
Příloha č. 1 Seznam nebezpečných vlastností odpadu 

Kód  Nebezpečná vlastnost odpadu 

H1  Výbušnost 

H2  Oxidační schopnost 

H3-A  Vysoká hořlavost 

H3-B  Hořlavost 

H4  Dráţdivost 

H5  Škodlivost zdraví 

H6  Toxicita 

H7  Karcinogenita 

H8  Ţíravost 

H9  Infekčnost 

H10  Teratogenita 

H11  Mutagenita  

H12  Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami 

H13  Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při 

odstraňování 

H14  Ekotoxicita 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

 

 

DOTAZNÍK 

Dobrý den, jsem studentkou VŠB-TUO a v rámci své diplomové práce dělám sociologický 

výzkum zaměřený na recyklaci. Ráda bych Vás prostřednictvím dotazníku chtěla poţádat o 

spolupráci. Předem Vám děkuji za strávený čas. 

 

1. Pohlaví 

 muţ 

 ţena 

2. Věk 

 0 – 20 

 21 – 30 

 31 – 40 

 41 – 50 

 51 – 60 

 60 a více  

3. Vzdělání 

 vysokoškolské 

 střední s maturitou 

 střední bez maturity 

 základní 

4. Typ obydlí 

 byt 

 rodinný dům 

5. Třídíte v rámci vaší domácnosti odpad? 

 ano 

 ne 

6. Jestli-ţe ano, který odpad třídíte 

 sklo 

 papír 

 plast 

 bioodpad 

 nápojové kartony 

 kovový odpad 

 

 



 

 

7. Pokud ne, jaké jsou důvody 

 velká vzdálenost kontejnerů 

 nízká informovanost 

 nedostatek prostoru 

 malá motivace 

8. Jste dostatečně informováni jak a proč třídit odpad? 

 ano 

 ne 

9. Jste motivováni ze strany státu nebo města k třídění odpadů? 

 ano 

 ne 

10. Jak se nejčastěji dovídáte o problematice třídění odpadů? 

 z médií (televize, rádio) 

 internet 

 tisk 

 letáky 

 reklamní plochy 

11. Co Vám komplikuje třídění odpadů? 

 nároky na prostor 

 zápach 

 odnos odpadu 

 samotné třídění odpadů 

12. Myslíte, ţe jsou popelnice přeplněné? 

 ano 

 ne 

13. Jsou ve Vašem okolí sběrné dvory? 

 ano 

 ne 

14. Souhlasíte se znovuzavedením zálohovaných lahví? 

 ano 

 ne 

 

15. Souhlasíte se zavedením zálohovaných PET lahví? 

 ano 

 ne 

 



 

 

16. Myslíte si, ţe je třídění odpadu jen nový dočasný trend, proč?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

17. Co byste změnili na současném stavu v oblasti nakládání s odpady? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


