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Změny na trhu plošných 
materiálů 

Dlouhodobě byla největším spotřebite
lem plošných materiálů severní Amerika, 
kterou po krizi v USA vystřídala v roce 
2006 Evropa. V severní Americe byla 
maximální spotřeba plošných materiálů 
69,723 mil. m3 v roce 2005, v roce 
2011 klesla na minimum 45,649 mil. 
m3 a v roce 2014 byla 49,764 mil. m3, 
což je 19,959 mil. m3 (28,6 %) pod re
kordní spotřebou, a více než roční spo
třeba SNS v roce 2014. V Evropě byla 
nejvyšší spotřeba 78,174 mil. m3 v roce 
2007, na minimum 61,569 mil. m3 klesla 
v roce 2009 a v roce 2014 byla 68,990 
mil. m3, tj. 16,605 mil. m3 (21,2 %) pod 
rekordem. V SNS poklesla spotřeba 
v letech 2009–10 o 3 mil. m3 a v roce 
2014 byla 19,247 mil. m3. Trend spotře
by je v Evropě a SNS růstový, v severní 
Americe jde o udržování stávající úrovně. 

Evropa

Od roku 2009 je produkce plošných 
materiálů vyšší než spotřeba (při mírném 
růstu exportu). Nejvíce rozšířené jsou 
dřevotřískové desky, jejichž výroba 
byla rekordní v roce 2007 (44,6 mil. m3) 
a jejichž produkce klesá při růstu spotře
by o 1 % ročně, proto se předpokládá 
zvýšení produkce o 0,5 %. Pokles vý
roby se projevil nejvíce v Řecku, Francii 
a Španělsku. Produkce dřevovlákni-
tých desek vzrostla o 2,8 % a největšími 
výrobci jsou Německo, Turecko, Polsko 
(ve světovém měřítku se před Německo 
a Turecko řadí Čína). Produkce OSB ros
te díky stavebnictví, o první dvě místa se 
dělí Německo s Rumunskem se stejnou 
roční produkcí 1,3 mil. m3. Produkce 
listnatých překližek klesá, jehličnatých 
roste a nynější poměr mezi jehličnatý
mi a listnatými je 50:50. Největšími vý
robci listnatých překližek jsou Finsko, 
Lotyšsko, Polsko, Itálie a Španělsko 
(dohromady 63 %), přičemž Itálie byla 
do roku 2010 největším producentem. 
Největšími výrobci jehličnatých překli
žek jsou Finsko (37,4 %), Rakousko, 

Francie, Portugalsko a Česká republi
ka. Na evropské spotřebě překližek se 
Německo a Spojené království podílejí 
⅓. Plošné materiály vykazují velkou dy
namiku změn struktury produkce v prů
běhu času, klesá podíl dřevotřískových 
desek, roste podíl OSB, zachován je 
podíl ostatních skupin, a patrný je trend 
dýhy jako komponent pro výrobu překli
žek a nábytku.

Ruská federace 

V Ruské federaci se čeká růst produkce 
plošných materiálů, zejména OSB (první 
závod na OSB zahájil provoz v roce 2012), 
neboť v letech 2013–14 byly uvedeny 
do provozu 3 velké závody, které ještě 
neukončily zkušební provoz a nenaběhly 
na projektovanou kapacitu. Roční nárůst 
výroby překližek se pohybuje kolem 5 %. 

Severní Amerika

Oživení stavební činnosti v severní Ame
rice se projevilo zvýšením poptávky po 
OSB a překližkách o 5,5 %, ale vzhle
dem k tomu, že americký trh je známý 
i „skoky“ z plusu do mínusu, není tento 
trend jistý. 

Wood laminated Flooring

Světová produkce laminátových podlaho
vin vzrostla z 890 mil. m2 (2012) na 925 
mil. m2 (2013), jejich největším výrob
cem je Čína (28 % světové produkce, 
ale na domácím trhu dominují dřevěné 
podlahoviny), která v roce 2007 odsunu
la na druhé místo Německo. Produkce 
severní Ameriky (na třetím místě) se 
nemění už šest let, spotřeba v západní 
Evropě od počátku světové krize kle
sá, ale s růstem prodejů o 5 % ročně 
ve východní Evropě, zejména v Polsku 
a Ruské federaci.

Plošné materiály na světovém trhu

Hodnocení produkce a spotřeby plošných materiálů má omezení, protože jsou nehomogenní skupinou 
výrobků, ve které je spotřeba dřevotřískových desek a měkkých (izolačních) desek indikátorem stavu 
stavebnictví a spotřeba MDF, tvrdých desek a překližek koresponduje s výrobou nábytku. 
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2012 2013

mil. m3 % mil. m3 %

Dřevotřískové desky 36,13 54,00 35,50 52,05 

Dřevovláknité desky 21,42 32,00 21,30 31,23

z toho MDF 14,73 22,00 14,48 21,23

HDF 3,35 5,00 3,62 5,31

měkké izolační 3,34 5,00 3,20 4,69

OSB 5,35 8,00 6,00 8,80

Překližky 4,01 6,00 4,10 6,01

Dýhy ? 0,00 1,30 1,91

Celkem 66,91 100,00 68,20 100,00

Struktura produkce plošných materiálů v Evropě
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NOVÁ KOLEKCE  
LAMINOVANÝCH DESEK

PFLEIDERER

Proč právě PFLEIDERER? 
Produkty pro profesionály!
 
Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem pro jakýkoliv typ nábytku.

Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími módními trendy.

Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.

Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer

Originální design pro Váš domov i kancelář
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