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Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Rozsáhlá kůrovcová kalamita na smrkových porostech, způsobená loňským enormním suchem, která 
v řadě regionů České republiky zcela vyřadila plánované mýtní těžby, a s ní spojené obrovské zásoby 
dříví na skládkách těžebních firem (viz předchozí článek), přinesly ve druhém pololetí 2015 výrazné 
snížení cen všech smrkových sortimentů kulatiny (dýhárenské i pilařské). A to především u nejméně 
kvalitní pilařské hmoty III D, jejíž cena v republikovém průměru klesla o celých 180 Kč/m3 a v oblasti 
Beskyd se prodávala dokonce za 1200 Kč/m3. Výraznější zlevnění se překvapivě dotklo také smr-
kové loupačky (II. jakostní třída), jakostně vyšších sortimentů borovice a stále žádanějšího modřínu 
a v neposlední řadě také dubu ve třídě II, který zlevnil bezmála o šest stovek za kubík. Přebytek 
smrkové hmoty na trhu a její zlevnění se pak zákonitě promítlo do cen řeziva, zejména stavebního.
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TŘÍDA

II III A, III B III C III D

SM/JD
2940

2650 – 3300

-170

2250
1800 – 2700

-110

2030
1500 – 2520

-90

1530
1200 – 2040

-180

BO
2420

2110 – 2700

-150

1670
1400 – 1900

-110

1540
1450 – 1700

-60

1400
1280 – 1550

-40

MD
4300

3200 – 5500

-70

2640
1890 – 4000

-50

2200
1800 – 2950

+20

1780
1400 – 2650

+50

DB
5530

4010 – 6800

-560

2930
2230 – 4700

-230

2470
2000 – 3500

+40

1830
1580 – 2230

-50

BK
2290

2050 – 2500

+110

1640
1310 – 2000

-70

1480
1270 – 1800

-30

1270
1150 – 1400

+30
Tabulka 1 Průměrné ceny kulatiny (v Kč/m3 bez DPH) ve II. 
pololetí 2015

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
5540

4000 – 7000

-180

6460
5200 – 8000

+150

5040
3850 – 5800

-160

4850
4300 – 5400

-120

5290
4600 – 6000

-20

3650
2950 – 4400

+130

7250
6100 – 8850

-50

7950
6000 – 9500

+80

5550
4200 – 6500

-200

BO
5010

3400 – 6750

-470

6070
5200 – 7100

+220

4800
3850 – 5600

+60

4520
3850 – 5350

-230

5200
4200 – 6000

+220

3440
2900 – 3950

-210

7270
5500 – 8500

+60

7940
6000 – 9500

+200

5280
4200 – 6000

0

MD
6680

4300 – 9500

+550

7330
5500 – 9500

+480

6370
5000 – 7900

+20

7140
6800 – 7500

+20

6140
4850 – 7200

-190

3880
3300 – 5000

-10

8020
6200 – 9950

-270

9320
8000 – 11000

-280

7640
5900 – 8800

-270

DB
8750

5000 – 14000

-140

11 730
9000 – 15500

+50
– – –

4320
3600 – 5600

+120

13 730
8000 –16750

-240

18 470
16500 – 21000

-280
–

BK
5310

3800 – 7700

-330

6100
4200 – 8000

-30
– – –

3650
3000 – 4200

0

8710
6000 – 10500

-300

10 380
7500 – 12250

+720
–

Tabulka 2 Průměrné ceny nesušeného a sušeného řeziva (v Kč/m3 bez DPH) ve II. pololetí 2015

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 prosince 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.
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Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou shrnuty v tabul-
kách 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 loňského 2. 
pololetí. Jedná se o ceny bez DPH, kte
ré 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 uveden 
rozsah ceny, v němž se daný sortiment 
na trhu pohyboval. Toto větší či menší ce
nové rozpětí je v případě kulatiny dané 
především původem dřeva (ze státních, 
vojenských, obecních, církevních či sou
kromých lesů) a potažmo prodejními ce
nami dříví nastavenými vlastníky lesních 
porostů, v případě státních lesů těžebními 
společnostmi. Mimo to se na něm podílí 
i různé zastoupení jednotlivých tloušťko
vých stupňů, u pilařské hmoty různý podíl 
zastoupení kvality III A a III B, v případě 
smrkové hmoty III D např. i to, jdeli o dře
vo ze souší nebo čerstvé a v neposlední 
řadě také sortimentní 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 ve druhém polo
letí loňského roku ve srovnání s cenami 
v prvním pololetí 2015, přičemž červená 
čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak 
zlevnění daného sortimentu a u řeziva se 
zelenou číslicí „0“ zůstala cena na úrovni 
loňského prvního pololetí.

Kulatina

Na českém trhu nejžádanější smrková 
kulatina zlevnila ve všech sledovaných 
sortimentech, nejmarkantněji pak u ja
kostní třídy III D (o 180 Kč/m3) a překva
pivě také u II. jakostní třídy (o 170 Kč/
m3). V průměru o stokorunu (konkrétně 
o 110 a 90 Kč/m3) se pak ceny snížily 
u pilařsky zpracovávané smrkové hmoty 
ve třídách III A, III B a III C, přičemž zejmé
na v pilařsky zpracovávaných jakostních 
třídách III A – III D jsou patrné značné 
disproporce mezi cenami vynakládanými 
zpracovateli v různých místech repub
liky, což je tentokrát přičítáno na vrub 
obrovským zásobám takřka neprodejné 
kulatiny, která ve čtvrtém kvartále ležela 
na skládkách těžebních firem a jejíž ceny 
v některých lokalitách byly o 150–200 

Kč/m3 nižší, než jsou obvyklé tamní 
ceny. Druhá z jehličnatých dřevin borovi
ce rovněž zlevnila ve všech sledovaných 
sortimentech. A to hlavně v jakostních 
třídách II a III A, III B (o 150 a 110 Kč/
m3) a o něco méně (o 60 a 40 Kč/m3) u 
tříd III C a III D. Zlevnění v řádech deseti
korun (o 70 a 50 Kč/m3) jsme zazname
nali také u tříd II a III A, III B modřínové 
kulatiny, zatímco hmota ve třídách III C a 
III D naopak stejně jako v prvním pololetí 
opět mírně podražila (o 20 a 50 Kč/m3). 
(Poznámka: podle některých zpracova-
telů modřínové hmoty šlo tzv. „o klid 
před bouří“, neboť v letošním roce by 
měl modřín z důvodu stále se zvyšující 
poptávky podle některých informací 
podražit o 200–400 Kč/m3).
K poměrně razantnímu zlevnění (o 560 
a 230 Kč/m3) pak došlo ještě u dubové 
kulatiny ve třídách II a III A, III B a mírně 
(o 50 Kč/m3) zlevnila i třída III D. U třídy 
III C šla naopak cena kubíku o 40 Kč na
horu. U druhé ze sledovaných listnatých 
dřevin – buku výrazněji podražila lou
pačka (o 110 Kč/m3) a nepatrně (o 30 
Kč/m3) třída III D. U ostatních pilařsky 
zpracovávaných bukových sortimentů 
šly ceny podobně jako u většiny sledova
né suroviny dolů – u třídy IIIA, III B o 70 
Kč/m3 a u třídy III C o 30 Kč/m3.

Řezivo

Zlevnění kulatiny se pak více či méně 
promítlo také do cen řeziva, byť některé 
i navzdory tomu podražilo. U smrku díky 
nižším cenám kulatiny zlevnila truhlářská 
prkna (nesušená o 180 Kč/m3, sušená 
o 50 Kč/m3) a s výjimkou bočního řeziva 

také veškeré stavební sortimenty (nesu
šené stavební řezivo o 160 Kč/m3, su
šené o 200 Kč/m3, exportní fošny o 120 
Kč/m3, hranoly o 20 Kč/m3). U borové
ho řeziva se ceny snížily vedle nesuše
ných truhlářských prken (o 470 Kč/m3) 
pak už jen u stavebního exportního řeziva 
(o 230 Kč/m3) a bočních prken (o 210 
Kč/m3). V řádech několika stokorun také 
zlevnilo sušené modřínové truhlářské ře
zivo (prkna o 270 Kč/m3, fošny o 280 
Kč/m3) a ze stavebních modřínových 
sortimentů ještě sušená prkna a foš
ny (o 270 Kč/m3) a nesušené hranoly 
(o 190 Kč/m3). V přibližně stejných re
lacích pak klesly ceny ještě u dubových 
truhlářských prken (nesušených o 140 
Kč/m3, sušených o 240 Kč/m3) a su
šených truhlářských fošen (o 280 Kč/
m3) a v nepolední řadě viditelně zlevnila 
také buková truhlářská prkna (nesušená 
o 330 Kč/m3, sušená o 300 Kč/m3). 
Naopak výraznější zdražení (opět v řá
dech několika stokorun případně deseti
korun) jsme v případě jehličnatého řeziva 
zaznamenali u nesušených modřínových 
prken (o 550 Kč/m3), nesušených smr
kových, borových a modřínových fošen 
(o 150, 220, respektive 480 Kč/m3), 
sušených smrkových fošen (o 80 Kč/
m3) a borových prken a fošen (o 60 
a 200 Kč/m3), borového nesušeného 
stavebního řeziva a hranolů (o 60 a 220 
Kč/m3) a u výše již zmíněného smrko
vého bočního řeziva (o 130 Kč/m3). 
Z listnatého řeziva podražily především 
dubové nesušené truhlářské fošny (o 50 
Kč/m3), dubové boční řezivo (o 120 Kč/
m3) a bukové sušené truhlářské fošny 
(o 720 Kč/m3).

Smrkové a borové kulatinové sortimenty zlevnily ve všech jakostních třídách
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NEXNET, a.s. CAD/CAM systémy pre efektivní výrobu +420 573 332 143, www.nexnet.cz

Jedinečné řešení pro výrobce nábytku a interiérů

Návrh a vizualizace

Cenové nabídky
a sumáře materiálů

Výrobní dokumentace
a nářezové plány

Výstupy pro klasické
i CNC stroje

Jedním kliknutím z PC
na CNC stroj nebo
nářezové centrum

http://www.distrimo.cz
http://www.nexnet.cz

