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dřevařský servis

Loňské sucho a přemnožený kůrovec 
nadále tíží nejen zpracovatele smrku

Tuzemští zpracovatelé smrkové hmoty z řad malých s středních 
pilařských provozů se po letech marného snažení dočkali dostat-
ku, respektive někde i značného přebytku hmoty na trhu. Bohužel 
ale takové, ze které s ohledem na její kvalitu, na níž se negativně 
podepsaly loňské enormní sucho a následný atak kůrovce, nelze 
vyrobit patřičný koncový produkt. Naopak současný velký nedosta-
tek čerstvé hmoty může podle předsedy SDP ČR Ing. Petra Pražana, 
Ph.D. v dohledné době způsobit kolaps trhu nejen s řezivem nízké 
kvality, ale i vlákniny, pilin a štěpek. Na pořez pouze kalamitní hmoty 
není totiž většina pil odbytově zařízená a jejich zásobování jen horší 
hmotou může vést až k drastickému snížení odbytu a tím i pořezu.
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Že by se ledy konečně 
pohnuly?

Zásobování dřevní hmotou bývá tradič
ním bodem programu odborných setkání 
Společenstva dřevozpracujících podni
ků v České republice (SDP), sdružující 
hlavně malé a střední pilařské provozy. 
Jejich majitelé v posledních letech usi
lují o dlouhodobé obchodní smlouvy 
s Lesy ČR s.p. (LČR), které by jim za 
tržních podmínek zajistily přístup k su
rovině, tak jako je tomu i v okolních stá
tech. Koncepce strategického rozvoje 

LČR, zpracovaná státním podnikem pro 
léta 2015–2019 a s ní spojené řešení 
bodu „Zlepšení možností přístupu ke 
dříví pro malé regionální zpracovatele“ 
(v rámci plnění úkolů LČR vyplývajících 
z Programového prohlášení vlády ČR 
v oblasti lesního hospodářství, jehož 
cílem je řešit regionální zaměstnanost 
a posílení významu drobného a střed-
ního dřevo zpracujícího průmyslu), je 
totiž podle nich nejen objemově nedo
stačující, ale hlavně prakticky nefunkční. 
LČR totiž donedávna striktně požadovaly 
a zatím stále požadují transparentní sys

tém prodeje dříví a odmítaly tzv. děle
nou zakázku na lesnické činnosti (péče 
o les a těžba v náplni lesních akciových 
společností a prodej suroviny řízen přes 
LČR), která by malým a středním zpraco
vatelům přístup k surovině umožňovala. 
V letošním roce se podle předsedy SDP 
Ing. Petra Pražana, Ph.D. začíná o mož
nosti dělené zakázky alespoň diskutovat 
a první jednání v tomto směru mezi zain
teresovanými stranami mělo proběhnout 
v polovině měsíce června.

Hlavním tématem 
přemnožený kůrovec

Otázky týkající se zásobování kulatinou 
byly na pořadu dne také na letošním 
jarním odborném setkání SDP, probě
hnuvším 10. 6. 2016 ve Valticích. Jeho 
účastníkům se zde dostalo, kromě výše 
uvedené možné změny přístupu LČR 
k jejich letité problematice, již podruhé 
za sebou dalších pozitivních informací, 
byť se týkaly pouze dostatečných zásob 
kulatiny na trhu, nemluvě však o její kva
litě. A to z úst Ing. Pavla Kříže, vedou
cího nákupu Dřevozpracujícího druž
stva Lukavec, který se coby zástupce 
Svazu českých a moravských výrobních 
družstev zúčastnil květnového jednání 
Konfederace lesnických a dřevozpra
cujících svazů (KLDS) s vedením LČR 
na téma možných tzv. „protikůrovcových 
opatření. „Po mnoha letech musím kon

Kvůli loňské kůrovcové kalamitě na smrkových porostech se výrazně omezují mýtní 
i předmýtní úmyslné těžby
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statovat, že dostupnost smrkové pilařské 
kulatiny je dobrá, což je sice velmi pozi
tivní zpráva, ale důvod proč tomu tak je, 
už tak příznivý není,“ uvedl Ing. Kříž v úvo
du svého vystoupení na odborném set
kání SDP s tím, že hlavním důvodem sou
časného přetlaku dřevní hmoty nad její 
poptávkou je pře množený kůrovec. „Ten 
v dohledné době asi nejvíce zasáhne 
zpracovatele smrku na střední a severní 
Moravě, odkud se k nám dostávají do
cela tristní informace o obrovských plo
chách poškozených porostů a o značné 
přetěženosti smrkové hmoty. Např. na 
Opavsku a v dalších oblastech severní 
Moravy, kde mimo LČR hospodaří také 
např. Vojenské lesy, byl již za loňský rok 
vytěžen více jak pětinásobek ročního 
etátu a to vše představovalo kůrovcové 
dříví. Směrem do vnitrozemí a zejména 
pak u nás na pomezí Vysočiny a střed
ních a jižních Čech se nadbytek dřeva 
až tak razantně neprojevuje, protože je 
z postižených oblastí ve velkých obje
mech expedováno do rakou ského Retzu 
společnosti Holzindustrie Maresch, do 
německého Plößbergu Holzindustrie 
Ziegler a nově také do Rumunska pro 
potřeby Holzindustrie Schweighofer,“ 
pokračuje Ing. Kříž a dodává, že v po
stižených oblastech se těží pouze sla
bé a hlavně napadené smrkové porosty, 
což značně znevýhodňuje zpracovatele 
jiných dřevin. Pokud totiž působí v po
stižených lokalitách, musí si surovinu 
zajišťovat z větších vzdáleností, což jim 
dnes ne zrovna levnou hmotu ještě více 
zdražuje.

Kalamitou trpí i pilaři 
v nepostižených oblastech

Vzhledem k protikůrovcovým opatře
ním LČR, spočívajícím např. letos v 1. 
čtvrtletí v celorepublikovém snížení 
mýtních úmyslných těžeb o cca 300 
tis. m3, se dříví (mimo smrkového) ne
dostává ani pilařům v nepostižených 
či méně postižených oblastech. Podle 
Ing. Martina Machů, ředitele divize Wood 
akciové společnosti Matrix z Třebešova 
u Rychnova nad Kněžnou, je v současné 
době na českém trhu těžce dostupný 
dub. A to jak co do množství, tak i po 
stránce ceny. Podle něj totiž jisté omeze
ní mýtních úmyslných těžeb pokračovalo 
i ve 2. čtvrtletí, kdy se dub stejně jako v I. 
kvartále na rozdíl od jiných let dostával na 
trh jen v omezeném množství. Poptávka 
po něm tak několikanásobně překročila 
nabídku, neboť kromě domácích zpra
covatelů je v nemalých objemech expe
dován do Číny, a tím i skokově narostla 

jeho cena. V podstatě to samé platí také 
o buku a z jehličnatých dřevin o modří
nu. Ten se podle přítomných zástupců 
Dřevopodniku Hausner z Koryčan dnes 
platí doslova zlatem a potřebné množství 
nelze sehnat jinak než dovozem z velmi 
vzdálených lokalit, v případě této firmy 
např. i ze slovenského Popradu. 

Bez čerstvé hmoty to nepůjde

Problémy se však nevyhýbají ani zpra
covatelům dnes relativně dobře dostup
ného smrku. Ne pro každého je totiž 
kulatina ze souší nebo napadená kůrov
cem vhodná. A to v závislosti na druhu 
vyráběného sortimentu, kdy vyrobený 
ze souší by byl neprodejný a vyžaduje 
kulatinu čerstvou. Ta na trhu zatím citelně 
chybí a patrně bude chybět i v letošním 
3. čtvrtletí. Na dané období LČR plánují 
v rámci protikůrovcových opatření sní
žit mýtní úmyslné těžby pouze na 15 % 
a s nimi také předmýtní úmyslné těžby 

na 20 %. V souvislosti s tímto záměrem 
se SDP podle Ing. Pražana snaží LČR 
přesvědčit o tom, že je nemyslitelné, aby 
v částečně postižených oblastech těžily 
stále jen kůrovcovou hmotu a toto málo 
kvalitní dříví dodávaly firmám, které na 
jeho zpracování nejsou zařízené. „Tyto 
firmy mají své zákazníky, kteří jsou zvyklí 
na určitou kvalitu a tu v řadě případech 
pořezem ze souší nedocílíte. Nevím, jest
li si toto LČR uvědomují, ale v místech, 
jako je třeba Vysočina, kde se kůrovec 
až tolik neprojevil, je třeba v mýtních 
těžbách pokračovat. Nejen boční, ale 
i středové řezivo vyrobené z kůrovcem 
postižené kulatiny bude totiž s přibýva
jícím objemem na trhu stále hůř prodej
né a pokud se stane, že někteří výrobci 
budou zahlcováni jen takovouto hmotou, 
budou muset omezovat pořez a možná 
i zavřít provoz,“ zkonstatoval Ing. Pražan 
s tím, že omezování pořezu by určitě ne
pomohlo ani LČR, když by nebyly schop
ni toto nekvalitní dříví prodat.

„Nechceme mít lesy jako na Šumavě, ale bez čerstvé hmoty se mnozí neobejdeme,“ 
říká jeden ze severomoravských pilařů

Kvůli protikůrovcovým opatřením chybí na trhu vedle čerstvé smrkové hmoty hlavně 
listnatá kulatina



 

 

PILART - výhradní zástupce značky HOLZ-HER
pro Českou republiku

   Tyto a více strojů naleznete na 
Navštivte také naše předváděcí centrum na adrese:

www.pilart.cz

Ericha Roučky 2499/11, 678 01 Blansko, Tel.: +420 516 410 514, e-mail: pilart@pilart.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA STROJE:
Optimalizační program 

Program na přesné drážkování

Motorické seřízení předřezu

Program na výřezy oken

ZÁKLADNÍ

TECHNICKÁ DATA:
Výkon hlavního motoru 11 kW

Přesah pilového kotouče 95 mm

Rychlost přejezdu

pilové jednotky 130 m/min

Řezná délka 3 100 až 4 400 mm

Řezná šířka 3 100 až 6 500 mm

VELKOPLOŠNÉ PILY  LIFT TECTRA 6120

MOŽNOST ROŽŠÍŘENÍ

VELKOPLOŠNÉ PILY

O SKLADOVÝ SYSTÉM:

Délka 12 000 až 42 000 mm

Šířka 5 300 až 11 900 mm

Maximální nosnost až 250 kg

Rychlost posuvu 120 m/min

ZÁRUKA
NA LINEÁRNÍ VEDENÍ 10 LET!

5 referenčních provozů v ČR

http://www.pilart.cz

