dřevařský servis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva
Přetrvávající a podle některých názorů stále se zvyšující export smrkové kulatiny do Rakouska
a Německa a s tím spojená snaha velkých zpracovatelů zajistit si potřebnou hmotu pro naplnění kapacity nejen spotovými cenami v regionálních aukcích (viz předchozí článek), ale také nákupem u jiných
vlastníků lesů včetně obecních a soukromých. Toto jsou jedny z hlavních příčin dalšího zvýšení cen
všech smrkových sortimentů kulatiny (dýhárenské i pilařské) v prvním pololetí 2015, a to především
u nejméně kvalitní pilařské hmoty III D, která se v některých oblastech severní Moravy vyšplhala
až na 2150 Kč/m3. Zdražení se dotklo také stále žádanějšího modřínu a částečně také dubu, který
výrazně podražil nejen u tzv. loupačky (II. jakostní třída), ale především pak u pilařsky zpracovávané
třídy III A, III B. Jedinou dřevinou, která naopak zlevnila ve všech sledovaných sortimentech, je buk.
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Výše uvedenou skutečnost odhalil náš pravidelný průzkum
cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva
v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli
jsme jej během měsíce června 2015, kdy jsme kontaktovali
bezmála stovku respondentů s různým zaměřením (těžební
společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specia
lizovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.

Tabulka 1 Průměrné ceny kulatiny (v Kč/m3 bez DPH) v I. pololetí 2015

Tabulka 2 Průměrné ceny nesušeného a sušeného řeziva (v Kč/m3 bez DPH) v I. pololetí 2015
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Výsledky průzkumu
Výsledky průzkumu jsou shrnuty v tabulkách 1 a 2. Hodnoty uvedené tučným
písmem v horní části každého z řádků
vyjadřují celorepublikový průměr ceny
(v Kč/m3), za kterou se sledovaný sor
timent prodával v průběhu letošního
1. pololetí. Jedná se o ceny bez DPH,
které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa
na pilu (tzv. ceny na odvozním místě),
a u truhlářského řeziva byly vypočítány
pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.
V prostředních řádcích tabulek je uve
den rozsah ceny, v němž se daný sor
timent na trhu pohyboval. Toto větší či
menší cenové rozpětí je v případě kula
tiny dané především původem dřeva (ze
státních, vojenských, obecních, církev
ních či soukromých lesů) a potažmo pro
dejními cenami dříví nastavenými vlast
níky lesních porostů, v případě státních
lesů těžebními společnostmi. Mimo to
se na něm podílí i různé zastoupení jed
notlivých tloušťkových stupňů, u pilařské
hmoty různý podíl zastoupení kvality III A
a III B a v neposlední řadě také sorti
mentní zaměření výrobce. U řeziva závisí
na konkrétním zaměření prodejce, na
lokalitě, kde působí a odkud případně
řezivo dováží apod.
Ve spodních řádcích tabulek jsou uvede
ny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami
sledovaných sortimentů v prvním pololetí
letošního roku ve srovnání s cenami ve
druhém pololetí 2014, přičemž červená
čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak
zlevnění daného sortimentu a u kulatiny
či řeziva se zelenou číslicí „0“ zůstala
cena na úrovni loňského druhého polo
letí.

Kulatina
Na českém trhu nejpoptávanější smr
ková kulatina zdražila ve všech sledova
ných sortimentech, nejmarkantněji pak
u II. jakostní třídy (o 90 Kč/m3). O něco
mírněji (v rozmezí 20–40 Kč/m3) se
ceny zvýšily u pilařsky zpracovávané
smrkové hmoty ve třídách III A – III D,
přičemž zejména v nižších jakostních
třídách III C a III D jsou patrné značné
disproporce mezi cenami vynakládané
zpracovateli v různých místech repub
liky a jejich horní hranice je přičítána
na vrub velkým zpracovatelům (Stora
Enso, Mayr-Melnhof), kteří ve snaze
naplnit kapacitu si mohou na rozdíl od
malých zpracovatelů dovolit za dříví
i výrazněji připlatit. Druhá z jehličnatých
dřevin borovice podražila jen ve třídách
II a podobně jako u smrku ve třídě III D
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(o 40 a 60 Kč/m3), zatímco u tříd III A,
B a III C zlevnila (o 90 a 10 Kč/m3).
Výraznější zlevnění (o 130 Kč/m3) jsme
zaznamenali také u II. třídy modřínové
kulatiny, zatímco ryze pilařská hmota
ve třídách III A – III D naopak podražila
(o 20–120 Kč/m3), což podle jejích
zpracovatelů plyne ze stále většího záj
mu o tuto dřevinu. Ke zvýšení cen, ale
ve srovnání s ostatní kulatinou poměrně
razantnímu (o 370, 420 a 260 Kč/m3),
pak došlo ještě u dubové kulatiny ve
třídách II a III A – III C, zatímco u třídy
III D se cena nezměnila. U druhé ze sle
dovaných listnatých dřevin – buku šly
naopak u všech sortimentů ceny dolů
(o 10–50 Kč/m3).

Řezivo
Cenový narůst u kulatiny se pak více
či méně promítnul také do cen řeziva,
byť některé i navzdory zlevnění surovi
ny podražilo nebo naopak při zdražení
zlevnilo. U smrku podražila truhlářské
prkna (nesušená o 160 Kč/m3, suše
ná o 70 Kč/m3) a nesušené stavební
řezivo (o 110 Kč/m3) včetně exportního
(o 100 Kč/m3). U borového řeziva se
ceny zvýšily vedle truhlářských prken
(nesušených o 250 Kč/m3, sušených
o 90 Kč/m3) ještě také u nesušených
fošen (o 70 Kč/m3), stavebního řeziva
na export (o 50 Kč/m3), hranolů (o 70
Kč/m3) a překvapivě i u bočního řezi
va (o 130 Kč/m3). Markantněji, v řá
dech několika stokorun, pak podražily
modřínové stavební fošny (o 330 Kč/
m3) a hranoly (o 360 Kč/m3), sušené
truhlářské fošny (o 340 Kč/m3) a v ne
poslední řadě také bukové nesušené
řezivo (prkna o 310 Kč/m3, fošny o 400
Kč/m3). Naopak výraznější zlevnění
(opět v řádech několika stokorun pří
padně desetikorun) jsme v případě jeh
ličnatého řeziva zaznamenali u sušený
smrkových a borových prken (o 150
respektive 140 Kč/m 3), smrkových
sušených stavebních fošen (o 110 Kč/
m3) a bočního řeziva (o 150 Kč/m3),
borových stavebních a truhlářských
fošen (nesušených o 290 Kč/m3, su
šených o 140 Kč/m3) a zejména pak
u modřínových nesušených i sušených
truhlářských prken (o 280 respektive
410 Kč/m3) a dále pak u truhlářských
nesušených fošen (o 290 Kč/m 3)
a stavebního sušeného řeziva (o 150
Kč/m3). Z listnatého řeziva zlevnila pře
devším dubová truhlářská prkna (nesu
šená o 110 Kč/m3, sušená o 160 Kč/
m3) a bukové sušené truhlářské fošny
(o 540 Kč/m3).
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