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Z čeho je náš mobil?   
Mobilní telefon v sobě obsahuje několik desítek kovů (zlato, nikl, stříbro, plati-

nu, měď, chrom, cín, křemík a další). Jeho součástí jsou mikročipy, ve kterých se 

používají velmi tvrdé a vysoce vodivé prvky. Přibližně od roku 2000 se při výrobě 

mikročipů používá sloučenina columbitu a tantalitu, která se nazývá coltan. 

Coltan je matně černá ruda, ze které se získávají prvky niob a tantal. Díky své 

tvrdosti a vynikající vodivosti je coltan důležitou součástí při výrobě malých 

elektronických součástek do mobilních telefonů, počítačů a většiny moderní 

spotřební elektroniky.

Odhaduje se, že téměř 80 % světových zásob coltanu se nachází na území Demo-

kratické republiky Kongo. V letech 1998 až 2003 zde probíhala „africká světová 

válka“. Do konfliktu se zapojilo 8 afrických zemí a několik desítek guerillových 

skupin. Během války a dodnes trvajících nepokojů zahynulo již přes 5 milionů lidí.

Na konflikt, který byl veden zejména o kontrolu nad přírodním bohatstvím, měl 

zásadní vliv světový obchod se surovinami. Bojující strany konfliktu usilovaly 

zejména o ovládnutí nalezišť nerostných surovin, ze kterých jim plynuly zisky. 

Ilegální těžba financovala a udržovala válku v Kongu při životě. Bojující strany 

z území Konga vyvážely suroviny, z nichž nejvýznamnější byl právě coltan, neboť 

velká poptávka po elektronice ve světě způsobila extrémně prudký nárůst jeho 

ceny. Coltan nakupují zejména obchodní korporace z Evropy a USA.  

V našich rukou
Dříve, než se mobilní telefon vydá na cesty se svým majitelem, se nemálo naces-
tují jeho jednotlivé části a suroviny potřebné na jeho výrobu. Anténa může být 
vyrobena v Hongkongu, základová deska v Malajsii, mikrofon a baterie v Číně, 
počítačové čipy v Japonsku nebo v Německu. Displej může být pravděpodobně 
z Jižní Koreje, klávesnice z Tchajwanu. Mobilní telefony jsou sestavovány např. 
v Irsku, Německu nebo Mexiku.
Mobilní telefony patří mezi nejrychleji obnovované elektronické přístroje. Téměř dvě třetiny telefonů vydrží u svého prvního majitele rok, nejvýše dva. Ročně 
vymění mobilní telefon asi 500 milionů lidí na celém světě. 
Věděli jste, že:
• v roce 2010 vlastnilo 100 Evropanů průměrně 125 SIM karet? Na 100 obyvatel 

Afriky připadalo 41 karet a ze stovky obyvatel Asie vlastnilo SIM kartu 66 
osob.

• průměrná životnost počítače ve vyspělých státech klesla ze 6 let v roce 1997 
na pouhé 2 roky v roce 2005?

• životnost mobilního telefonu je v ekonomicky vyspělých zemích kratší než 
2 roky?

• Nokia každé 3 měsíce vydává nový mobil, který má nový design i aplikace?
• v České republice je odhadem 5–7 milionů nepoužívaných mobilů?
• jen z pěti milionů nepoužívaných českých mobilů by mohlo být recyklováno 

až 120 kilogramů zlata, 45 kilo paladia, 1 250 stříbra a 45 tisíc kilogramů mědi? 
Z baterií by šlo znovu získat na 19 tisíc kilogramů kobaltu. 
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Kam s ním?
Na světě se používá každým rokem stále více a více elektroniky. To způ-

sobuje obrovský nárůst odpadu, který obsahuje nebezpečné toxické che-

mikálie a těžké kovy, jež mohou být pouze obtížně bezpečně zlikvidovány 

nebo recyklovány.

Elektronický odpad dnes výrazně narůstá, protože lidé modernizují své 

počítače, mobilní telefony, televize, audio soustavy, tiskárny a další elek-

tronické vybavení rychleji než kdykoliv předtím. Největší problémy způso-

bují mobilní telefony a počítače, protože ty jsou vyměňovány nejčastěji. 

V Evropě roste objem elektronického odpadu tempem 3–5 % ročně, skoro 

třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Evropské země předpokládají, 

že produkce jejich elektroodpadu se během příštích pěti let ztrojnásobí. 

Elektronický odpad, e-waste, nyní tvoří až  5 % pevného domácího odpa-

du (celosvětově). Jde o skoro stejný objem jako vyhozené plastové obaly. 

Elektronický odpad je ale daleko nebezpečnější. Neprodukují jej jen eko-

nomicky vyspělé země. V Asii se ročně vyhodí asi 12 milionů tun vysloužilé 

elektroniky.

V současnosti je celosvětově vyprodukováno asi 30–50 milionů tun elektro-

nického odpadu ročně. Možná je toto číslo v praxi těžko představitelné. 

Tak například pokud by odhadovaný roční objem elektronického odpadu 

byl dán do přepravních kontejnerů a naložen na vlak, tento vlak by byl tak 

dlouhý, že by obtočil po obvodu celou planetu.

Poté, co elektronika doslouží, bývá často ilegálně vyvážena z Evropy, USA 

a Japonska do asijských (Čína, Indie) či afrických zemí (Ghana, Ni gérie, 

Egypt), kde je mnohem levnější odpad obsahující toxické látky zpracovat. 

Důvodem exportu jsou také mnohem slabší environmentální zákony a stan-

dardy. Toxický odpad ničí životní prostředí a ohrožuje zdraví obyvatel. 

Jedovaté látky způsobují znečištění ovzduší, půdy, spodních i povrcho-

vých vod a jsou příčinou onemocnění místních lidí, kteří tento odpad 

zpracovávají.
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