţití a recyklace elektrozařízení. 

Mobilní telefony jsou uvedeny v příloze IB směrnice ve skupině č. 3 – Zařízení informačních 

technologií a telekomunikační zařízení a dále doposud nezařazená do 1 kg (nabíječky, 

headsety atp.).
71
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Výše uvedená směrnice 2002/96/ES byla do české legislativy transponována novelou 

zákona o odpadech č. 7/2005 Sb., povinnosti ohledně elektrozařízení jsou uvedeny 

v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a to ve čtvrté části – povinnosti při 

nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, mobilní telefony spadají do skupiny č. 3 – Zařízení 

informačních a telekomunikačních zařízení, přílohy č. 7 zákona o odpadech. Přímo jsou 

uvedeny pod číslem 3.19 v příloze 1 vyhlášky 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady, ze dne 5. září 2005, která detailněji rozšiřuje přílohu č. 7 zákona o odpadech 

a přímo vyjmenovává jednotlivá zařízení a podrobně informuje o nakládání s nimi. Z něho 

vyplývají povinnosti pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, vyuţití a odstranění 

elektrozařízení a elektroodpadu následnými zpŧsoby: 

 samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady, 

 společně s jiným výrobcem nebo výrobci na základě písemně uzavřené 

smlouvy, smluvní strany odpovídají za plnění povinností stanovených 

v tomto dílu zákona solidárně, 

 přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující 

společné plnění povinností výrobcŧ podle tohoto dílu zákona, odpovědnost 

výrobcŧ za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona, pokud tato 

právnická osoba povinnosti neplní, nezaniká.
75

 

Okrajově je moţné zmínit další, nikoli zanedbatelný odpad, vzniklý těţbou. O něm 

hovoří Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těţebním odpadem a o změně některých 

zákonŧ transponuje do vnitrostátního právního řádu České republiky směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těţebního 

prŧmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.
16,75

 

Zákon hovoří o odpadu, který vzniká při loţiskovém prŧzkumu, těţbě, úpravě nebo 

skladování nerostŧ. Novelizuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ.
75
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5.3 Baterie 

Zákon 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisŧ, je plně v souladu se 

směrnicí evropského parlamentu a rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích 

a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 

91/157/EHS.
58

 

5.4 Obaly 

Zde je hlavním zákonem Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. Dle směrnice 94/62/ES 

Evropská unie poţadovala, aby do 31. 12. 2005 byla splněna procenta na 50 % znovu 

vyuţití obalŧ a 25 % pro recyklaci plastových obalŧ. Jelikoţ Česká republika nebyla 

schopna toto splnit, došlo, dle platné dobrovolné dohody a zákona č. 477/2001 Sb., 

o obalech, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002, k postupnému procentuelnímu nárŧstu 

recyklace a znovu vyuţití obalŧ.
16

 Cílem tohoto zákona je stanovit pravidla pro plnění 

povinností k obalŧm, které jsou uváděny na trh nebo do oběhu prodejem baleného zboţí, 

stejně jako je tomu v zemích Evropské unie. Stanovuje poţadavky na co největší míru 

vyuţitelnosti obalŧ, recyklaci a šetrnost obalu k ţivotnímu prostředí.
1
 

U většiny povinných osob toto zajišťuje sdruţené plnění na základě uzavření 

smlouvy s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, která sdruţuje finanční 

prostředky povinných osob, které následně, dle prokázaného mnoţství vytříděných odpadŧ 

z obalŧ, přerozděluje jednotlivým obcím v systému.
62,75
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6 ZÁVĚR 

I kdyţ existuje mnoho potenciálních negativních vlivŧ mobilních telefonŧ na ţivotní 

prostředí, nelze předpokládat, ţe by to do budoucna nějak výrazně omezilo jejich výrobu 

a uţívání, spíše lze očekávat opak. Proto je na místě, aby kaţdý dle svých moţností 

a schopností, udělal maximum proto, aby sníţil, případně zamezil jejich dopadu na ţivotní 

prostředí. 

Na tomto místě cítím nutnost uvést, ţe jsem ráda, ţe díky výběru tohoto tématu 

a studiu příslušných zdrojŧ, jsem měla moţnost zjistit, co vše dělá mŧj zaměstnavatel 

společnost T-Mobile Czech Republic a.s. pro to, aby byl jeho zásah do ţivotního prostředí 

minimální. 

Celá bakalářská práce byla věnována zmapování konkrétních vlivŧ mobilních 

telefonŧ na ţivotní prostředí, moţná spíše obecnému pohledu na ně, s cílem nalézt, kde lze 

zmírnit případné nalezené negativní dopady s následným návrhem řešení. 

První moţný šetrnější přístup vidím ve sníţení spotřeby elektrické energie. K tomu 

jiţ společnost T-Mobile Czech Republic a.s. učinila výrazný krok obměnou svých 

základnových stanic a jejich řídících jednotek započatou v roce 2008. Nicméně obdobná 

akce i u ostatních provozovatelŧ telekomunikačních zařízení by jistě přinesla své ovoce. 

S touto variantou souvisí také výroba elektřiny, jeţ lze provést téţ příznivějším 

zpŧsobem, tedy vyloučením, či alespoň minimalizováním uţití fosilních paliv, s čímţ 

se pojí i kýţené sníţení produkce oxidu uhličitého. Toto mŧţe být zabezpečeno níţe 

uvedenými ekologičtějšími zdroji: 

 energie vodních elektráren, 

 sluneční energie, 

 energie z biomasy, 

 větrná energie, 

 vnitřní teplo země. 

Další moţností je ukládání většího mnoţství oxidu uhličitého do dlouhodobých 

úloţišť, či zvýšení účinnosti vyuţívání ve výrobních technologiích. Nejenţe výše uvedené 
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zdroje méně znečišťují, ale neposlední výhodou je jejich obnovitelnost a nevyčerpatelnost, 

díky čemu státy nejsou závislé na dovozu paliv. 

Větší otevření se novým technologiím, vidím jako další variantu v souvislosti 

s elektrickou energií, potaţmo vznikem oxidu uhličitého. V USA majoritní výrobce vyvinul 

zpŧsob, jak dobít baterie mobilního telefonu svalovou silou. Rukou poháněné zařízení 

poskytuje dvacet minut hovoru uţ při tříminutovém mačkání ručního generátoru. Další nové 

technologie, jako jsou vodíkové palivové články, zinkovzduchové a sluncem poháněné 

baterie, které jsou ve stádiu vývoje, moţná do budoucna přinesou nahrazení současných 

technologií baterií. Jejich uvedením na trh by jistě došlo k výraznému šetření ţivotního 

prostředí, ochraně přírodních zdrojŧ a v neposlední řadě i sníţení mnoţství odpadu. 

Snad nejčastěji diskutovaným tématem v souvislosti s mobilním telefonem je 

elektromagnetické záření, kde jsou známy dva rozdílné názory mnohdy proti sobě stojících 

odborníkŧ. Zde existuje dostatek studií, které hovoří o neškodnosti zákonem stanovených 

limitních dávek tohoto záření. Osobně si myslím, ţe rozumná míra vyuţívání mobilního 

telefonu uškodit skutečně nemŧţe. A tak, jako u mnoha osob nemusí být bez následku 

celodenní pojídání sladkostí, mŧţe se i v případě neúměrného pouţívání mobilního 

telefonu u citlivějších jedincŧ objevit drobný problém třeba v podobě bolesti hlavy, ovšem 

zde bude sporné, zda nepŧjde spíše o dŧsledek moţného přepracování. 

Následným řešeným tématem byla výstavba vysílačŧ, zde jsou pro mě získaná 

souhlasná stanoviska dotčených orgánŧ dostatečnou zárukou minimálního zásahu do 

ţivotního prostředí. Veškerá doporučení, která mě napadají, jiţ jsou praktikována. Uvítala 

jsem, ţe v těchto otázkách, jindy konkurenční společnosti, často táhnou za jeden provaz. 

Poslední a nejširší kapitola se zabývá odpadem, zde apeluji na nutnost jeho třídění, 

jelikoţ v minulých dobách jiţ byla tato jediná planeta Země nadmíru znečištěna a nelze 

předpokládat, ţe pokud bude toto znečišťování pokračovat, bude v budoucnu k dispozici 

jiný prostor pro ţití. Mobilní telefon vhozený do odpadkového koše je následně i se svými 

vzácnými sloţkami rozdrcen a pohlcen skládkou nebo spalovnou komunálního odpadu, 

které k tomu nejsou uzpŧsobeny. Tedy nejenţe ztrácíme tak cenné zdroje, které nám 

mohou v budoucnu chybět, ale zároveň jsou špatně spálené zplodiny rozvířeny do ovzduší. 

Dle výzkumŧ je evidentní, ţe doma v zásuvkách, je ještě velké mnoţství mobilních 

telefonŧ a český národ, jak uţ vyplývá z jedné z popisovaných akcí Recyklístek, často 
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reaguje na finanční výhodu, kterou mu odevzdání mobilního telefonu přinese. Vhodnou 

variantou umoţnění recyklace jiţ nepotřebných přístrojŧ, je opakování akcí podobného typu, 

coţ také minimalizuje nutnost těţby. 

Další úsporu ţivotního prostředí vidím u jednotlivých výrobcŧ mobilních telefonŧ 

v tom, vkládat do balení pouze manuál v jazyce země, ve které je mobilní telefon určen 

k prodeji. Protoţe ostatní broţurky se stávají odpadem jiţ ve chvíli, kdy je přístroj 

zakoupen. Pokud namítnete, ţe přístroje u nás mŧţe zakoupit i cizinec, který by třeba rád 

pročetl informace ve svém jazyce, pak je jednoduché toto ošetřit umístěním ostatních 

variant na internetové stránky či na jiţ běţně přikládané CD se SW aplikacemi, odtud jiţ 

není problém dané informace stáhnout a individuálně, případně i na prodejně vytisknout. 

Pokud obsluha prodává telefon cizinci, bylo by namístě proaktivně mu tuto variantu 

nabídnout, jistě se setká s pochopením a pŧjde o méně nákladné řešení pro ţivotní 

prostředí, neţ výroba takového mnoţství zbytečných broţur, jako doposud. V tomto ohledu 

musím uvést, ţe během psaní práce jsem zjistila, ţe u některých telefonŧ je jiţ tato varianta 

vyuţívána. 



Šárka Piglová: Vliv mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí 

2011  50 

Pouţitá literatura 

1 Právo životního prostředí : Právní stav ke dni 15. února 2010. Praha : C. H. Beck, 

2010. 746 s. ISBN 978-80-7400-202-1. 

2 Prŧvodce dějinami komunikace. Impuls. 2006, č. 3, s. 6-8. 

3 PROCHÁZKA, David. Mobilní telefony. Praha : Rubico, 2000. 104 s. ISBN 80-85839-

57-1. 

4 BRABEC, Jaroslav. Elektroodpad : Mobilní telefony se také stanou odpadem. 

Odpadové fórum. 2008, č. 11, s. 12-19. ISSN 1212-7779. 

5 BAZALA, David. Telekomunikace a VoIP telefonie. Praha : BEN, 2006. 190 s. ISBN 

80-7300-201-9. 

6 KOCMAN, Rostislav. 444 tipů a triků k mobilu. Praha : Computer Press, 2000. 120 s. 

ISBN 80-7226-305-6. 

7 WHO [online]. 2010 [cit. 2011-12-12]. Elektromagnetická pole a veřejné zdraví: 

mobilní telefony. Dostupné z WWW: 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>. 

8 DOSEDĚL, Tomáš. Kdo je v zemi zdejší největší a nejskvělejší?. Mobility. 2010, č. 3, 

s. 30-31. ISSN 1212-9879. 

9 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 2010 [cit. 2010-12-12]. Justice.cz. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=search

Results&hledani.@typ=subjekt&hledani.format.typHledani=x*&hledani.podminka.sub

jekt=Telefonica>. 

10 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 2010 [cit. 2010-12-12]. Justice.cz. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=search

Results&hledani.@typ=subjekt&hledani.format.typHledani=x*&hledani.podminka.sub

jekt=t-mobile >. 

11 Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 2010 [cit. 2010-12-12]. Justice.cz. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=search

Results&hledani.@typ=subjekt&hledani.format.typHledani=x*&hledani.podminka.sub

jekt=vodafone >. 

12 Ţivotní cyklus mobilního telefonu. United States, 2004, s. 1-2. Dostupný také z 

WWW: <www.epa.gov/osw>. 

13 Pro svět kolem nás : Zdravá planeta [online]. 2008 [cit. 2011-01-18]. Těţba poškozuje 

ţivotní prostředí. Dostupné z WWW: <http://www.prosvetkolemnas.cz/zdrava-

planeta/index.html>. 

14 ŠRÁČEK, Ondřej; DATEL, Josef; MLS, Jiří. Kontaminační hydrogeologie. Praha : 

Karolinum, 2002. Kontaminace z dŧlních odpadŧ, s. 158-165. ISBN 80-246-0512-X. 



Šárka Piglová: Vliv mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí 

2011  51 

15 MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Praha : Karolinum, 2009. 418 s. ISBN 978-

80-246-1580-6. 

16 Fakta a data o životním prostředí v České republice. Praha : Ministerstvo ţivotního 

prostředí, 2002. 74 s. ISBN 80-7212-195-5. 

17 Nokia : Proč recyklovat [online]. 2009 [cit. 2011-01-13]. Recyklace dává telefonu 

druhý ţivot. Dostupné z WWW: <http://www.nokia.com/environment/recycling/why-

recycle>. 

18 LOMBORG, Bjorn. Skeptický ekolog. Praha : Liberální institut, 2001. 587 s. ISBN 80-

86389-42-4. 

19 ZIEGLER, Václav, et al. Ekosystémy a člověk. Praha : Práce katedry biologie a 

ekologické výchovy Univerzity Karlovy v Praze, 2002. 251 s. ISBN 80-7290-079-X. 

20 TŘEBICKÝ, Viktor, et al. Tantal. In Česká stopa : Ekologické a sociální dopady 

domácí. Praha : Zelený kruh a Hnutí DUHA v edici APEL, 2005. s. 23-26. Dostupné z 

WWW: 

<http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:5b19T7NjQBoJ:www.zelenykruh.cz/do

kumenty/ceska-

stopa.pdf+%C4%8Desk%C3%A1+stopa&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjiK2

wqQzIEZnNhQxscUKWWb1sjMhAugk_wtFXSCFAvztBlMtfaZw4-

lzA7FyQiBb07T17iRGr7TsUe3U409XQFW_8VpxDafFprZH0FYykXtBhdUTamOT1

EiBcSGDhpuhugkpnk&sig=AHIEtbTvJKSmrFqxKSbL5VcLQh4ZPNkSWA>. ISBN 

80-239-6724-X. 

21 InfoWorld [online]. 2009 [cit. 2010-12-10]. The top underreported tech stories of 2009. 

Dostupné z WWW: <http://www.infoworld.com/t/tech-industry-analysis/top-

underreported-tech-stories-2009-455?page=0,2>. 

22 NELLEMANN, C.; REDMOND, I.; REFISCH, J. Poslední stánek goril : 

Environmentální zločin a konflikt v Konţské pánvi. In . UNEP. Norsko : Birkeland 

Trykkeri AS, 2010. s. 88. Dostupné z WWW: 

<http://www.grida.no/publications/rr/gorilla/>. ISBN 978-82-7701-076-2. 

23 Stanford Materials [online]. 2010 [cit. 2011-01-09]. Tantal Metal. Dostupné z WWW: 

<http://www.stanfordmaterials.com/tantalum.html>. 

24 BRANIŠ, Martin; HŦNOVÁ, Iva. Atmosféra a klima aktuální otázky ochrany ovzduší. 

Praha : Karolinum, 2009. 351 s. ISBN 978-80-246-1598-1. 

25 KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. Praha : Fortuna, 2004. 103 s. ISBN 80-

7168-902-5. 

26 WINES, Jacquie. You Can Save the Planet. United Kingdom : Buster Books, 2007. 144 

s. ISBN 78-1905158782. 

27 NÁTR, Lubomír. Země jako skleník: Proč se bát CO2?. Praha : Academia, 2006. 143 

s. ISBN 80-200-1362-8. 

28 DOYLE, Alister. World Environment News : PLANET ARK [online]. 2010 [cit. 2011-

01-09]. CO2 na nová maxima přes zpomalení hospodářského rŧstu. Dostupné z 

WWW: <http://planetark.com/enviro-news/item/57144>. 



Šárka Piglová: Vliv mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí 

2011  52 

29 BROOKS, Cristina. Climate action [online]. 2010 [cit. 2011-01-24]. Emisí CO2 sada 

pro rekordní úrovně v roce 2010. Dostupné z WWW: 

<http://www.climateactionprogramme.org/news/co2_emissions_set_for_record_levels_

in_2010/>. 

30 Příspěvek Pracovní skupiny III ke čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro 

změnu klimatu. In METZ, B., et al. Mitigation of Climate Change [online]. Cambridge, 

United Kingdom and New York, NY, USA : Cambridge University Press, 2007 [cit. 

2010-12-17]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/contents.html>. 

31 KLAUS, Václav. Modrá, nikoli zelená planeta. Praha : Dokořán, s. r. o., 2007. 164 s. 

ISBN 978-80-7363-152-9. 

32 T-Mobile [online]. 2008 [cit. 2010-01-12]. Výroční zprávy a účetní závěrky. Dostupné 

z WWW: <http://www.t-mobile.cz/web/cz/residential/ospolecnosti/financnizpravy>. 

33 NYKODÝMOVÁ, Jana. Výstavba vysílače telekomunikační společnosti. : Procesní 

analýza.. Praha, 2009. 74 s. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, 

Fakulta informatiky a statistiky. Dostupné z WWW: 

<http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9lJmcVy4nhAJ:info.sks.cz/www/zavpr

ace/soubory/54180.pdf+V%C3%BDstavba+vys%C3%ADla%C4%8D%C5%AF+Nyk

od%C3%BDmov%C3%A1&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjRWFN516sANi

Ds66qqYztMeSanL0o30Vn-KXru2VC6uaVMf2-

aizD1b092C6dCb3x43FbPmxa8loTgOdRH7N00bHW11pNVyBQ19hzlM9hjUFR7Dn

simTNY21flgGKWFxmIsnP4&sig=AHIEtbSok3SIVvDWaoMZdQdw4Nt22eNSeg>. 

34 Vodafone [online]. 2010 [cit. 2011-01-12]. Ţivotní prostředí. Dostupné z WWW: 

<http://www.vodafone.cz/o_vodafonu/spolecenska_odpovednost/zivotni_prostredi.htm

>. 

35 O2 : Tiskové zprávy [online]. 2009 [cit. 2010-01-12]. O2 a LG uvedou v Česku mobilni 

telefon se solárním panelem. Dostupné z WWW: <http://www.o2.cz/osobni/200437-

tiskove_zpravy/167823-

O2_a_LG_uvedou_v_Cesku_mobilni_telefon_se_solarnim_panelem.html>. 

36 FOJTEK, Alois. Bakalářská fyzika pro HGF. Ostrava : VŠB – TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA, 2008. Elektromagnetické záření, s. 145. ISBN 978-80-

248-0950-2. 

37 SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. Elektřina a magnetismus. Praha : Academia, 2002. 

Elektromagnetické záření, s. 321-357. ISBN 80-200-1004-1. 

38 Zdraví a mobil [online]. 2009 [cit. 2011-01-20]. Co je EMF?. Dostupné z WWW: 

<http://www.zdraviamobil.cz/cs/node/71>. 

39 HERČÍK, Miloslav. Otázek a odpovědí o životním prostředí. Ostrava : MONTANEX, 

a.s.,, 2004. Elektromagnetické záření, s. 141-145. ISBN 80-7225-123-6. 

40 PEKÁREK, Luděk. Státní zdravotní ústav [online]. 2007 [cit. 2011-01-12]. Zdraví a 

mobilní telefony. Dostupné z WWW: <http://www.szu.cz/tema/pracovni-

prostredi/zdravi-a-mobilni-telefony?highlightWords=EMF>. 

41 ROSE, Wulf-Dietrich. Elektrosmog – Elektrostres. Praha : PRAGMA, 2002. 202 s. 

ISBN 978-80-7205-905-8. 



Šárka Piglová: Vliv mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí 

2011  53 

42 KORBEL, Luboš. Mobil.cz [online]. 2010 [cit. 2011-01-02]. Podívejte se, které mobily 

vám nejvíce září do hlavy. Dostupné z WWW: <http://mobil.idnes.cz/podivejte-se-

ktere-mobily-vam-nejvice-zari-do-hlavy-fxf-

/telefony.asp?c=A100719_214539_telefony_kor>. 

43 ICNIRP Prohlášení [online]. USA : ICNIRP, 2009 [cit. 2011-01-10]. Pokyny pro 

omezení expozice časově proměnným elektrickým, magnetickým, a 

elektromagnetických polí (do 300 GHz), Dostupné z WWW: 

<http://www.icnirp.net/PubEMF.htm>. 

44 HRADIL, Radomil. Ekolist.cz : publicistika [online]. 2008 [cit. 2011-01-17]. 

Vysokofrekvenční elektromagnetická pole – reálná hrozba pro lidské zdraví?. 

Dostupné z WWW: <http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-

komentare/vysokofrekvencni-elektromagneticka-pole-realna-hrozba-pro-lidske-

zdravi?apc=/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vysokofrekvencni-elektromagneticka-

pole-realna-hrozba-pro-lidske-

zdravi&nocache=invalidate&sh_itm=86f48a155feefc676ee38ea2afef1918&all_ids=1>. 

45 T-Mobile [online]. 2010 [cit. 2011-01-09]. Mobilní telefony. Dostupné z WWW: 

<https://eshop.t-

mobile.cz/yourPackage.jsp;jsessionid=7fg5NgfCyMhWkv1JpQcGVfngJ3G7PF5GcGT

nR2sL255dyqNzJYy8!-1404566675?action=viewOnly&routeStepId=telephone>. 

46 Mobilní telefony, základnové stanice a zdraví : Odpovědi do kapsy. Praha : Asociace 

provozovatelŧ mobilních sítí, 2010. 9 s. 

47 Zdraví a mobil [online]. 2010 [cit. 2010-11-18]. Základnové stanice. Dostupné z 

WWW: <http://www.zdraviamobil.cz/cs/node/115>. 

48 PETERA, Jiří. EArchiv.cz : Data v mobilních sítích [online]. 2010 [cit. 2010-11-09]. 

Celulární (buňkový) princip. Dostupné z WWW: 

<http://www.earchiv.cz/a008s200/a008s201.php3>. 

49 Česká republika. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In 

Sbírka zákonů, Česká republiky. 2006, částka 63, s. 2226-2290. Dostupný také z 

WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=183/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlou

vy>. 

50 HAVLÍK, Martin, et al. Stavební standard pro výstavbu základnových stanic. Praha : 

TMCZ, 2010. 65 s. [neveřejný zdroj dostupný v TMCZ]. 

51 Agentura ochrany přírody a krajiny [online]. 2011 [cit. 2011-01-11]. Souhrnný 

přehled. Dostupné z WWW: 

<http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/index.php?frame>. 

52 Pro svět kolem nás [online]. 2008 [cit. 2011-01-11]. Zdravá planeta. Dostupné z 

WWW: <http://www.prosvetkolemnas.cz/zdrava-planeta/index.html>. 

53 T-Mobile.cz [online]. 1998 [cit. 2010-12-12]. Výroční zprávy a účetní závěrky. 

Dostupné z WWW: <http://www.t-

mobile.cz/web/cz/residential/ospolecnosti/financnizpravy>. 

54 Vodafone [online]. 2010 [cit. 2011-01-10]. Tísňová volání. Dostupné z WWW: 

<http://www.vodafone.cz/osobni_web/kontakty/uzitecna_cisla/tisnova_volani.htm>. 



Šárka Piglová: Vliv mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí 

2011  54 

55 BRABEC, Jaroslav. Tretiruka.cz [online]. 2009 [cit. 2011-01-19]. Mobilní telefony se 

také stanou odpadem ZAJÍMAVÁ ČÍSLA A SUROVINY V MOBILNÍCH 

TELEFONECH. Dostupné z WWW: <http://www.tretiruka.cz/news/mobilni-telefony-

se-take-stanou-odpadem-zajimava-cisla-a-suroviny-v-mobilnich-telefonech/>. 

56 PROJEKT GROUP 2,1. MOBILE PHONE PARTNERSHIP INITIATIVE (MPPI) - 

PROJECT 2.1 : GUIDELINE ON THE COLLECTION OF USED MOBILE 

PHONES. In Basel Convention. Francie : UNEP, 2009. s. 41. 

57 ŠŤASTNÁ, Jarmila. Kam s nimi. Praha : EKO-KOM, a. s., 2007. 117 s. ISBN 80-

85005-72-7. 

58 Battex [online]. 2009 [cit. 2011-01-26]. Normy a zákony. Dostupné z WWW: 

<http://www.battex.info/normy>. 

59 Ecobat [online]. 2010 [cit. 2011-01-19]. Zpětný odběr pouţitých baterií. Dostupné z 

WWW: <http://www.ekobat.cz/cz/spotrebitele/technicke-informace/>. 

60 Wise Geek [online]. 2010 [cit. 2011-01-10]. Co je NiCd baterie?. Dostupné z WWW: 

<http://www.wisegeek.com/what-is-a-nicd-battery.htm>. 

61 DONOGHUE, Andrew. Cnet Australia [online]. 2006 [cit. 2011-01-12]. Fotografie: 

Recyklace mobilních hor. Dostupné z WWW: <http://www.cnet.com.au/photos-

recycling-the-mobile-mountain_p7-240061706.htm#vp>. 

62 EKO-KOM [online]. 2010 [cit. 2011-01-29]. Jak systém funguje. Dostupné z WWW: 

<http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=68>. 

63 RYCHETSKÝ Dobromil, Odpady – podnikatelem bez pokut, ERA, 2001, 139s., ISBN 

80-86517-27-6 

64 Ministerstvo životního prostředí [online]. 2010 [cit. 2011-01-28]. Kolektivní systémy 

OEEZ - kontakty. Dostupné z WWW: 

<http://www.mzp.cz/cz/kolektivni_systemy_oeez>. 

65 CHRENKA, Aleš. Systém zpětného odběru mobilních telefonů společnosti T-Mobile. 

Praha : TMCZ, 2007. 21 s., [interní zdroj dostupný v TMCZ] 

66 REMA : Systém ekologického nakládání s elektroodpadem [online]. 2010 [cit. 2011-02-

10]. Dostupné z WWW: <http://www.remasystem.cz/index.php/cs/pro-

verejnost/zakladni-informace>. 

67 Mobilní telefon recyklace [online]. 2010 [cit. 2011-02-10]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mobilephonerecycling.co.uk/>. 

68 SNYDER, Gary. Místo v prostoru. Praha : Czech edition Maťa, 2002. 227 s. ISBN 80-

7287-046-7. 

69 BERÁNEK, Jan. IDNES.cz : Mobil.cz [online]. 2006 [cit. 2011-02-14]. Cesty mrtvých 

mobilŧ vedou do Jesenice u Prahy. Dostupné z WWW: <http://mobil.idnes.cz/cesty-

mrtvych-mobilu-vedou-do-jesenice-u-prahy-fqw-

/telefony.asp?c=A060329_164812_telefony_brz>. 

70 Vybráno rekordních 50 tisíc mobilŧ. Impuls. 2008, č. 1, s. 19. 



Šárka Piglová: Vliv mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí 

2011  55 

71 SOUKUP, Miroslav. Ekologická kriminalita v České republice. Policista : měsíčník 

Ministerstva vnitra. 2002, 6, s. 5-15. Dostupný také z WWW: 

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2002/06/ompomoc.html>. 

72 Časopis ochrana ovzduší [online]. 2009 [cit. 2011-01-26]. Přehled právních předpisŧ v 

oblasti ochrany ovzduší. Dostupné z WWW: <http://www.ochrana-ovzdusi.cz/>. ISSN 

1211-0337. 

73 CHMELÍK Jan a kolektiv, Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení, LINDE 

PRAHA, a. s., Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily 

Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 215 s., ISBN 80-7201-543-5 

74 Zdraví a mobil [online]. 2009 [cit. 2011-01-26]. Právní předpisy. Dostupné z WWW: 

<http://www.zdraviamobil.cz/cs/node/118>. 

75 ŠPŦR Jaroslav, Elektroodpad, Odpadové fórum 11/2009, 36 s., ISSN 1212-7779 



Šárka Piglová: Vliv mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí 

2011  56 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Přehled hlavních poskytovatelŧ mobilních telekomunikačních sluţeb v České 

republice
8-11

 ............................................................................................................................ 5 

Tabulka 2: Příklady hodnot SAR několika mobilních telefonŧ
44,45

 ................................... 18 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Optické porovnání velikosti, potaţmo materiálové spotřeby mobilního telefonu 

značky Motorola D160 (uvnitř obrázku) s o deset let mladším konkurentem značky Sony 

Ericsson W880i (foto Piglová 2010) ..................................................................................... 8 

Obrázek 2: Porovnání mnoţství oxidu uhličitého vznikajícího při spalování fosilních paliv 

(převzato a upraveno)
25

 ........................................................................................................ 13 

Obrázek 3: Základnové stanice BTS, výsledek výstavby
47

 ................................................. 25 

Obrázek 4: Ukázka Ni-Cd baterie
61

 ..................................................................................... 33 

Obrázek 5: Z čeho se skládá mobilní telefon (převzato a upraveno)
13

 ................................ 39 

Seznam příloh 

1. Měření elektromagnetického pole 



Šárka Piglová: Vliv mobilních telefonŧ na ţivotní prostředí 

2011  57 

Příloha 

 


