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dřevařský servis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Dva mimořádně suché roky po sobě spolu s výrazně nadprůměrnými teplotami v zimním období mají 
extrémní dopad na lesní porosty napříč Českou republikou. Kvůli přetrvávajícímu srážkovému deficitu 
dochází k tzv. chřadnutí lesa, jehož důsledkem je např. u smrkových porostů přemnožení podkorního 
hmyzu (kůrovce), jehož enormní výskyt na severovýchodě země je označován za katastrofální. Tento 
stav se na trhu odráží v pokračujícím přebytku smrkového dříví a jeho dalším zlevnění ve II. pololetí 
ve všech sledovaných sortimentech (od 20 do 80 Kč/m3). Nedostatek srážek ve spojení s různým 
podkorním hmyzem a houbovými chorobami měl negativní vliv i na borové, modřínové a listnaté 
lesní porosty. To vedlo ke snížení cen většiny kulatinových sortimentů také v dřevinách borovice, 
modřín, dub a buk s výjimkou II. a III. D třídy dubové a II. třídy bukové kulatiny, která naopak kvůli 
omezené nabídce na trhu opět podražila od 70 do 550 Kč/m3.
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TŘÍDA

II III A, III B III C III D

SM/JD
2930

2480 – 3400
-80

2150
1870 – 2500

-60

1900
1500 – 2460

-70

1430
1200 – 1600

-20

BO
2380

1980 – 3200
-190

1730
1590 – 2000

0

1510
1420 – 1700

-50

1310
1100 – 1450

-40

MD
4230

3200 – 5500
-190

2720
2200 – 2900

-170

2190
1800 – 2950

-100

1870
1500 – 2200

+50

DB
6950

5000 – 10500
+550

3680
2430 – 6000

-40

2730
1400 – 4000

-60

2220
1770 – 3500

+140

BK
2450

1930 – 2950
+70

1750
1310 – 2500

-40

1550
1290 – 2000

-20

1340
1190 – 1600

-40
Tabulka 1: Průměrné ceny kulatiny (v Kč/m3 bez DPH) ve II. 
pololetí 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
5730

4200 – 7500
-390

6510
5500 – 8000

-100

5090
3700 – 5900

+10

4540
4100 – 5000

-30

5170
4100 – 6000

0

3590
2800 – 4400

+130

7500
5800 – 9000

+30

8360
6800 – 10000

+150

5510
4000 – 7400

-60

BO
5510

4000 – 7100
-170

6200
4800 – 7900

-20

4620
3800 – 5500

-130

4360
3800 – 5000

-30

4910
3800 – 5900

-110

3260
2800 – 4000

+40

7510
5600 – 9000

+120

8220
6400 – 10000

+70

5430
4500 – 6500

+80

MD
7110

4300 – 10300
-730

8150
5500 – 10500

-210

6600
5000 – 7900

-210

7200
5600 – 7800

-50

6580
5500 – 7900

+190

3760
3300 – 4500

+60

8420
6100 – 10000

-70

9530
7200 – 11600

-50

7520
5600 – 8500

-10

DB
10 100

6500 – 14500
+500

12 830
9800 – 16500

+200
– – –

4550
3800 – 5300

+10

14 390
8100 –19000

+200

18 930
11400 – 22990

-340
–

BK
5990

3600 – 8200
+310

6410
4200 – 10500

+280
– – –

3670
3100 – 4100

-20

9020
5200 – 11330

+30

10 550
6800 – 13310

-220
–

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

Zda a do jaké míry se výše uvedená situace na trhu s kulatinou 
promítla do cen řeziva, jsme zjišťovali při našem pravidelném 
průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulati
ny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub 
a buk. Provedli jsme jej na přelomu měsíců listopad a prosi
nec 2016, kdy jsme kontaktovali bezmála stovku responden
tů s různým zaměřením (těžební společnosti, malé, střední 
a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé 
České republiky.
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Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shr
nuty v tabulkách 1 a 2, které tentokrát 
nově doplňuje ještě pětice grafů znázor
ňujících cenový vývoj sledovaných sorti
mentů od roku 2011, kdy jsme se začali 
tímto tématem na stránkách Dřevařského 
magazínu pravidelně zabývat.
V případě tabulek pak hodnoty uvedené 
tučným písmem v horní části každého 
z řádků vyjadřují celorepublikový průměr 
ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný 
sortiment prodával v průběhu loňského 
2. pololetí. Jedná se o ceny bez DPH, 
které 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 
cenové 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 nebo (ve státních lesích) těžeb
ními společnostmi. Mimo to se na něm 
podílí i různé zastoupení 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 nepo
slední řadě také sortimentní zaměření 
výrobce. U řeziva závisí na konkrétním 
zaměření prodejce, 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 uvede
ny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami 
sledovaných sortimentů ve druhém polo
letí loňského roku ve srovnání s cenami 
v prvním pololetí 2016, přičemž červená 
čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak 
zlevnění daného sortimentu a u kulatiny 
či řeziva se zelenou číslicí „0“ zůstala 
cena na úrovni loňského prvního pololetí.

Nově zařazené grafy pak ukazují, jak se 
ceny sledovaných sortimentů v jednotli
vých pololetích uplynulých více jak šesti 
let (počínaje II. pololetím 2010) měnily 
v důsledku působení různých faktorů. 
U kulatiny např. zavedením současného 
způsobu prodeje dříví ze státních lesů 
prostřednictvím smluvních partnerů s.p. 
Lesy ČR, vlivem s tímto prodejem zvýše
ných přepravních vzdáleností či z důvodu 
stále se zvyšujícího exportu, od něhož se 
odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzem
sku. Mimo to i z důvodu řady větrných 
kalamit či v případě modřínu jeho stále 
větší oblibou mezi zpracovateli, u listna
tých dřevin nezřídka i ročním obdobím, 
kdy jsou nakupovány. V posledních dvou 
mimořádně „suchých“ letech pak také 
nedostatkem čerstvé dřevní suroviny 
a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmo
ty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa, kdy stro
my vlivem sucha ztrácí schopnost růst 
a vytvářet ochranné látky, provázeným 
kalamitním přemnožením nejrůznějších 
druhů podkorního hmyzu či některých 
hub. Kolísání cen řeziva v jednotlivých po
loletích v řadě případech koresponduje 
s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich 
momentální výši kromě toho ovlivňuje 
i míra poptávky po daném sortimentu, 
roční období v němž je řezivo prodáváno 
a v případě sušeného také jeho počáteč
ní vlhkost a aktuální ceny energií.

Kulatina

Co se týče cen kulatiny v posledním sle
dovaném druhém pololetí 2016, tak stej
ně jako v prvním pololetí znovu zlevnila na 
trhu nejžádanější smrková, a to tentokrát 
i v případě jakostně lepší hmoty třídy II 
(tzv. loupačky), kde cena kubíku klesla 
o 80 Kč. O něco méně (o 60 respektive 
70 Kč/m3) zlevnily třídy III A, III B a III C. 
Pouze o dvě desetikoruny pak cena kles
la u třídy III D, kterou se distributoři (ze
jména na severu Moravy) v rámci udržení 
alespoň minimální rentability snaží tlačit 
pokud možno k horní hranici jejího ce
nového rozsahu (1200 – 1600 Kč/m3). 
A to zejména v případě stále se zvyšují
cí poptávky o tuto hmotu v Rumunsku, 
kam koncem roku směřovala po celých 
vlakových soupravách spolu s přebytky 
kulatiny ostatních tříd, o niž neměli zá
jem zpracovatelé v tuzemsku či v zemích 
našich sousedů. Druhá z jehličnatých 
dřevin borovice rovněž zlevnila ve třídě II 
(o 190 Kč/m3) a o 50 respektive 40 Kč/
m3 také ve třídách III C a III D. Kvalitativně 
nejlepší pilařsky zpracovávaná hmota 
III A, III B se udržela na stejné ceně jako 
v prvním pololetí. Zlevnění (v řádech sto

Graf 1: Cenový vývoj jehličnaté kulatiny v letech 2010 – 2016

Graf 2: Cenový vývoj listnaté kulatiny v letech 2010 – 2016
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korun) se tentokrát nevyhnulo ani modří
nu, nejvíce pak jakostní třídě II, jejíž cena 
klesla o 190 Kč/m3 a dále třídě III A, III B 
o 170 Kč/m3 a třídě III C o 100 Kč/m3. 
Ve třídě III D se cena kubíku naopak o 50 
Kč zvýšila, podle některých respondentů 
kvůli menší nabídce na trhu a zvýšené po
ptávce. Zlevnění modřínových sortimentů 
je stejně jako u smrku a borovice často 
připisováno na vrub jejich snížené kvalitě, 
zapříčiněné různými druhy podkorního 
hmyzu, u modřínu a smrku zejména lýko
žroutem lesklým a lýkohubem matným či 
mezi lesníky obávaným lýkožroutem smr
kovým nebo severským. U borovice pak 
především působením některých hub 
(Cenangium ferruginosum – kornice bo
rová nebo Sphaeropsis sapinea – kuželík 
borový), které v loňském roce při sekun
dárním spolupůsobení podkorního hmy
zu (lýkožrout vrcholkový, lýkohubi rodu 
Tomicus nebo krasec borový) způsobily 
vážnou kalamitní situaci např. ve střed
ních a východních Čechách. Podkorní 
hmyz, konkrétně pak bělokaz dubový 
nebo krasci rodu Agrilus, má určitý podíl 
také na mírném zlevnění dubové a buko
vé kulatiny ve třídách III A, III B (o 40 Kč/
m3), III C (o 40 a 20 Kč/m3) a bukové ve 
třídě III D (o 40 Kč/m3). Dubová hmota 
III D naopak o 140 Kč/m3 podražila, stej
ně jako II. třída dubu a buku, kde šla cena 
kubíku nahoru o 550 a 70 Kč.

Řezivo

Zlevnění většiny jehličnatých kulatinových 
sortimentů a zdražení dubové a bukové 
loupačky se pak ve druhém pololetí 2016 
více či méně projevilo v cenách truh-
lářského řeziva, a to jak nesušeného, tak 
i sušeného. Zatímco nesušená smrková 
prkna a fošny zlevnily o 390 a 100 Kč/
m3, borové o 170 a 20 Kč/m3 a modříno
vé dokonce až o 730 a 210 Kč/m3, napro
ti tomu dubová prkna a fošny stejně jako 
v prvním pololetí 2016 podražily o dalších 
500 a 200 Kč/m3 a bukové o 310 a 280 
Kč/m3. Navzdory zlevnění všech jehlična
tých nesušených truhlářských sortimentů 
pak o něco málo podražila sušená smr
ková i borová prkna (o 30 a 120 Kč/m3) 
a stejně tak i fošny (o 150 a 70 Kč/m3), 
naopak modřínový sušený truhlářský 
materiál mírně zlevnil (prkna o 70 Kč/
m3, fošny o 50 Kč/m3). Snížení cen jsme 
zaznamenali ještě u sušených dubových 
a bukových fošen, kde cena kubíku kles
la o 340 a 220 Kč, zatímco cena prken 
stoupla o 200 a 30 Kč/m3.
Ze stavebních sortimentů výrazněji 
podražily nesušené modřínové hranoly 
(o 190 Kč/m3) a boční smrková prkna 

(o 130 Kč/m3) a o 10, 40 a 60 Kč smrko
vé fošny, boční dubová, borová a modříno
vá prkna a v případě sušeného materiálu 
borová prkna a fošny (o 80 Kč/m3). Ceny 
ostatních sortimentů šly dolů, nejvíce pak 
u nesušených středových modřínových 

a borových prken (o 210 a 130 Kč/m3) 
a borových hranolů (o 110 Kč/m3). U zby
lých sortimentů (s výjimkou smrkových 
hranolů prodávaných za ceny prvního po
loletí) cena kubíku klesla pouze v řádech 
desetikorun v rozmezí 10–60 Kč.

Graf 3: Cenový vývoj nesušeného jehličnatého řeziva v letech 2010 – 2016

Graf 5: Cenový vývoj sušeného řeziva (jehličnatého a listnatého) v letech 2010 – 2016

Graf 4: Cenový vývoj nesušeného listnatého řeziva v letech 2010 – 2016


