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Elektronická zařízení obnovujeme přibližně jednou za dva 
roky, někteří i častěji. Jaký má tato ohromná produkce elek-
troodpadu dopad na životní prostředí? — Tzv. historický 
elektroodpad i současné tempo, kterým roste produkce elek-
troodpadu dnes, to je samozřejmě obrovský problém. V roce 
2014 svět statisticky vyprodukoval téměř 42 milionů tun elektro-
odpadu, zatímco v roce 2010 to bylo jen 33 milionů tun. V sou-
časnosti je elektroodpad nejrychleji rostoucím druhem odpadu. 
Přes polovinu tohoto statistického množství tvořil velkoobjemový 
elektroodpad — ledničky, pračky a podobně. Necelých deset 
procent tohoto množství představovala malá a domácí spotřební 
elektronika, tedy telefony, kalkulačky, počítače. Podle OSN (auto-
ra statistiky) se dostane ke zpracování jen šestina z celosvětové 
produkce elektroniky. Zbytek končí na skládkách, ve spalovnách, 
obrovský problém představuje i vývoz elektroodpadu do roz-
vojových zemí v Africe (Ghana), kde je likvidován za naprosto 
nevyhovujících podmínek, pokud vůbec likvidován je. 

Podle všech predikcí bude trend nárůstu elektroodpadu drama-
ticky stoupat. Nejenže mají lidé uskladněno poměrně velké množ-
ství elektroodpadu „na půdách“, protože je jim líto dosloužilé spo-
třebiče vyhodit, ale zároveň stoupá objem produkce elektroniky 
a zkracuje se doba životnosti. Díky jejím stále nižším a nižším 

cenám a stále nižší a nižší kvalitě (a tím i životnosti) se zvyšuje 
množství strojků a přístrojků, které nečekaně doslouží, popřípa-
dě jsou nahrazeny novými, lepšími, výkonnějšími, krásnějšími.

Jak z hlediska ekologie funguje elektronický průmysl? — 
Elektronický průmysl si málokdo spojuje se znečištěním. Čistá 
hi ‑tech výroba a žádné kouřící komíny, které chrlí tuny škodliviny 
do ovzduší, navozují dojem, že dopady tohoto průmyslového od-
větví jsou zanedbatelné. Opak je bohužel pravdou. Elektronické 
výrobky znamenají mix stovek komponentů, z nichž mnohé ob-
sahují těžké kovy a další nebezpečné látky. Tyto látky nejenže 
způsobují závažné znečištění při výrobě, používání i likvidaci 
elektroniky, ale zároveň jejich účinkům mohou být vystaveni 
i lidé při výrobě a recyklaci.

O jaké látky například jde a co přesně způsobují? — Berylium, 
kov unikátních vlastností, lehčí než hliník, pevnější než ocel, skvělý 
vodič tepla i elektřiny. V elektronice se používá hlavně ve slitinách 
s mědí pro různé pružiny, stykače, dříve i v základních deskách 
počítačů. Berylium způsobuje nemoc zvanou berylióza, posti-
huje především plicní tkáň, může mít akutní i chronickou formu. 
Nejčastěji jí trpí pracovníci, kteří jsou vystaveni výparům a pra-
chu obsahujícím berylium, a to jak při jeho výrobě, tak i dalším 
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zpracování. Berylium a jeho sloučeniny jsou podle Mezinárodní 
agentury pro výzkum rakoviny klasifikovány jako karcinogen.

Kadmium v elektronice nalezneme v široké řadě aplikací — v páje-
cích kovech, polovodičích, speciálních spínačích; historicky bylo 
využíváno i při výrobě CRT obrazovek a zářivek, jako stabilizátor 
PVC a samozřejmě při výrobě Ni ‑Cd akumulačních baterií. Přes-
tože se kadmium podařilo v řadě aplikací včetně baterií nahradit, 
stále představuje značné riziko. Může se totiž uvolňovat ze starých 
výrobků (televize, zářivky, baterie, PVC kabely) do životního pro-
středí, a tedy ohrožuje pracovníky recyklačních linek. Kadmium 
a jeho sloučeniny se uvolňují i ve spalovnách, kde se likvidují pro-
dukty s jeho obsahem. Jedná se o vysoce toxickou persistentní 
látku, která se hromadí v organismech, včetně lidského těla. Dlou-
hodobé vystavení kadmiu způsobuje poškození ledvin a kostí.
 
Šestimocný chrom má v elektronice řadu využití, včetně protiko-
rozních a zpevňujících funkcí u kovových dílů. I jeho používání je 
v elektronice postupně omezováno, a proto největší riziko spočívá 
v likvidaci starších výrobků, při níž se může uvolňovat. Tím může 
způsobovat rakovinu plic například u dělníků, kteří byli vystaveni 
vysokým hodnotám chromu ve vzduchu. Pracovníkům manipu-
lujícím s tekutými i pevnými látkami s jeho obsahem se na kůži 
můžou tvořit vředy.

Olovo je v elektronice spojeno především s dvěma druhy využití — 
spolu s cínem pro plošné spoje a v CRT obrazovkách a zářivkách. 
Olovo může unikat z obrazovek a zářivek jak na skládkách, tak ve 
spalovnách, stejně jako při tepelném zpracování tištěných spojů 
nebo CRT produktů. Všechny osoby, které pracují s olovem při 
vysokých teplotách, mohou být vystaveny jeho výparům. Olovo se 
akumuluje v organismech, dlouho přetrvává v životním prostředí, 
je vysoce toxické, nebezpečné je obzvláště pro děti a jejich vývoj.

Rtuť najdeme především v osvětlení displejů či v kompaktních 
žárovkách. U starších počítačů se používala pro stykače a spí-
nače a v bateriích. Uvolňuje se například při rozebírání plochých 
obrazovek, ze skládek, kde je elektronika, i při její likvidaci ve 
spalovnách. Rtuť je vysoce toxická, akumuluje se v organismech, 
nebezpečné je i vdechování jejích výparů, což negativně ovlivňuje 
centrální nervovou soustavu.

Bromované zpomalovače hoření (BFRs), to je různorodá skupina 
organických sloučenin bromu, které se v elektronice přidávají do 
plastových součástí s cílem omezit či zpomalit jejich hoření. Větši-
na z nich je persistentní a mohou se hromadit v životním prostředí. 
Kvůli širokému použití jsou prakticky všudypřítomné a nezřídka 

se objeví i v lidském těle, včetně mateřského mléka. Často jsou 
v krvi pracovníků, kteří s nimi přicházejí do styku při výrobě nebo 
recyklaci elektroniky. Dlouhodobé vystavení těmto látkám má 
negativní vliv na nervovou soustavu a narušuje funkci hormonů. 
Při spalování odpadu s obsahem BFRs se uvolňují nebezpečné 
bromované dioxiny a furany.

PVC je plast na bázi chloru, který se využívá jako izolační materiál 
především u drátů a kabelů. Jak výroba, tak likvidace PVC ve spa-
lovnách má za následek vznik chlorovaných dioxinů a furanů — 
persistentních látek, které se akumulují v přírodě a jsou jedovaté 
již ve velmi nízkých koncentracích. Pro výrobu PVC se jako aditiva 
(změkčovadla, stabilizátory) používají další nebezpečné látky — 
ftaláty, kadmium, olovo, organocíničité sloučeniny, které se mohou 
uvolňovat při běžném používání i následné likvidaci ve spalovnách.

Ftaláty — estery kyseliny ftalové — mají velmi široké použití, v elek-
tronice je najdeme především jako aditiva PVC. Z PVC unikají 
během celého životního cyklu, kvůli jejich masovému využití jsou 
jedním z nejrozšířenějších syntetických kontaminantů v životním 
prostředí. Jsou to látky toxické, nebezpečné především pro repro-
dukci, narušují funkci hormonů.

Ve výrobnách součástek panují často nelidské podmínky. 
Co patří mezi největší problémy, kterým dělníci při výrobě 
elektroniky čelí? — Nízká cena elektrospotřebičů je často 
vykoupena otřesnými podmínkami v továrních komplexech, 
které dodávají součástky výrobcům elektroniky. Naprostá vět-
šina elektroniky se vyrábí v Číně, a přestože se obecně v zemi 
postupně zvyšuje životní úroveň, pracovní podmínky se mění jen 
pozvolna a většina pracujících (nejen v elektronickém sektoru) 
je vystavena nedůstojnému zacházení ze strany svých zaměst-
navatelů. Světoví výrobci neutěšenou situaci důsledně neřeší, 
popřípadě přenášejí veškerou odpovědnost na své dodavatele. 
Běžná je extrémně dlouhá pracovní doba (až 15 hodin denně), 
nucené přesčasy, nízká mzda, která nepokryje ani základní lid-
ské potřeby, nebo zcela nevyhovující bezpečnostní podmínky 
při provozu.

Pracovníci jsou kromě nebezpečných látek, které se používají 
v elektronice, vystaveni ještě výparům dalších chemikálií, jež 
unikají při výrobě, například benzenu či n ‑hexanu. O nebezpeč-
ných účincích těchto výparů nejsou dostatečně informováni 
a chybí jim patřičné ochranné pomůcky. Studie z roku 2016, 
která mapuje nemoci z povolání pracovníků v elektroprůmyslu 
v čínském Šen ‑čenu, hlavním světovém centru výroby elektro-
niky, pokazuje na vysoké procento pracovníků trpících otravami 
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benzenem, n ‑hexanem, nebo dokonce leukémií, která je důsled-
kem dlouhodobé expozice benzenu.

Mění se nějak v posledních letech přístup firem k výrobě a re-
cyklaci elektronických zařízení? — Vzhledem k toxickému 
znečištění elektroniky, která je kvůli obsahu nebezpečných látek 
klasifikována jako nebezpečný odpad, je její recyklace již delší 
dobu v hledáčku kampaní řady organizací, například Greenpeace. 
I pod vlivem jejich působení výrobci přestávají používat ty nejvíce 
nebezpečné látky. Situaci zlepšuje také legislativa, především ta 
evropská, například Směrnice o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních či 
Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. 
Ale cesta k očištění celého odvětví bude ještě dlouhá.

Ne všechny firmy se chovají neeticky. Dá se říci, jaké fir-
my z elektronického odvětví jsou sociálně odpovědné? — 
Naprostá většina velkých světových výrobců elektroniky má sta-
novena pravidla na omezení a kontrolu nebezpečných látek, ale 
v praxi stále selhávají. Snad jediný výrobce elektroniky, jehož lze 
označit za „zelený“ a zároveň férový, je Fairphone, sociálně od-
povědná společnost zaměřující se na rozvoj smartphonů, které 
jsou navrženy a vyráběny s minimálním poškozením lidí a pla-
nety. Fairphone vévodí i ve srovnání výrobců elektroniky, které 
v roce 2017 vydala organizace Greenpeace (dostupné on‑line: 
greenpeace.org/usa/reports/greener‑electronics‑2017/). Hodno-
tí firmy na základě jejich přístupu k chemickým látkám, konfliktním 
surovinám a druhu energie pro výrobu.

Jednou z cest je také určitě naše zacházení s elektronikou, 
aby pro člověka a životní prostředí neměla fatální následky. 
Co můžeme jako jednotlivci změnit my? — Výše uvedený že-
bříček může být dobrým vodítkem i pro orientaci spotřebitelů při 
nákupu elektroniky. I zde ale platí pravidlo, že elektroniku bychom 
měli nakupovat pouze tehdy, pokud nový výrobek skutečně po-
třebujeme. Zároveň je dobré přemýšlet, zdali nutně potřebujeme 
novou elektroniku, zda nepostačí ta z druhé ruky.

I přes všechna zlepšení, přísnější legislativu a závazky firem je 
tempo nárůstu spotřeby elektroniky a s tím spojené produkce 
elektronického odpadu neudržitelná. Je jen na nás, zdali pod-
lehneme líbivé reklamě a necháme si vnutit nový produkt, který 
vlastně vůbec nepotřebujeme.

Spotřebitelé mají zároveň obrovskou moc při ovlivňování toho, jak 
odpovědně se jednotlivé firmy chovají. Dobrým příkladem může 
být firma Apple, která kdysi bývala jednou z nejhorších, co se ob-

sahu nebezpečných látek týká. V roce 2006 spustila organizace 
Greenpeace kampaň GreenMyApple, ve které fanoušci Applu 
víceméně pozitivní formou pod heslem „Miluju své ‚jablko‘, ale 
chci, aby bylo zelenější“ přinutili Steva Jobse kompletně „ozelenit“ 
produkty firmy.

A v neposlední řadě jsou to právě spotřebitelé, kteří mohou tlačit 
své politiky, aby nastavili taková pravidla, která zaručí, že se ne-
bezpečné látky v elektronice a při jejich výrobě omezí. I my tady 
v Evropě můžeme efektivně ovlivnit omezení nebezpečných látek 
například v Číně. Evropský trh je spolu s USA největším odbytiš-
těm elektroniky, a pokud zdejší pravidla omezí obsah nebezpeč-
ných látek, výrobci kdekoliv na světě se novým pravidlům budou 
muset přizpůsobit.
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