
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 

Soutěž ve sběru mobilů – výsledky 

1. 2.C  průměrně 1,6 mobilu na žáka 

2. 8.A průměrně 0,391 mobilu na žáka 

3. 5.C průměrně 0,320 mobilu na žáka 

4. 1.B průměrně 0,259 mobilu na žáka 

5. 6.B průměrně 0,250 mobilu na žáka 

 

Soutěže se zúčastnilo 12 tříd a dohromady jsme sebrali 98 mobilů.  

Co se s nimi stane? Funkční telefony budou zkontrolovány a předány např. organizacím, 
které pracují s handicapovanými spoluobčany.  

Nefunkční přístroje budou zrecyklovány. Dá se z nich totiž vytěžit například měď, stříbro, 
zlato, platina. Ale obsahují také toxické látky, proto mobil, který není odborně zlikvidován, 
ohrožuje životní prostředí. 

Škola také dostane body do soutěže Recyklohraní, naše konto vzroste a budeme moci pořídit 
něco užitečného pro žáky. Naposledy to byly rozlišovací barevné vestičky, míče a gymbaly 
využité při hodinách TV. 

Pro zajímavost přidávám seznam toxických látek obsažených v mobilu: 

• Arsen: v mobilu se vyskytuje v polovodičových prvcích. Zvýšené dávky arsenu zvyšují 
výskyt kardiovaskulárních chorob, rakoviny plic, výskyt vrozených vad a vznik ekzémů 
a alergické dermatitidy. V českých vysloužilých mobilech je ho 8 kg. 

• Berylium: v mobilu se využívá zejména u konektorů. Berylium vyvolává rakovinu plic 
a jiných orgánů při vdechnutí nebo požití. V českých vysloužilých mobilech je ho 24 
kg. 

• Bromované zpomalovače hoření (TBBPA/TBBA): využívají se hlavně v deskách 
plošných spojů a krytech mobilů. Dlouhodobé vystavení těmto látkám může vést ke 
snížení funkce paměti a možnosti učení. Jsou nebezpečné zejména v těhotenství. 
Vysloužilé mobily v ČR obsahují kolem 100 kg těchto látek. 

• Kadmium: vyskytuje se zejména ve starších typech telefonů s NiCd akumulátory. 
Kadmium poškozuje ledviny a játra a vyvolává osteoporózu (řídnutí kostí) 
a chudokrevnost, zvyšuje riziko srdečních a cévních chorob a je karcinogenní. Do 
organismu se dostává dýcháním a v potravě. 

• Nikl: v mobilech se vyskytuje ve zmíněných NiCD i stále používaných NiMH 
akumulátorech. Nikl se též využívá k elektrolytickému poniklování některých 
kovových a plastových částí. Ve větších koncentracích způsobuje rakovinu, poměrně 
častá je i alergie na nikl provázená zarudnutím kůže a vznikem kožních ekzémů. 

• Olovo: v mobilních telefonech se objevuje zejména díky pájce (Sn-Pb) při vytváření 
vodivých spojů. Současné mobily už olovnaté pájky neobsahují. Olovo totiž působí 
negativní zejména na děti, kterým zpomaluje duševní vývoj. 



• PVC: Při spalování PVC uniká do ovzduší chlorovodík, hexachlorbenzen, PCB, furany 
a dioxiny. Tyto látky jsou karcinogenní a narušují funkci endokrinního systému. 

• Rtuť: Je obsažena ve starších typech mobilů ve formě rtuťových par ve 
fluorescenčních trubicích osvětlujících displej. Rtuť způsobuje vypadávání vlasů, 
zažívací poruchy, chudokrevnost, onemocnění ledvin, kandidózu apod. 

• Tekuté krystaly: Několik miligramů těchto krystalů se vyskytuje mezi dvěma deskami 
LCD obrazovky. Při spalování či tavení se uvolňují polycyklické aromatické uhlovodíky, 
halogeny, dioxiny a furany. 
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