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Anotace 

 V této práci jsem zpracoval možnosti recyklace mobilních telefonů a zjistil jsem 

počty mobilních telefonu na světe a jejích nárůst za poslední desetiletí. V úvodu práce jsem 

se věnoval legislativě České republiky a Evropské unie tykající se elektroodpadu. V druhé 

části jsem se zaměřil na historii mobilních telefonu a jejich složení. Zaměřil jsem se na 

akumulátory a baterie. Na rozdíl mezi nimi a na druhy akumulátorů.  Dále jsem porovnal 

množství mobilních telefonu ve světe v minulosti a současnosti a snažil jsem se ukázat 

vzestup množství mobilních telefonů. Popsal jsem způsob sběru OEEZ v České republice a 

věnoval pozornost kolektivním systémům. V závěrečné části jsem se snažil zaměřit na 

způsoby recyklace mobilních telefonů. 

Klíčová slova: Mobilní telefony, Recyklace, Kolektivní systémy 

 

Summary 

 In this paper I worked possibility of recycling mobile phones and found the 

number of mobile phones in the world and its growth over the last decade. At the 

beginning, I focused on legislation in the Czech Republic and the European Union on the 

phones. The second part focused on the history of mobile phones and their composition. I 

focused on battery. On the difference between them and the types of batteries. Next I 

compared the number of mobile phone in the world in the past and present and I tried to 

show increase in number of mobile phones. I described the method of collection of WEEE 

in the Czech Republic and the attention to collective systems. In the final part, I tried to 

focus on ways of recycling mobile phones. 

Keywords: Mobile Phones, Recycling, Collective Systems  
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1 Úvod 

 V posledních letech výrazně stoupá množství mobilních telefonů na trhu, díky 

tomu je důležité věnovat pozornost, jak tyto mobilní telefony po skončení životnosti 

recyklovat a využít suroviny, které obsahují. V každém mobilním telefonu jsou zastoupeny 

plasty, měď, sklo a další kovy, které jsou nebezpečné pro ŽP. Pokud skončí na nesprávném 

místě a nejsou recyklovány. Mobilní telefony za posledních pár let zvětšily svůj objem na 

trhu několikanásobně, díky tomu by se jejich recyklací mohlo ušetřit, jak životní prostředí, 

ale také bychom získali strategicky nutné suroviny. Na nedávné přednášce jsem se 

dozvěděl, že zásoby kovu ve světě jako jsou Cín, Nikl a Měď jsou  maximálně v desítkách 

let. Tyto kovy jsou podstatou všech elektrických zařízení, a pokud lidé nebudou nejen 

mobilní telefony, ale i ostatní elektroodpad recyklovat, bude nás čekat v blízké 

budoucnosti otázka jak nahradit tyto kovy v těchto zařízeních.  

Mobilní telefony obsahuji baterie, které obsahují kovy a různé druhy elektrolytů. 

Díky tomu jsou baterie uváděny jako nebezpečný odpad. Kdykoli se člověk zbaví svého 

mobilního telefonu způsobem, který není vhodný jako je vyhodit mobil do komunálního 

odpadu, může dojít ke znečištění ŽP a zdraví lidí.  

 Cílem mé práce je zaměřit se na nejčastější technologie používané k recyklaci 

mobilních telefonů. A také zjistit, kolik mobilních telefonů se  recykluje v České republice, 

ve světě a jaké množství surovin se získá při jejich recyklaci.  

 

 

 

 

 

 



 David Längauer: Možnosti recyklace mobilních telefonů  

 

 

2013  2 

2 Legislativa 

 V této kapitole se budu věnovat zákonům tykajících se nakládání s EEZ a OEEZ 

v České republice a Evropské unii.  

2.1 Legislativa České republiky vztahující se k recyklaci elektronických 

zařízení 

V České republice řešena v zákoně č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonu a předpisů. [1] 

15. záři 2005 byl přijatý prováděcí právní předpis 7/2005 Sb., o odpadech, který 

stanovuje podrobnosti a bližší podmínky nakládání s EEZ a OEEZ.  Jedna se o novelu 

zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. [46] 

Vyhláška 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi. Tento prováděcí 

předpis vychází ze směrnic evropských společenství a dotváří tak legislativu tykající se 

nakládaní s EEZ a OEEZ v České republice. [47] 

Příloha č. 1 vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů. Tato vyhláška zařazuje 

odpady do jednotlivých skupin. Do kterých jsou původce nebo oprávněná osoba povinni je 

zařadit. Pro podrobnější zařazení OEEZ slouží vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. [48] 

2.1.1 Základní povinností výrobců EEZ v ČR 

Zákon č.185/2001 Sb., vymezuje základní povinnosti výrobců zařízení jako 

oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu. 

 Tento zákon se vztahuje na výrobce EEZ, který trvale podniká na území České 

republiky a takový výrobce je povinen si zažádat o zápis do seznamu výrobců 

elektrozařízení. Výrobce je podle zákona povinen konstruovat EEZ tak, aby usnadnil jejich 

demontáž a využití. 

Výrobce je povinen zajistit zpětný odběr a oddělený odběr OEEZ. Koncový 

distributor elektrozařízení zákazníkovi je povinen informovat zákazníka o zpětném odběru 

a o vlivu látek obsažených v těchto zařízeních na člověka a ŽP. [1] 
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2.2 Legislativa EU k problematice recyklace elektronických zařízení 

 Evropská Unie řeší problematiku OEEZ ve směrnici evropského parlamentu a 

rady 2012/19/EU ze dne 4. Července 2012. Směrnice doplňuje obecné právní předpisy EU 

týkající se nakládání s odpady. 

 Cílem směrnice je trvale zlepšovat kvalitu ŽP, zdraví lidí a uvážené nakládaní 

s přírodními zdroji. Jako velký problém je uváděno zvyšování množství EEZ v posledních 

letech a tím i nárůst OEEZ. Cílem tedy je předcházet vzniku OEEZ díky recyklaci a 

opětovnému využiti získaných materiálů. [2] 

 Na zmenšení podílu OEEZ by se měli více podílet spotřebitelé. K vrácení 

použitých EEZ by měli byt motivovaní díky sběrným místům (prodejnám nad 400 m
2
), kde 

by byla možnost bezplatného vrácení i bez nutnosti zakoupení nového EEZ pokud by 

OEEZ nepřesahovala 25 cm v jakémkoli směru.  Tímto krokem si směrnice slibuje zvýšení 

sběru OEEZ a tím nárůst druhotných surovin a tím i šetření přírodních zdrojů. [3] 

3 Charakteristika mobilních telefonů 

 Mobilní telefony jsou zařízení umožňující telefonní hovory bez nutnosti připojení 

k telefonní přípojce. Díky radiovým vlnám neomezují tedy svého majitele místem odkud 

vola. Mobilní telefony jsou buď celulární, anebo satelitní. Celulární připojení pokrývá 

většinu obydleného území a díky smlouvám mezi operátory je možno volat i ze zahraničí. 

Satelitní připojení umožňuje volat odkudkoli na světě, jelikož toto připojení komunikuje 

s telekomunikačními satelity. 

Kdysi umožňovali mobilní telefony pouze komunikaci bez nutnosti připojeni 

k telefonní síti. Měli nevzhledné tvary a vážily mnohonásobně víc než dnes. Postupem 

času se v mobilních telefonech začali využívat funkce jako SMS, MMS, budík, 

poznámkový blok a hry. Až vývoj dospěl do stavu, jak ho známe my, kdy mobilní telefony 

mají své vlastní operační systémy i přistup na internet. Spektrum aplikací je dnes tak 

široké, že je není možné vyjmenovat všechny. V dnešní době již mobilní telefon neslouží 

jen k bezdrátové komunikace. Je bezesporu nedílnou součásti našeho života, bez které by 

se dalo jen těžko obejít. [41] 
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3.1 Historie 

Nový směr bezdrátové komunikace odstartovali laboratoře firmy Bell. Když 

v roce 1947 vytvořili schéma celulárního  systému, který měl sloužit k mobilní 

komunikaci. Princip celulárního systému tkví v seskupení buněk, které jsou schopny 

přijímat i vysílat signál. Tento objev nahradil tehdejší radiotelefony a vytvořil 1. generaci 

bezdrátové technologie. V průlomu v telekomunikačních technologiích přispěla významně 

americká společnost Motorola. Za 78 let své činnosti výrazně ovlivnila vývoj mobilních 

zařízení. Velkým přínosem byli radiopřijímače ve vozech během 2 světové války. Známa 

slova „Je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“, jsme mohli slyšet právě 

díky Motorole. 

V roce 1973 byl zhotoven první funkční prototyp mobilního telefonu týmem 

Rudyho Kroloppa. Tým tento prototyp vyvíjel 6 týdnu, ale první využití na trhu přišlo o 10 

let později pod názvem Motorola DynaTAC 8000X. Tyto mobilní telefony 1. generace 

byly založeny na analogovém přenosu. Pokrytí nebylo stabilní. 

O první mobilní telefony byl ohromný zájem i přes jejich hmotnost, cenu a 

velikost. Tyto první mobily vážili 800g  a jejich cena se pohybovala okolo 4000 dolarů. 

V pohotovostním režimu vydržela baterie 8 hodin. Při hovoru vydržela 30 minut. 

 

 Obrázek 1  První mobilní telefony [15] 

 Mobira,v dnešní době Nokia, o sobě dala vědět poprvé v roce 1982. Uvedla na trh 

mobilní telefon Mobira Senator, který byl určen do automobilů. V roce 1987 přišel na trh 
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mobilní telefon od společnosti Mobira, který nebyl určený pro automobily byl Mobira 

Cityman 900.   

 

Obrázek 2  Mobilní telefon Mobira Senator určený do automobilů [15] 

 Mezi významné výrobce patřil Siemens, který roku 1986 uvedl mobilní telefon do 

automobilů. Tento telefon vážil 8,8 kg a nesl označení C1. Prvním mobilním telefonem, 

který nepotřeboval automobil byl C2 portable od společnosti Siemens. Mezi další 

významné společnosti patřili Ericsson a Comvik. [15] 

 V Roce 1989 přinesla nový druh mobilních telefonů. Tyto mobilní telefony vážily 

303g proti původním 800g. Obsahovaly flip sloužící proti nechtěnému zmáčknutí tlačítek. 

Tento model stal 495 dolarů oproti původním 4000 dolarů. Zákazník si za příplatek mohl 

pořídit i vibrační vyzvánění. [16] 

 

 Obrázek 3  Mobilní telefon s Flipem [16] 



 David Längauer: Možnosti recyklace mobilních telefonů  

 

 

2013  6 

 Motorola vládla v této době světovému trhu a přišla s novým modelem StarTAC. 

Tento model měl novou konstrukci, kdy flip kryl nejen tlačítka před nechtěným 

zmáčknutím, ale i celý displej. Jednalo se o nejmenší mobilní telefon s rozměry 95x57x23 

mm a váhou 88g. Jeho cena se pohybovala kolem 70 000 Kč. StarTac se přestal vyrábět 

v roce 2002. [16] 

 

Obrázek 4  Mobilní telefon StarTAC [18] 

 V roce 2002 se začaly vyrábět mobilní telefony bez antény. A v tomtéž roce se 

zpřístupnila funkce SMS zákazníkům. První SMS byla sice odeslaná již v roce 1993 

z firmy Nokia, ale zavedení mezi zákazníky trvalo nějaký čas. 

 

Obrázek 5  Prvním telefonem bez externí antény byla Nokia 8810 [18] 

 V letech 1970 až 2002 se o rozvoj díky inovacím zasloužila hlavně Motorola a 

Nokia. Mobilní telefony sice měly omezené množství funkcí a nevzhledné tvary, ale díky 

inovacím se dostaly na úroveň, kdy obsahovaly SMS, MMS, poznámkové bloky, 

fotoaparáty, připojení na internet, které bylo v té době omezené a nedá se srovnat 

s dnešním připojením. [17] 
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 V letech 2002 až 2012 se na vrchol dostávají společnosti Apple a Samsung 

s prvními chytrými telefony, které každým rokem obsahují nové funkce a operační 

systémy. Mobilní telefon už není jen prostředek ke komunikaci, ale stává se z něj módní 

doplněk. [17] 

  

 

Obrázek 6  Části mobilního telefonů [12] 

3.2 Složení mobilních telefonů 

 V dnešní době se na trhu objevují stále nové modely mobilních telefonů, které 

obsahují různou škálu materiálů o různých obsazích, a tudíž nejde říci, že je v mobilních 

telefonech obsaženo přesně tolik procent jednoho, či druhého materiálu a ne všechny typy 

telefonů obsahují všechny níže vyjmenované materiály. Pro typické mobilní telefony bez 

baterií a příslušenství se uvádí složení, které zahrnuje plasty, sklo, měď, železo, hliník, 

hořčík, stříbro, nikl, olovo, cín, zlato, antimon, palladium, beryllium, platina a ostatní 

materiály. [5] 
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Obrázek 7  Materiálové zastoupení u typických mobilních telefonů v [%] podle hmotnostního zastoupení 

materiálu v mobilu bez baterie a příslušenství [5] 

3.2.1 Měď 

 Kov načervenalé barvy, který vede velmi dobře teplo a elektrický proud. Je dobře 

kujný a tažný. Teplota tání je 1083 stupňů Celsia a je velmi odolný proti korozi.  

Používá se hlavně při výrobě elektronických zařízení a při výrobě slitin. 

 Měď není v malých koncentracích toxická pro lidi ani ŽP, ale je toxická pro vodní 

živočichy. V lidském těle je důležitá pro správný vývoj kostí, mozku, tkání, srdce a dalších 

orgánů. Při jejím nadbytku dochází k poškození jater, ledvin a anemii.[4] 

3.2.2 Olovo 

 Lesklý stříbrošedý kov, který je odolný proti korozi. Ve velice kujný a tažný ale 

špatně vede elektrický proud. Kdysi byl tento kov využíván k výrobě vodovodních trubek a 

různých slitin, ale v posledních letech je vedena snaha o omezení využíváni olova. Tyto 

kroky jsou vedeny kvůli prokázané toxicitě.  
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 Olovo má schopnost se kumulovat nejen v lidském těle, ale i v ŽP.  U lidí se 

olovo kumuluje v kostech a akutní otrava nemusí být ihned zřejmá. Ale při náhodné 

zlomenině se může vyplavit do krve a způsobit akutní otravu. Olovo působí na játra, 

ledviny, nervovou soustavu. Do těla se může dostat vdechnutím, pitnou vodou ale i 

potravou. Je pravděpodobně karcinogen plic a ledvin. [6] 

3.2.3 Nikl 

 Bílý feromagnetický kov, který dobře vede teplo a elektrický proud.  Je kujný a 

tažný. Používá se pro výrobu elektrických článku s možností mnohonásobného dobíjení, 

jako jsou Nikl-hydridové baterie. Dále se používá pro výrobu nerezových slitin. 

 Je toxický pro vodní organismy a v rostlinách se kumuluje v kořenech. 

Ve vodních tocích je přísněji monitorován než ve vodách pitných. U člověka se sice 

vyskytuje ve stopových množstvích, v těle ale ve větším množství způsobuje niklový 

svrab. Celkově je nikl podezříván z karcinogenních účinků. Akutní otravu způsobuje 

poškození cév, srdce, ledvin a nervové soustavy. [7] 

3.2.4 Sklo 

 Je to anorganický amorfní materiál vyráběný tavením surovin a následným 

řízeným  chlazením. Má široké uplatnění v průmyslu, stavebnictví i umění. Sklo je velice 

odolné proti působení chemických látek. Má nízkou tepelnou i elektrickou vodivost. Není 

nijak toxické pro ŽP ani pro člověka. [8] 

3.2.5 Železo 

 Černošedý kov používaný již od doby železné, která je podle něho i pojmenovaná. 

Je to nejvíce vyráběný kov na zemi. Získává se ze sideritu, magnetitu, hematitu a limonitu. 

V roce 2005 ho bylo vyrobeno 61 krát více než druhého v pořadí hliníku. Jeho využití je 

největší ve stavebnictví a průmyslu. Jeho recyklace je rozšířena ve všech zemích. [9] 
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3.2.6 Zlato 

 Lesklý žlutý kov, který má největší tažnost a kujnost ze všech kovů. Velmi dobře 

vede teplo a elektrický proud. Díky jeho vlastnostem se zlato využívá ve šperkařství a u 

elektronických spotřebičů. [10] 

3.2.7 Antimon 

 Křehký kov, který špatně vede teplo a elektrický proud. Používá se v bateriích 

k vytvrzování olova. [11] 

3.2.8 Palladium 

 Patří mezi platinové kovy, které jsou spolu se zlatem a stříbrem řazeny mezi 

vzácné kovy. Je dobře tvárné a lehké. Používá se v elektronice, šperkařství a 

automobilovém průmyslu. [13] 

3.2.9 Platina 

 Bílý lesklý kov s našedivělým nádechem. Patří mezi drahé kovy. Odolává 

chemickým vlivům. Z řady platinových kovů je nejvíce těženým kovem. Je téměř 

nezničitelný. Používá se v chemickém průmyslu, klenotnictví a elektronickém průmyslu. 

[13] 

3.2.10 Hliník 

 Stříbrolesklý kov, který je třikrát lehčí než železo. Má vysokou elektrickou i 

tepelnou vodivost. Je velmi dobře tvárný a odolný proti korozi. Využívá se 

v potravinářství, stavebnictví, letectví, elektronice a konstrukčních oborech. Důležité je 

hliník recyklovat díky jeho energetické náročnosti při výrobě. [14] 

4 Baterie a akumulátory 

 Je zdroj elektrické energie. Tato energie je generována přeměnou chemické 

energie. Tyto baterie se skládají z jednoho nebo více primárních článku neschopných 

opětovného nabití. Nebo jednoho nebo více sekundárních článku schopného opětovného 

nabití. [19,21] 
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4.1 Legislativa tykající se baterií a akumulátorů 

 V České republice je nakládání s bateriemi a akumulátory řešené v zákoně 

185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V roce 2010 vyšla novela 

zákona 170/2010 sb., která upřesňuje nakládaní s bateriemi a akumulátory. [33] 

4.2 Rozdíl mezi baterii a akumulátorem 

 V primárním článku probíhá reakce mezi kladnou a zápornou elektrodou. Tato 

reakce spotřebovává materiály, ze kterých byly vyrobeny. Tyto primární články jsou 

schopny dodávat elektrickou energii ihned po koupení, dokud nejsou spotřebované zdroje 

surovin, z kterých jsou vyrobeny články. 

 Sekundární článek není schopen generovat energii ihned po zakoupení. Je 

schopen tuto energii přeměnou materiálu pomocí nabíjení vázat a poté podle potřeby 

uvolňovat. Po vyčerpání energie lze článek dobít. 

 Mobilní telefony obsahují akumulátory nikoliv baterie. V České republice se mezi 

lidmi začalo používá slovo baterie z anglického Battery, které znamená v angličtině obojí. 

Jak akumulátory, tak baterie. [19,21,22] 

4.3 Druhy akumulátorů 

 ● Niklkadmiový akumulátor 

 ● Niklmetalhydridový akumulátor 

 ● Lithium - ionový akumulátor (Li-Ion) 

 ● Lithium - polymerové akumulátory (Li-Pol) 

4.3.1 Niklkadmiový akumulátor 

 Tyto akumulátory se v dnešní době již nepoužívají. Stále se dá najít ve starších 

kusech mobilních telefonů. Jeho výhodou byl vysoký počet cyklů nabíjení. Tyto baterie 

byly odolné proti výkyvům teplot, ale samovolně se vybíjely. 
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 Kladnou elektrodu tvoří nikl. Zápornou elektrodu kadmium. Elektrolytem byl 

draselný louh. [19,22] 

4.3.2 Niklmetalhydridový akumulátor 

 Tyto akumulátory se již taky v dnešní době nevyužívají. Jejích výhodou oproti 

předchozímu typu byla vetší kapacita v poměru k velikosti akumulátoru. Nevýhodou bylo 

malá mechanická odolnost a nízký počet nabíjecích cyklů. Trpěly samovybíjením jako 

jejich předchůdce. 

 Kladnou elektrodu tvoří nikl. Zápornou elektrodu hydrid směsí kovů. 

Elektrolytem byl draselný louh. [19,22] 

4.3.3 Lithium - ionový akumulátor (Li-Ion) 

 Vysoce využívaný typ baterie. Jeho velkou výhodou je celkové potlačení 

paměťového efektu. Vzrostl i počet nabití, který se pohybuje kolem 1000 cyklů. 

Nevýhodou je, že při úplném vybití akumulátoru může dojít k jeho poškození a naopak při 

nabití může dojít k explozi. Jde ovšem o inteligentní akumulátor vybavený čidly, která 

tomuto problému zabraňují. Jako u předchozích typů se zvýšila kapacita akumulátoru 

oproti jeho velikosti. Samovybíjení je minimální. 

Kladnou elektrodu tvoří směs kysličníků lithia s dalším kovem. Zápornou elektrodu uhlík . 

Elektrolytem je směs esterů. [19,22] 

4.3.4 Lithium - polymerové akumulátory (Li-Pol) 

 Jsou nejnovější akumulátory, které místo tekutiny obsahují polymerový gel. 

Nesou si s sebou výhody i nevýhody Li-Ion akumulátorů. Jejich největší výhodou 

z hlediska použití v mobilních telefonech a dalších zařízeních jsou jejich rozměry. Jsou 

uzší než Li-Ion akumulátory. Samovybíjení je minimální. [19,20,22] 

5 Množství mobilních telefonu ve světě 

 Každým rokem stoupá počet mobilních telefonů mezi lidmi. Za posledních 15 let 

se objem telefonu zvětšil 50 krát. Do roku 1997 se celosvětově prodalo 100 milionů kusů 

mobilních telefonů. O deset let později v roce 2007 se toto číslo dostalo na 1,2 miliardy. 
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Pouhý rok později se počet kusů mobilních telefonů vyhoupl na 4 miliardy. V roce 2009 

bylo 4,6 miliardy uživatelů mobilních telefonů. V roce 2010 přesáhl počet uživatelů 5 

miliard. [25] 

 

Obrázek 8  Růst množství mobilních telefonů [25] 

 Průměrná doba využívání mobilního telefonů je 12 až 18 měsíců, ale jejich 

životnost je i několik let. Lidé se ve 2/3 případů nezbavují svých mobilních telefonů 

z důvodu skončení životnost. Zbavují se jich z důvodu novějšího modelu na trhu. Tento 

počin má za následek, že se ročně vymění 500 milionů mobilních telefonů. Z takto 

odložených mobilních telefonů je pouze 1% recyklováno. [25,26] 

  Suroviny spotřebované na výrobu nových mobilních telefonů dlouhou dobu 

stagnovaly. V důsledku zmenšování velikosti mobilních telefonů se neprojevovala spotřeba 

surovin na jejich neustále se zvyšující počet. V posledních letech se projevuje spotřeba 

surovin. Mobilní telefonu se již nezmenšují, ale jejich počet neustále  exponenciálně roste. 

V roce 2007se na výrobu 1,12 miliard nových mobilních telefonů použilo 10 000 

tun mědi, 4250 t kobaltu, 280 tun stříbra, 27 tun zlata a 10 tun palladia. [27] 
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6 Význam recyklace mobilních telefonů 

 Díky recyklaci mobilních telefonů zabráníme úniku nebezpečných a toxických 

látek do životního prostředí. Tyto látky by nám jinak znehodnotili půdu a vodu. Tedy místa 

na kterých pěstujeme plodina a vodu, kterou k životu potřebujeme. Jeden zahozený telefon 

dokáže kontaminovat 132 tisíc litrů vody. Je to hrozné číslo když se představíte, že je 

v této době na světe přes 5 miliard mobilních telefonů a jen 1% se recykluje. 

 Další důvod proč recyklovat je ten, že se sníží těžba primárních surovin a tím se 

zabráni zbytečně devastaci krajiny. Doly, ve kterých se těží měď mají, velkou rozlohu a 

zanechávají v krajině jizvy, které narušuji hydrologické podmínky a berou plochu pro 

zvířata a lesy. Z vytěžené horniny jen 1 % obsahuje měď. Získáním druhotné suroviny jako 

je měď ušetříme 90% skleníkových plynů, které vznikají při její těžbě a tím zpomalíme i 

změnu klimatu. 

 Nejde jenom u energii nebo skleníkové plyny ušetřené při těžbě mědi. Recyklaci 

lze získat druhotné suroviny všech složek v mobilních telefonech obsažených a tím ušetřit 

energii i emise spojené s jejich těžbou nebo úpravou. [27] 

6.1 Mobily v ČR 

 V České republice je asi 5 až 8 milionů kusu mobilních telefonů, které nebyli 

odevzdány k recyklaci. Z těchto mobilních telefonů vznikne 870 tun odpadu. V roce 2007 

se recyklovalo 5000 kusu mobilních telefonů. Od roku 2008 do roku 2013 bylo vybráno 

v projektu Věnuj mobil, který zaštítil ASEKOL 80 830 kusu mobilních telefonů. Z těchto 

telefonů bylo získáno 120 kg mědi,28kg stříbra, 2,7kg zlata, 1,2kg palladia a 80,5 g 

platiny. [25,27] 

6.2 Výhody recyklace  OEEZ   

 Recyklace je přínosem pro ŽP a nejen recyklace  mobilních telefonů a OEEZ,  ale 

jakákoli recyklace. Sběr třízení všechno má svůj význam. Společnost ASEKOL se nechala 

v roce 2011 zpracovat analýzu LCA (Life cycle assessment). Tedy analýzu životního cyklu 

drobných OEEZ. [42, 50] 
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 V této studii nebyli EEZ zkoumány pouze jako směs EEZ ale jako jednotlivá 

zařízení jako tiskárna, notebook a mobilní telefon. Studie se zaměřila na to jestli úsilí, 

energie a suroviny vynaložené na sběr, předpravu a recyklaci těchto zařízení stojí za to, 

aby se recyklovali. Tedy jednalo se o to, jestli vliv činnosti vedoucích od zpětného odběru 

až po recyklaci nejsou pro ŽP větším negativem než celková recyklace. 

 Studie LCA jednoznačně potvrdila přínos recyklace OEEZ pro ŽP a tedy účinnost 

systému, který je nastavený v České republice. Prokázala i eliminaci negativních dopadu 

na ŽP díky sníženi těžby primárních surovin, spotřeby pitné vody, spotřeby pohonných 

hmot a snížení obsahu skleníkových plynů. 

 Recyklaci 1ks tiskárny dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadu o 36 kg. 

Toto množství vyprodukuje 9 domácností za 1 rok. Recyklaci 1 ks notebooku dojde 

k úspoře 6,8 l ropy a 392 l pitné vody a stejné množství odpadní vody, která by jinak 

vznikla. Takové množství vody vystačí na 30 cyklu mytí nádobí v myčce. Recyklaci 1 ks 

mobilního telefonu nevznikne 1,22 kg CO2. Stejné množství vyprodukuje osobní 

automobil při ujetí 10 km. [42] 

Tabulka 1  Přinos pro ŽP při zpětném odběru vybraných EEZ[42] 

Kategorie 
Notebook 

1 ks 

Tiskárna 

1 ks 

Mobilní 

telefon 

100 ks 

Drobné 

 EEZ 

1 kg 

Drobné EEZ 

sebrané 

ASEKOLEM 

v roce 2011 

Úspora energie 

[MWh] 
0,103 0,037 0,475 0,024 93 896 

Úspora pitné vody 

[l] 
392 186 2 340 92,6 358 547 200 

Úspora 

 ropy 

[l] 

6,809 1,912 29,264 1,723 6 670 682 

Snížení produkce odpadů 

[kg] 
91,5 36 563 19,2 74 342 400 

Snížení emisí sklen. plynů 

[kg CO2] 
25,5 2,13 122 4,46 17 269 120 

 V tabulce č. 1 můžeme vidět úsporu vypočtenou na jeden kus daných EEZ a 

celkovou úsporu za všechny odevzdané drobné OEEZ v roce 2011. V této úspoře jsou 

započítány i náklady na dopravu sběr a zpracovaní. [42] 
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6.3 Využití materiálů získaným při recyklaci 

 Materiály získané při recyklaci jdou využit mnoha způsoby. Některé materiály při 

recyklaci skácejí své vlastnosti jako například plasty, ale vzácné kovy a ostatní kovy se při 

recyklaci nijak nemění své vlastnosti a jsou výbornými druhotnými surovinami. 

6.3.1 Mobilní telefony 

 Recyklaci starých telefonů se získávají suroviny, které lze použít na výrobu 

nových mobilních telefonů. 

6.3.2 Ostatní elektronika 

 Z druhotných surovin zle vyrobit většinu elektrických zařízení, jelikož tištěné 

spoje obsaženy v mobilních telefonech jsou obsaženy i v ostatních elektrozařizeních. 

6.3.3 Měděné vodiče 

 V mobilních telefonech je nejvíce zastoupeným kovem měď. Z recyklované mědi 

můžeme vyrobit měděné vodiče. Ušetří se tím ŽP neboť výrova je o 87% energeticky 

náročnější, než když se měď využije jako druhotná surovina.  

6.3.4 Šperky 

 V starých mobilních telefonech je obsaženo velké množství vzácných kovů. Tudíž 

se nabízí možnost využiti v klenotnictví. Ve všech nepoužitých mobilních telefonech v ČR 

se nachází 2700kg stříbra, 300 zlata, 150kg palladia a 8 kg platiny. 

6.3.5 Stavebnictví 

 Mobilní telefony obsahuji velké množství oxidu křemičitého, který lze použit jako 

příměsi do betonu ve stavebnictví. Z recyklovaného plastu lze vyrábět velké množství věci 

využitých ve stavebnictví. Jako jsou střešní tašky, kachličky, květináče. [27]  

7 Kolektivní systémy 

 Významné firmy založili kolektivní systémy za účelem zpětného odběr OEEZ. 

Povinnost zpětného odběru EEZ udává zákon všem osobám, které v České republice 



 David Längauer: Možnosti recyklace mobilních telefonů  

 

 

2013  17 

uvádějí EEZ na trh.  Kolektivní systémy se starají o koloběh elektronických a elektrických 

zařízení, která jsou v České republice uváděna na trh. Tento koloběh zajišťuje oddělený 

sběr, zpětný odběr a jejich zpracování. Všechny kolektivní systémy jsou neziskové 

organizace. [34]  

 

 Obrázek 9  Logo ASEKOL[43] 

Tabulka 2  Seznam kolektivních systému [35] 

Jméno Sídlo IČO EVČ 
Skupiny elektrozařízení 

B2B B2C B2C - H 

ASEKOL 

s.r.o. 

Praha 4 27373231 KH005/05-ECZ 3,4,6,7, 

8,9,10 

3,4,6,7,8,9,

10 

3,4,7 

ASEKOL 

Solar s.r.o. 

Praha 4 24243639 K012/12-ECZ 4 4  

Bren, s.r.o. Zlín 49972596 K010/11-ECZ 2,6 2,6  

EKOLAMP 

s.r.o. 

Praha 2 27248801 KH002/05-ECZ 5 5 5 

Elektrowin 

a. s. 

Praha 4 27257843 KH001/05-ECZ 1,2,6 1,2,6 1,2,6 

OFO – 

Recycling 

s.r.o. 

Břeclav 26871301 K009/05-ECZ 1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10 

 

REMA PV 

Systém, a.s. 

Praha 4 29127009 K013/12-ECZ 4 4  

REMA 

Systém, a.s. 

Praha 4 64510263 KH007/05-ECZ 1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10 

3,8 

RETELA, 

s.r.o. 

Praha 2 27243753 KH003/05-ECZ 1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10 

3,9 

ZENTEK 

CZ s.r.o. 

Strašice 29119006 K011/12-ECZ 1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10 

 

Vysvětlivky 

B2B financováni nakládaní s elektrozařízeními, která nejsou určená pro domácnost. 

B2C financováni nakládaní s elektrozařízeními, která jsou určená pro domácnost bez oprávnění 

zajišťující nakládaní a financováni historických elektrozařízení. 

B2C – H Financování nakládáni s historickými elektrozařízeními pocházejících z domácností. 

Obrázek 10  Logo Rema systému[44] 
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8 Recyklace OEEZ 

 Mobilní telefony se recyklují spolu s elektroodpadem. Nenašel jsem žádnou linku 

soustředěnou přímo na mobilní telefony. Mobilní telefony jsou přidávány do 

elektroodpadu a recyklovány společně. 

 Složkou elektroodpadu, která je zajímavá z hlediska recyklace jsou desky 

s plošnými spoji. Jejich recyklaci můžeme získat železné i neželezné kovy. Desky 

s plošnými spoji mají v recyklačním cyklu par úskalí. Největším s nich je komlexní a 

heterogenní složeni těchto desek. Desky se jeví jako potencionálně využitelný zdroj 

druhotných surovin. Naopak plastové kryty a sklo z elektroodpadů jsou skoro 

nevyužitelné. [23] 

Recyklace OEEZ  postupuje v několika krocích: 

1. Sběr a zpětný odběr OEEZ 

2. Doprava 

3. Mechanická úprava OEEZ 

4. Recyklační proces 

 K recyklaci desek s plošnými spoji lze využit dva způsoby: 

1. Pyrometalurgický způsob 

2. Hydrometalurgický způsob 

8.1 Legislativa zpětného odběru OEEZ v ČR 

 Podrobnosti ohledně zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení jsou 

stanoveny ve vyhlášce 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o 

bližších podmínkách financování nakládání s nimi. 

8.2 Sběr a zpětný odběr OEEZ 

 V České republice zajišťují sběr OEEZ kolektivní systémy jako jsou  ASEKOL 

nebo Rema Systém. Tyto společnosti jsou financovány s poplatku, které spotřebitel zaplatí 

při koupi zařízení. Z těchto poplatků je financoval sběr OEEZ.  
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 Sběr je prováděn ve sběrných dvorech nebo mobilními vozy v obcích. Dále je 

možnost odevzdat OEEZ v prodejnách nebo v opravnách elektrozařízení. V prodejnách je 

tento odběr podmíněn zakoupením nového výrobku. [23, 24] 

Dalším místem kde lidé mohou odevzdat své OEEZ jsou červené kontejnery. Tyto 

kontejnery slouží jako doplňková sběrná místa. Do těchto kontejnerů je možno umístit 

menší elektroodpad, baterie a akumulátory.   

 

Obrázek 10  Kontejner na sběr elektroodpadu [32] 

Pro společnosti je možná odběr formou individuálního svozu. Tento odběr se 

zaměřuje na větší množství OEEZ a nebo o OEEZ větších rozměrů. 

V České republice je pokryto systémem sběru 90 % obyvatel. Navzdory tomuto 

faktu byli v posledních letech počty recyklovaných mobilních telefonů nízké. [23, 24] 

Mobilní telefon lze odevzdat i u operátoru působících na českém trhu. Ve většině 

prodejen existuje sběrný koš. Sloužící k odevzdání svého starého telefonu. 
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Obrázek 11  Krabice sloužící na odložení použitých mobilních telefonů [36] 

8.3 Doprava 

 Dalším krokem před recyklaci OEEZ je doprava. Česká republika byla rozdělena 

na 40 části. V každé z těchto oblastí ASEKOL vybral dva dopravce, špíz jeden se stará o 

svoz ze sběrných dvorů a druhy o svoz s ostatních sběrných míst. [23] 

8.4 Zpracovatelé 

 Zpracovatelé zajišťují jak úpravu OEEZ tak i recyklační proces. Každé dva roky 

vypisuje ASEKOL výběrové řízeni na jehož základě jsou vybíraní zpracovavatelé OEEZ. 

V tuhle chvíli spolupracuje ASEKOL s vice než 20 zpracovavateli, rovnoměrně 

rozmístěnými po území České republiky. Více jak polovina zpracovavatelů jsou chráněné 

dílny, které zaměstnávají zaměstnance se sníženou pracovní schopností. 

 Důležitá je i kvalita. V téhle oblasti jsou zpracovavatelé povinní dodržovat 

postupy. ASEKOL vydává směrnice, které obsahují postupy jak nakládat s určitými druhy 

elektrozařízení při jejich zpracování. Dále je nejméně jednou ročně proveden audit, který 

nemusí byt prováděn interními pracovníky ASEKOLU. Společnost zpracovávající OEEZ 

je povinna zavést do výroby systémy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001. [23, 24] 
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8.5 Mechanická úprava OEEZ 

 Účelem mechanické úpravy je zmenšení objemu OEEZ a jejích separace. 

Mechanickou úpravu můžeme provádět dvěma způsoby. [29] 

8.5.1 Selektivní úprava 

 Jejím cílem je z OEEZ oddělit jednotlivé komponenty. Mezi tyto komponenty 

patří baterie, plastové kryty, části obsahující nebezpečné nebo toxické složky. Cílem této 

úpravy je získat z OEEZ díly, které lze použit jako náhradní. Všechny tyto operace jsou 

většinou prováděny ručně. [29, 30] 

8.5.2 Mechanická úprava 

 Cílem je demontáž a separace na produkty. Z OEEZ jsou získávány baterie, 

plasty, sklo a tištěné spoje. [29] 

8.6 Technologie využívané při mechanické úpravě 

1. Ruční tříděni 

2. Drcení a mletí  

3. Separace 

4. Rafinace 

Ruční třídění 

 V tomto procesu se snažíme oddělit desky s tištěnými spoji od plastových krytů a 

baterií. Pokud zařízení obsahuje rizikové časti, tak je bezpečné odebrat, aby nemohli 

poškodit zdraví lidí. [29] 

8.6.1 Drcení a mletí  

 zařízení jako jsou drtiče, mlýny a různé druhy třídicích zařízení jsou obvykle 

zapojeny na linku a v navazujících úkolech, provádějí recyklační proces. Obvykle se liší 

jen nastavením frakce a kapacitou. [29] 
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8.6.2 Separace 

 Nadrcený a pomletý materiál je přiveden pomoci pásu k třídicím zařízením, které 

pracuji na základě magnetické separace, elektromagnetické separace, gravitační metody 

nebo optické metody rozdružování. [29] 

8.6.3 Rafinace 

 Rafinace je koncovou metodou, která slouží  k odstranění nečistot z koncového 

produktu. [29] 

 

Obrázek 12  Recyklační cyklus OEEZ v ČR [28] 
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Obrázek 13  Základní schéma technologické linky na zpracování OEEZ [31] 

 Na obrázku č. 10 je znázorněné základní schéma technologické linky na 

mechanické zpracovaní OEEZ.  

Na linku je odpad přiváděn pomoci dopravníku. Tento odpad může byt kusový 

nebo již prošel ruční tříděním a demontáži. Do této technologie se nesmí dostat 

akumulátory, obrazovky z televizorů a další části obsahující nebezpečné látky. 

Z dopravníku je odpad přiváděn nad řetězový drtič a je dávkován do drtiče. Tento řetězový 

drtič je rychloběžný. Díky tomu je odpad drcen a separován v nejvyšší možné míře na  

jednotlivé složky. Za drtičem je nainstalovaný magnetický separátor, který oddělí první 

magnetické složky z odpadu. Následně je odpad pomoci vodorovného dopravníku přiváděn 

k místu kde se ručně vytřídí zbylé velké kusy. Toto ruční třídění hraje roli v ochraně 
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dalších technologických časti linky. Díky vytřídění velkých kusu zabráníme poškození 

zbylých technologii. Po vytřídění je odpad přiváděn do dvourotorového drtiče. Po 

průchodu tímto drtičem se z odpadu vytřídí nemagnetická složka za pomoci indukčních 

vlastností. Odpad dále míří do zásobníku, kde se odstraňují zbylé části magnetických kovu. 

Pro další zpracováni nesmi odpad přesahovat velikost 30 mm. Pokud je potřeba dále drtit 

je odpad přiváděn k rychloběžnému mlýnu, kde je rozdělen do třech frakcí pro zvýšení 

účinnosti třídění. Třídění probíhá na fluidním principu. Těžká složka se díky své váze 

oddělí od lehké. Tato technologie má menší kapacitu než předchozí a je výrazně 

ekonomicky náročnější. Tento krok musí byt pod vedením obsluhy a cely proces musí byt 

odsáván. Pro zvýšení bezpečnosti musí byt systém zajištěn systémem, který monitoruje 

nebezpečí výbuchu prachových částic.  Zařízení se navrhují většinou na výkon 5000 až 

10000 t/rok. [31, 49] 

 

Obrázek 14  Obecné zpracování elektroodpadu[42] 
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8.7 Druhy separačních metod 

 Mechanickou cestou můžeme kovy, plasty sklo a další suroviny z OEEZ 

separovat několika druhy třídičů. 

1) Fluidní separace 

2) Magnetická separace 

3) Sucha a mokrá gravitační separace 

4) Některými druhý třídičů  -    Vibrační třídič 

- Pneumatický třídič 

8.7.1 Fluidní separace 

 Fluidní separátor funguje na principu rozdělení frakcí na základě jejích rozdílných 

hmotností. Stůl ve tvaru pravidelného trojúhelníku vykonána kmitavý pohyb a je 

profukován proudem vzduchu. Lehčí částice jsou proudem vzduchu nadlehčovány a díky 

kmitavému pohybu stolu jsou rozděleny podle hmotnosti na různé složky. Různé frakce 

vystupuji z třídící plochy Zařízení hadicemi do připravených nádob. [38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15  Fluidní vibrační splav  společnosti Aquatest [38] 

8.7.2 Magnetická separace 

 Díky magnetickým separátorům se z podrcených OEEZ získávají kovové časti. 

Magnetické separátory mohou byt na výrobní lince umístěny na několika místech pro 
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zvýšení podílu získaných kovových surovin. Bud nad dopravníkovým pásem nebo 

v proudu padající drti. [39] 

 

Obrázek 16  A) Magnetický separátor kovů nad koncovým bubnem B) Magnetický separátor kovů nad pásový 

dopravník [45] 

 

Obrázek 17  Magnetický separát [39] 

8.7.3 Sucha a mokra gravitační separace 

Aby byl materiál vhodný pro separaci na mokrém nebo suchém gravitačním 

splavu musí být nadrcený v drtiči, který ho podrtí na frakci o velikosti 4 mm. Toto drcení 

musí probíhat pomalu, aby se zabránilo tvorbě prachových částic. 

Takto nadrcená směs je přiváděna na třídící stůl. Mokry nebo suchy třídicí splav. 

Splav se skládá ze splavové desky, která je lehce nakloněná a opatřená drážkami. Na tuto 

desku je přiváděn materiál. Deska je uváděna do kmitavého pohybu ve směru své osy. 

Díky rozdílné měrné hmotnosti a tenké vrstvě vody a nakloněné desce je materiál rozdělen 

na lehkou a těžkou frakci. [40] 
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8.8 Metody získávaní kovu z OEEZ  

 V elektroodpadu se nachází mnoho druhu kovů, které se lidé snaží získat jako 

druhotnou surovinu a tím ušetřit finance a ochránit ŽP. K tomuto účelu lze využit některé 

chemické procesy, které nám oddělí kovy od elektroodpadu. Většinou jsou tyto procesy 

označovány jako pyrometalurgické nebo hydrometalurgické. [37] 

8.8.1 Pyrometalurgické zpracovaní OEEZ 

 Principem pyrometalurgického zpracovaní je tavení OEEZ v různých druzích 

pecí. K tomuto účelu jsou využívaný pece obloukové, šachtové a plazmové. Hlavním cílem 

je separovat s OEEZ kov. Zpracovávání OEEZ tímto způsobem je nevhodné pro OEEZ, 

které obsahuji plastové díly. Díky tavení OEEZ se do ovzduší dostávají nežádoucí látky, 

jako jsou furany, dioxiny, které vznikají tavením plastových dílu.  Je nutné emise čistit 

nákladnými metodami, které nemusí tyto emise úplně zachytit. Plastové příměsi mohou 

snižovat výtěžnost kovů z OEEZ. Je to způsobeno obsahem chloru v plastech a následným 

vznikem chloridu kovů. Dalším problémem jsou příměsi těžkých kovů ze starých OEEZ. 

Výhodou této metody je, že odpadá potřeba OEEZ demontovat. Výtěžnost kovů s vsázky 

dosahuje až 98,8 %. Tento stupeň není považován, za koncový jelikož většina kovu se při 

taveni mění na sulfidy a vzácné kovy se akumulují v měděném aglomerátu. Jako koncová 

metoda je většinou nutná rafinace. [29, 30] 

8.8.2 Hydrometalurgické zpracovaní OEEZ 

 Z pyrometalurgického zpracovávání nám vznikly měděné aglomeráty, které se 

v hydrometalurgickém zpracovávání dále zužitkují a získá se měď o čistotě 99.9%. Vzácné 

kovy se hromadí v anodovém kalu, která je pravidelně z procesu odstraňován a dále 

zpracováván. Zpracováním lze získat ryzí stříbro, zlato palladium a selen. Další kovy jako 

nikl, zinek a kobalt se hromadí v elektrolytu. Z tohoto elektrolytu jsou získávány 

kapalinovou extrakcí, kdy se získají sírany, které jsou využitelné v galvanických procesech 

v průmyslu. [30, 31] 
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8.8.3 Extrakce drahých kovů v tavenině olova 

 OEEZ jsou přiváděný do tekutého olova kde plasty vyhoří a železné časti a časti 

vzácných kovů jsou vyplaveny na povrchu. Takto vyplavené části lze snadno separovat. 

Následně se tavenina prohání vzduchem. Díky působení vzduchu oxiduje většina olova a 

obecných kovů. Vzniká struska, která je odstraňována. Olovo obsahující vzácné kovy 

projde rafinací. 

Tato metoda je nešetrná k ŽP díky spalinám, které vznikají při hoření plastu  a vzniku 

odpadu s obsahem těžkých kovů v podobě strusky. [37] 

8.8.4 Kyanidové loužení 

 Slouží k separaci zlata z OEEZ. Vzácné kovy jsou asi nejvíce žádaným 

druhotným materiálem v OEEZ. Použitím alkalických roztoků kyanidů docílíme velké 

účinnosti získávaní zlata bez toho, abychom znehodnotili další vzácné kovy, které lze 

následně získat rafinací. Hlavní podmínkou je, že se roztok musí přímo dostat do kontaktu 

se zlatem. Tento proces dosahuje až stoprocentní účinnosti. Nevýhodou je vysoká toxicita 

kyanidového louhu. [37] 

8.8.5 Separace paladia 

 Palladiu se používá v EEZ jako náhražka zlata.  S vysokou účinnosti ho lze získat 

sulfáto-nitrátovou cestou. DOPLNIT VÍC. [37] 

8.8.6 Získávaní permanentních magnetů 

 Permanentní magnety jsou součásti EEZ kde se nacházejí v reproduktorech nebo 

v harddiscích. K jejích získaní stačí provést důkladně ruční demontáž a vytřídění. [37] 
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9 Závěr 

 Prvním z cílu mé práce bylo zaměřit se na legislativu v České republice a 

Evropské unii. V tomto bodě jsem se snažil popsat stav a vývoj nakládaní s OEEZ v Česku 

republice. Tento bod mé práce jsem splnil podle mě v rámci možností. 

 Dalším z úkolu v této práci bylo popsat složení mobilních telefonů. V této části 

jsem se zaměřil na historii, složení a vliv látek na ŽP a člověka. V tomto bodu jsem 

vycházel z informací získaných v globálního fóra OECD o ŽP zaměřené na udržitelnosti 

získávání materiálu.  

 Hlavním cílem bylo popsat recyklační postupy a technologie používané 

k recyklaci mobilních telefonů. V této části jsem zjistil, že se mobilní telefony přidávají 

k ostatním OEEZ a recykluji se společně. Proto jsem v téhle části popsal obecně zařízení a 

technologie používané ke zpracovaní OEEZ. 

 Myslím si, že základní pilíře této práce jsem splnil a díky této práci jsem se 

dozvěděl informace takající se kolektivních systému a jejich práce s OEEZ a snaze po 

větším podílu vybraných OEEZ.  Je smutné, že z celkového podílu mobilních telefonu ve 

světe se k recyklaci odevzdá jen 1%. 
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Příloha č. 1 

 Doslovný přepis korespondence s kolektivními systémy a firmami zabývající se 

zpracováním OEEZ. 

Komunikace s Rema Systém 

Dobrý den, 

Jsem studentem VŠB - TU Ostrava. Jsem v třetím ročníku Bakalářského studia obor 

Zpracování a zneškodňovaní odpadů. Vybral jsem si jako bakalářskou práci téma 

(Recyklace mobilních telefonu). A díky tomuto tématu vám píši a chtěl bych se zeptat, 

jestli by bylo možné získat nějaké informace o recyklaci mobilních telefonu v České 

republice.  

 

Prohlížel jsem vaše stránky a našel zpracovatele el. odpadu a chtěl jsme se zeptat jestli by 

bylo možné mi napsat, který s nich se zabývá recyklaci mobilních telefonů. Prohlížel jsem 

jejich internetové stránky, ale není mí úplně zřejmé, která s firem má recyklaci mobilních 

telefonu jako hlavni zdroj své činnosti. Rád bych si u firmy, která se tímto zabývá 

domluvil prohlídku abych se dozvěděl víc o technologických procesech, které se v ČR 

používají a jak je materiál s těchto mobilů separován a jak se sním dále nakládá. 

 

Děkuji za odpověď David Längauer 

Odpověď 

Dobrý den pane Längauere,  

píšu Vám ohledně Vašeho dotazu na recyklaci mobilních telefonů. V ČR v současnosti 

není žádná linka specializovaná na recyklaci mobilních telefonů. Technologie vhodná pro 

materiálovou separaci a následné využití se liší od běžných technologií pro zpracování 

elektroodpadu. V těch je sice možné mobilní telefony zpracovat, ale nejedná se o BAT.  

Pokud byste měl zájem vidět linku na recyklaci elektrozařízení, je možné kontaktovat 

například Kovohutě Příbram.   

S pozdravem a přáním pěkného dne  

Lenka Kleger  
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Příloha č. 2 

Komunikace s Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 

 Dobrý den, jsem studentem VŠB - TU Ostrava. Jsem v  třetím ročníků 

bakalářského studia a jako svou Bakalářskou práci jsem si vybral Recyklaci mobilních 

telefonu. Díky tomuto tématu  jsem se dostal k REMA systémů kde jsem napsal e mail a 

odpověděla mi   Pani Lenka Kleger. Doporučila mi kontaktovat vaší společnost. Jelikož se 

vaše společnost zabývá recyklaci elektro-odpadů a v  České republice není žádná 

specializovaná linka přímo na recyklaci mobilních telefonů. Chtěl bych se zeptat jestli by 

byla možnost domluvit si u vás prohlídku zařízeni na recyklaci el. Odpadu s možností si 

udělat par fotek zařízení ke své bakalářské práci a dozvědět se některé informace. 

Děkuji za odpověď David Längauer 

Odpověď 

 Dobrý den, je mi líto, ale mobily se u nás nezpracovávají. Končí, bohužel, 

v jiných firmách. Svůj dotaz směřujte, prosím na kolektivní systémy (Asekol, Rema – i 

když Vás odkázali na nás). Oni sebrané mobily někomu předávají, nám ne.  

Je mi líto, ale nemohu Vám být nápomocen.  

S pozdravem a přáním pěkného dne,  

Ing. Petr Janda 

ředitel divize Elektroodpad 

  

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 

Příbram VI č. p. 530 

261 81 Příbram 
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Příloha č. 3 

Komunikace s ENVIROPOL s.r.o. 

Dobrý den, 

Jsem studentem VŠB - TU Ostrava ve třetím ročníku bakalářského studia a vybral jsem si 

za téma recyklaci mobilních telefonů. Chtěl bych se zeptat jestli je možnost získat od vaši 

společnosti materiály jak recyklujete mobilní telefony. Zkoušel jsem již napsat Rema 

systému i asekolu ale buď se mi nedostalo odpovědí a nebo se odkazovali jedna na druhou. 

Děkuji za Odpověď David Längauer 

Odpověď 

Dobrý den, pane Längauere, 

 

ohledně Vašeho dotazu Vás odkážu na naši manažerku oddělení PR a marketingu Hanu 

Ansorgovou ansorgova@asekol.cz, která Vám zřejmě poskytne bližší informace. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Michal Šnírer 

 

ENVIROPOL s.r.o., Československého exilu 2062 / 8, 143 00 Praha 4 - Modřany, Czech 

Republic, 

Ansorgovou ansorgova@asekol.cz 

Dobrý den, 

Jsem studentem VŠB - TU Ostrava ve třetím ročníku bakalářského studia a vybral jsem si 

za téma možnosti recyklace mobilních telefonů. Chtěl bych se zeptat, jestli je možnost od 

vás získat  materiály ohledně recyklace mobilních telefonů. 

 

Kontaktoval jsem Pana Ing. Michal Šnírer ze společnosti ENVIROPOL s.r.o., a ten mě 

odkázal na vás. Předtím jsem již kontaktoval Rema systém . 

 

Děkuji za odpověď David Längauer 

Bez odpovědi 


