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dřevařský servis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Loňská kůrovcová kalamita na smrkových porostech ovlivnila ceny kulatiny i v 1. pololetí letošního 
roku. Lesy ČR s.p. (LČR) kvůli ní letos v 1. čtvrtletí snížily mýtní úmyslné těžby o cca 300 tis. m3 
a podobné opatření (omezení na 35 %) připravují také na 3. čtvrtletí tentokrát nejen u mýtních, ale také 
u předmýtních úmyslných těžeb (viz předchozí článek). To se v 1. pololetí odrazilo nejen v nadbytku 
a opětovném zlevnění nejméně kvalitní pilařské hmoty III D (o dalších 80 Kč/m3), ale naproti tomu 
v nedostatku a z něj plynoucího zdražení kulatiny z ostatních jehličnatých a zejména pak listnatých 
dřevin (především modřín a dub). Tato negativní skutečnost se pak zcela zákonitě projevila nemalým 
zdražením všech sortimentů truhlářského řeziva a u modřínu také řeziva stavebního, které naopak 
ve smrkových a borových sortimentech výrazně zlevnilo.
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TŘÍDA

II III A, III B III C III D

SM/JD
3010

2500 – 3300

+70

2210
1900 – 2800

-40

1970
1600 – 2400

-60

1450
1200 – 1700

-80

BO
2570

2200 – 3200

+150

1730
1480 – 2000

+60

1560
1400 – 1700

+20

1350
1240 – 1400

-50

MD
4420

3200 – 5670

+120

2890
2300 – 4050

+250

2290
1800 – 3180

+90

1820
1400 – 2430

+40

DB
6400

5290 – 9000

+870

3720
2700 – 5500

+790

2790
2000 – 4000

+320

2080
1780 – 2800

+250

BK
2380

1950 – 2600

+90

1790
1630 – 2100

+150

1570
1450 – 1800

+90

1380
1210 – 1500

+110
Tabulka 1 Průměrné ceny kulatiny (v Kč/m3 bez DPH) v I. po-
loletí 2016

NESUŠENÉ SUŠENÉ

Řezivo truhlářské 
středové

Řezivo 
stavební
středové
(fošny)

Řezivo 
stavební
export
(fošny)

Hranoly

100x100 
mm

Řezivo 
boční

(prkna)

Řezivo truhlářské 
středové

Řezivo 
stavební

Prkna Fošny Prkna Fošny Prkna, fošny

SM/JD
6120

4200 – 8000

+580

6610
5200 – 8500

+150

5080
3800 – 5500

+40

4570
4100 – 5000

-280

5170
4400 – 6500

-120

3460
2800 – 4400

-190

7470
5600 – 9000

+220

8210
6200 – 9500

+260

5570
4400 – 6800

+20

BO
5680

4000 – 6800

+670

6220
5200 – 7000

+150

4750
3800 – 5500

-50

4390
3800 – 5100

-130

5020
3800 – 5800

-180

3220
2800 – 3800

-220

7390
5500 – 9000

+120

8150
6200 – 9850

+210

5350
4500 – 6200

+70

MD
7840

4300 – 10200

+1160

8360
5500 – 10200

+1030

6810
5000 – 8300

+440

7250
6600 – 7600

+110

6390
4500 – 7600

+250

3700
3200 – 4300

-180

8490
6200 – 10900

+470

9580
8000 – 11000

+260

7530
6000 – 8900

-110

DB
9600

5000 – 14000

+850

12 630
9000 – 15500

+900
– – –

4540
3700 – 5400

+220

14 190
8600 –18000

+460

19 270
16000 – 25400

+800
–

BK
5680

4200 – 8200

+370

6130
4200 – 8200

+30
– – –

3690
3200 – 4200

+40

8990
6000 – 10500

+280

10 720
8000 – 12400

+340
–

Tabulka 2 Průměrné ceny nesušeného a sušeného řeziva (v Kč/m3 bez DPH) v I. pololetí 2016

Výše uvedené skutečnosti 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 2016, 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.
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Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou shrnuty v ta-
bulkách 1 a 2. Hodnoty uvedené 
tučným písmem v horní části každého 
z řádků vyjadřují celorepublikový prů
měr ceny (v Kč/m3), za kterou se sle
dovaný sortiment prodával v průběhu 
letošního 1. pololetí. Jedná se o ceny 
bez DPH, které u kulatiny nezahrnují 
dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na od
vozním 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 ku
latiny dané především původem dřeva 
(ze státních, vojenských, obecních, cír
kevních či sou kromých lesů) a potažmo 
prodejními cenami dříví nastavenými 
vlastníky lesních porostů nebo (ve stát
ních lesích) těžebními společnostmi. 
Mimo to se na něm podílí i různé zastou
pení jednotlivých tloušťkových stupňů, 
u pilařské hmoty různý podíl zastoupení 
kvality III A a III B a u smrkové hmoty 
III D např. i to, jdeli o dřevo ze souší 
nebo čerstvé a v neposlední řadě také 
sortimentní zaměření výrobce. U řeziva 
závisí na konkrétním zaměření prodej
ce, na lokalitě, kde působí a odkud 
případně řezivo dováží apod. To platí 
i tehdy, když prodejcem je sám výrobce 
řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve 
srovnání s konkurencí jsou promítnuty 
nemalé náklady na dopravu suroviny, 
která v dřevinách modřín a dub dnes 
mnohdy cestuje ke zpracování i stovky 
kilometrů.
Ve spodních řádcích tabulek jsou uve
deny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi ce
nami sledovaných sortimentů v prvním 
pololetí letošního roku ve srovnání s ce
nami ve druhém pololetí 2015, přičemž 
červená čísla vyjadřují zdražení a modrá 
naopak zlevnění daného sortimentu.

Kulatina

Na českém trhu nejžádanější smrková 
kulatina nezlevnila jen v úvodu již zmí
něné kvalitě III D, ale také ve třídách 
III A, III B a III C (o 40 respektive 60 
Kč/m3). U jakostně lepší hmoty tří
dy II se cena kubíku naopak o 70 Kč 
zvedla. Značné disproporce mezi ce
nami pilařsky zpracovávané kulatiny 
ve třídách III A – III D, vynakládané 
zpracovateli v různých místech repub
liky, vznikly podle několika oslovených 

respondentů důsledkem přetrvávají
cích obrovských zásob na skládkách 
těžebních firem. Zejména pak kulatiny 
v kvalitě III D, která byla např. na severu 
Moravy v I. pololetí nabízena na trhu za 
„pouhých“ 1200 Kč/m3 a přesto byla 
mnohdy takřka neprodejná. Její přebyt
ky spolu s kulatinou ostatních tříd, o níž 
nebyl mezi zpracovateli v tuzemsku či 
v zemích našich sou sedů zájem, se pro
to LČR snaží zodbytovat exportem do 
Rumunska. Druhá z jehličnatých dře
vin borovice na rozdíl od smrku vesměs 
podražila s výjimkou třídy III D, jejíž cena 
se snížila o 50 Kč/m3. Nejvíce se ceny 
zvedly u borové loupačky o 150 Kč/
m3, zatímco pilařská hmota podražila 
v řádu desetikorun (III A, III B o 60 Kč/
m3 a III C o 20 Kč/m3). Loni některými 
zpracovateli avizované zdražení modří
nové hmoty (viz DM 1–2/2016) se 
skutečně naplnilo, a to hlavně v jakost
ních třídách II a III A, III B (o 120 a 250 
Kč/m3) a o něco méně (o 90 a 40 Kč/
m3) u tříd III C a III D. Důvodem je stále 
se zvyšující poptávka po modřínu a vý
razné omezení těžby v lesích pod sprá
vou LČR ve snaze přednostně vytěžit 
kůrovcovou hmotu. 
Tytéž důvody pak vedly k plošnému 
a nezřídka i dost razantnímu zdražení 
listnaté hmoty, zejména pak dubové ve 
třídách II a III A, III B, kde ceny oproti 
loň sku stouply dokonce o 870 a 790 
Kč/m3. O něco méně ale rovněž v řá
dech stokorun šly ceny nahoru také 
u tříd III C a III D (o 320 a 250 Kč/m3). 
U druhé ze sledovaných listnatých dře
vin – buku výrazněji podražila kulatina 
III A, III B (o 150 Kč/m3) a III D (o 110 
Kč/m3). U loupačky a pilařsky zpraco
vávané kulatiny III C šla cena kubíku 
nahoru o 90 Kč.

Řezivo

Zdražení většiny kulatinových sortimentů 
se pak více či méně projevilo zvýšením 
cen truhlářského řeziva, a to jak ne
sušeného, tak i sušeného. Nesušená 
smrková prkna a fošny podražily o 580 
a 150 Kč/m3, borové o 670 a 150 Kč/
m3 a modřínové dokonce až o rekord
ních 1160 a 1030 Kč/m3. O něco málo 
nižší cenové navýšení jsme zazname
nali u dubových prken a fošen (o 850 
a 900 Kč/m3), zatímco bukové podražily 
o „pouhých“ 370 respektive 30 Kč/m3. 
Potažmo s tím se ceny o několik stoko
run zvedly také u sušených truhlářských 
sortimentů. Kubík smrkových prken či fo
šen podražil o 220 a 260 Kč, borových 
o 120 a 210 Kč, modřínových o 470 
a 260 Kč, dubových o 460 a 800 Kč 
a bukových o 280 respektive 340 Kč. 
Vedle celého sortimentu truhlářského ře
ziva podražily, navzdory zlevněné smr
kové surovině, ještě smrkové stavební 
fošny (nesušené o 40 Kč/m3, sušené 
o 20 Kč/m3), borové sušené fošny (o 70 
Kč/m3) a o poznání více celý modříno
vý nesušený stavební sortiment – foš
ny o 440 Kč/m3, exportní fošny o 110 
Kč/m3 a hranoly o 250 Kč/m3. Sušené 
modřínové fošny naproti tomu o 110 Kč/
m3 zlevnily a stejně tak i většina nesu-
šeného smrkového a borového sta
vebního sortimentu. U kubíku borových 
fošen ceny klesly o 50 Kč, u exportních 
smrkových a borových fošen o 280 
a 130 Kč a u hranolů o 120 respektive 
o 180 Kč. Mimo to výrazněji zlevnilo také 
boční jehličnaté řezivo – smrkové o 190 
Kč/m3, borové o 220 Kč/m3 a modříno
vé o 180 Kč/m3. U bočního listnatého 
řeziva se naopak ceny zvedly – o 220 
Kč/m3 dub a o 40 Kč/m3 buk.

Pro letošek avizované zdražení modřínu o 200–400 Kč/m3 se zastavilo blíž ke 
spodní hranici na 250 korunách
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Nejlepší způsob zakrytí....
Samolepící krytky

by

Samolepící krytky dokonale přizpůsobené 
k laminovaným deskám.
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