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V roce 2007 bylo Karlovarsko podle údajů společnosti EKO-KOM na posledním místě mezi kraji v 
třídění odpadu, v loňském roce už čtyři kraje předběhl  
 
KARLOVY VARY Městům v Karlovarském kraji v posledních letech vzrostly náklady na likvidaci 
odpadu. Některé radnice se snaží výdaje snižovat podporou třídění a podle statistik se v kraji za 
poslední čtyři roky třídí v průměru stále více. Do budoucna navíc obce a města v kraji plánují centrální 
likvidaci komunálního odpadu z regionu zplynováním.  
Ať už města v kraji zavedla poplatek za odpad, nebo zůstala u placení za odpadovou nádobu, 
nevyhnula se nárůstu výdajů na ukládání odpadu. Města, která využívají poplatků, už narazila na 
zákonem stanovený strop 500 korun, a rostoucí náklady tak hradí ze svého. Například v Chebu jsou 
skutečné náklady na likvidaci komunálního odpadu asi 877 korun na obyvatele. Z celkových nákladů 
okolo 30 milionů ročně na svoz a likvidaci odpadu tak Cheb vybere od lidí něco okolo 17milionů.  
Lépe jsou na tom města, která zůstala u platby za odpadovou nádobu a frekvenci vývozu. Například 
Karlovy Vary v posledních dvou letech měly náklady na odpadové hospodářství 38 milionů korun, 
přičemž od lidí vybralo město asi 35 milionů korun.  
Zcela odlišně se rozhodli postupovat ve Františkových Lázních, kde lidem radnice odpustila poplatky 
za odpad a veškeré náklady hradí z městského rozpočtu. Má na to pět milionů korun. Příjmy má jen 
od firem nebo za separovaný odpad.  
Právě třídění odpadu podporují města v posledních letech nejvíce. Separace jednak snižuje množství 
odpadu, který se musí ukládat na skládky, jednak z ní mají obce a města příjmy od odpadových 
systémů. Zatímco ještě v roce 2007 byl Karlovarský kraj podle údajů společnosti EKO-KOM na 
posledním místě mezi kraji v třídění odpadu, v loňském roce už čtyři kraje předběhl. Stále ale ještě 
množství vytříděného odpadu na obyvatele nedosahuje celostátního průměru 35,8 kilogramu na 
hlavu.  
Další možností, jak čelit rostoucím cenám za skládkování, je třídění a následná likvidace spalováním. 
Karlovarský kraj a obce a města v něm založily letos akciovou společnost, která má připravit 
integrovaný systém nakládání s odpady. Využít by mohl například technologii Sokolovské uhelné na 
zplynování odpadu.  
 


