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Když to jde v sousedních státech, 
proč by to nemohlo jít také u nás?

Když musíme za českou kulatinu platit minimálně tolik, co naši kolegové pilaři v Rakousku či Německu, 
proč nám ji těžební společnosti nedodávají ve stejné kvalitě? Proč je u nás problém, na rozdíl od 
okolních států, uzavřít se státními lesy dlouhodobé smlouvy, které by nám zajišťovaly určitou per-
spektivu podobně jako lesnickým firmám? Proč někteří musíme lesníkům za kubík SM/JD kulatiny 
v jakostní třídě III.D, byť s příměsí kůrovcové hmoty, platit více jak dva tisíce korun s tím, že velcí 
odběratelé jako Stora Enso či Mayr-Melnhof jim takové ceny platí? Hledáním odpovědí na tyto a další 
otázky se počátkem listopadu již tradičně zabývali majitelé malých a středních pilařských provozů 
na podzimním odborném setkání Společenstva dřevozpracujících podniků ČR v Plané nad Lužnicí.

Kam až to může zajít?

První tři kvartály loňského roku přinesly 
tuzemským pilařům sice relativně bez-
problémové zásobování smrkovou kula-
tinou, ale provázené nejprve enormním 
nárůstem cen a později jejich mírným 
snížením (alespoň u některých odběra-
telů). Podle Antonína Veličky, ředitele 
dřevařské výroby akciové společnosti 
KATR ve Staré Vsi u Rýmařova, se o to 
postaralo hned několik aspektů. V první 
řadě předloňsko-loňská zima, kdy tě-
žební firmy v některých oblastech díky 
nadprůměrně teplému počasí vytěžily 
v prvním čtvrtletí až 40 % z celkového 
objemu roční těžby. Podobně intenzivní 
těžba provázela i druhý a třetí kvartál, což 
se připisuje na vrub nejprve kůrovcové 
kalamitě v některých oblastech republiky 
a v létě pak větrné kalamitě, která po-
stihla Jeseníky a Beskydy. Zcela opač-
ná situace pak nastala, z důvodu výše 
zmíněné přetěženosti v předcházejícím 
období, ve čtvrtém čtvrtletí, kdy se pi-
lařské firmy začaly potýkat s citelným ne-
dostatkem suroviny a opětovným růstem 
cen, nezřídka až na historická maxima. 
„Ve čtvrtém kvartálu 2014 nám lesníci 
dramaticky zvedli ceny za SM/JD ku-
latinu v kvalitativně nejhorší třídě IIID. 
Chtějí po nás více jak 2000 korun za ku-
bík s tím, že jim takové ceny platí Stora 

Enso nebo Mayr-Melnhof. My ale víme, 
že tyto ceny jim oba subjekty platí za 
tzv. kategorii Mix (kůrovcová hmota + 
IIID) bez vazby na procentuální zastou-
pení těchto dvou jakostí. Nicméně pro 
nás z toho plyne jediné: Proč by nám 
z toho vybírali jen IIID a prodávali o něco 
levněji, když to za za stejnou cenu mo-
hou prodat těm velkým. Jestli na tuto 
skutečnost po Novém roce nezareaguje 
odpovídajícím směrem i trh s řezivem, 
dřevěnými obaly a paletami, tak je to 
pro nás ‚finito‘,“ posteskl si nám maji-
tel jedné z pil na severu Moravy, kde 
80–90 % lesních porostů je v majetku 
s.p. Lesy ČR (LČR) a tudíž mu nezbývá, 
než nakupovat dřevo hlavně od s LČR 
spolupracujících těžebních společnos-
tí. Podle Antonína Veličky musí pilaři bo-
hužel i letos počítat ze strany těžebních 
firem s dalšími tlaky na ceny kulatiny 
směrem nahoru. 
„Vycházím z průběhu posledního výběro-
vého řízení na 32 územních správních 
jednotek, v němž bylo dříví vysou těženo 
za dost vyšší ceny (řádově o 150–200 
Kč), než jsou současné ceny tržní,“ 
upřesnil A. Velička s tím, že výší těchto 
cen jsou viditelně zděšeni i velcí tuzemští 
zpracovatelé pilařské hmoty. Pro hledání 
odpovědi na otázku, co tyto ceny, pokud 
za ně kulatina bude nabídnuta velkým 
zpracovatelům, udělají s malými a střed-
ními pilařskými provozy, kterým nezbyde 
než ji akceptovat, není třeba podle něj 
chodit příliš daleko. Mimo jiné i proto, že 
např. již zmíněná velkopila Mayr-Melnhof 
v Paskově (s loňským pořezem bezmá-
la 1,2 mil. m3), která má letos v plánu 

pořezat až 1,3 mil. kubíků, se k otázce 
zásobování hmotou vyjádřila v tom smys-
lu, že než by ji dovážela z Polska, raději 
si připlatí za tuzemskou. 

Kde není vůle, tam je každá 
snaha marná

Žádný velký optimizmus v souvislosti 
s danou situací nenalilo pilařům do žil 
ani veřejné setkání vedení LČR s odbor-
nou veřejností (6.11.2014) ke Koncepci 
strategického rozvoje státních lesů na 
období 2015–2019. V rámci této kon-
cepce byly představeny dlouhodobé 
vize a cíle podniku v celkem pěti klíčo-
vých oblastech: 

 správa majetku a péče o les,
 ekonomika,
 ekologický aspekt,
 sociální aspekt,
 transparentnost.

Nedílnou součástí oblasti Ekonomika 
je obchodní politika LČR, kde podnik 
podle generálního ředitele Ing. Daniela 
Szóráda bude preferovat:

 stabilizaci lesnicko-dřevařského sek-
toru,

 transparentnost,
 zvýšení možnosti účasti široké pod-
nikatelské veřejnosti ve veřejných 
soutěžích,

 společenskou odpovědnost při zadá-
vání veřejných zakázek,

 podporu tuzemského zpracování 
dříví při zachování principu sou-
těže o dříví a zlepšení možnosti 
přístupu ke dříví pro malé regio-
nální zpracovatele.
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Z toho vyplývá, že LČR budou i nadále 
respektovat zvolený obchodní model, 
zavedený po transformaci lesního hos-
podářství formou komplexní lesnické 
zakázky s prodejem dříví při pni na 
smluvních územních jednotkách. A to 
s cílem podpořit rozvoj podnikatelského 
prostředí v režimu korektní spolupráce 
s obchodními partnery při uplatnění tzv. 
„senátního systému“ veřejných soutěží, 
který jak známo spočívá v pravidelné 
roční rotaci cca 20% podílu lesnických 
zakázek do výběrových řízení. LČR bu-
dou, řečeno ústy generálního ředitele, 
také usilovat o zvýšení možnosti účasti 
široké podnikatelské veřejnosti ve veřej-
ných soutěžích a budou za tímto účelem 
realizovat následující opatření:

 zvýšení počtu soutěžních jednotek 
(s dopadem do požadované výše 
bankovních záruk),

 vytvoření dílčích soutěžních jednotek 
v rámci pilotního ověření (zvlášť pro 
pěstební činnost a zvlášť pro těžební 
činnost – zahájení projektu od roku 
2015),

 aukce dřevní hmoty na pni elektronic-
kou i prezenční formou, kde se pra-
cuje s možností postupně navyšovat 
prostřednictvím tohoto systému pro-
deje roční objem těžeb lesních správ 
ze současných 18 % až na cca 27 %, 
a to s předpokladem rozvoje nejen 
pro těžbu holosečnou, ale i pro další 
druhy těžby.

Nicméně naše malé a střední pilařské 
firmy v rámci koncepce nejvíce zajímala 
ze strany LČR nyní hodně proklamovaná 
oblast týkající se přístupu ke dříví pro 
malé regionální zpracovatele, kde 
LČR hodlají vedle prodeje dříví pros-
třednictvím výše citované komplexní 
zakázky zavádět a rozvíjet některé alter-
nativní způsoby. Především pak veřejné 
aukce (elektronické i prezenční), které 
by měly být realizovány průběžně bě-
hem roku i pro malé objemy zakázek 
o rozsahu od 100 m3. V daném případě 
LČR nově zavádějí pro vítěze tendrů 
od roku 2015 povinnost prodávat pro-
střednictvím podnikem používaného 
elektronického aukčního portálu 7 % 
z ročních smrkových těžeb v sortimentu 
smrkový pilařský výřez III. jakostní tří-
dy (pilařská kulatina). Předpokládané 
čtvrtletní rozložení této nabídky by mělo 
být v poměru 30/20/20/30 % a lze ho 
po dohodě upravit tak, aby nabídka co 
nejlépe korespondovala s poptávkou 
na trhu a provozní praxí. Neplnění to-
hoto závazku je jedním z výpovědních 
důvodů pro ukončení smluvního vztahu. 
„Tato iniciativa LČR sice na první pohled 

nevypadá špatně, ale výše zmíněných 
7 % představuje v reálu pro rok 2015 
asi 56 tisíc kubíků smrkové kulatiny. 
Když pak vezmeme v potaz to, že my 
malí a střední ročně pořežeme kolem 
2,9 mil. m3 smrku a za předpokladu, že 
by se nám podařilo celých oněch 56 tis. 
kubíků koupit (což je nereálné), pak by 
to bylo 1,8 % našeho pořezu, což podle 
mých propočtů představuje zásobu na 
čtyři dny,“ argumentuje předseda SDP 
Ing. Petr Pražan, Ph.D. a dodává, že 
v tomto směru je proto koncepce LČR 
pro malé a střední podniky nedostateč-
ná. Dřevozpracující průmysl podle něj 
potřebuje, stejně jako lesnický průmysl, 
dlouhodobou perspektivu a nemůže 
čekat, že si možná někdy na nějakém 
portálu něco koupí. 
„Potřebujeme především dlouhodobé 
smlouvy s LČR (tak jak je mají na 

Slovensku, v Polsku, Rakousku a Ně-
mecku), a dále to, aby se dřevo jed-
notlivým firmám jednoznačně prodávalo 
přímo z LČR,“ upřesňuje Ing. Pražan 
s tím, že proti tomuto požadavku bylo 
ze strany LČR vzneseno hned několik 
argumentů proč to nejde zrealizovat, 
ačkoliv to v minulosti šlo (mezi roky 
2007 až 2010). „LČR argumentují tím, 
že určení, komu bude dřevo prodáno, 
za jakou cenu a v jakém množství, musí 
být předmětem transparentního boje 
o surovinu, a že by jim to přineslo další 
nárůst THP, neboť by to někdo musel 
řešit. To je podle mne zcela logické, ale 
pokud hodlají situaci nějak řešit, tak to 
holt nějaké úsilí bude stát,“ zkonstatoval 
Ing. Pražan s dovětkem, že když to jde 
takto realizovat v okolních státech, tak 
nevidí jediný důvod, proč by to nemohlo 
jít u nás. 

O dobré zásobování kulatinou se loni v prvních třech kvartálech postarala nejprve 
extrémně teplá zima…

…a později kůrovcová a větrná kalamita


