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Ceník paliva od 1.5.2018
PALIVO ŠTÍPANÉ

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

1.050,- Kč / m3

1.208 Kč / m3

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

Manipulované výřezy (smrk)

700,- Kč / m3

805,- Kč / m3

Manipulované výřezy (smrk) – oddenkové špalky s
hnilobou

550 Kč / m3

633 Kč / m3

Měkké jehličnaté palivo (smrk s možnou příměsí
borovice) v délkách polen 25, 30, 33, 40, 45 a 50 cm
PALIVO V DÉLKÁCH

Prodej bukového a jiného tvrdého paliva je zastaven!!!
Jak měříme palivové dřevo
Palivové dřevo se měří a přejímá v prostorových mírách - m3 neboli plnometr (plm) neboli kubík
představující krychli o hraně 1x1x1 která je zcela plná dřevní hmoty - bez mezer. V této jednotce
dodáváme palivové dříví tak, že měříme přímo délku a průměr každého kmene stromu. Toto naměřené
množství potom dle požadavků nařežeme a naštípáme. Odběratel tak získá nejpřesněji naměřené
množství hmoty paliva.
Při přepočtu naší ceny za m3 na cenu za prmr (prostorový metr rovnaný) a prms (prostorový metr
sypaný) platí u štípaného paliva tento přepočet a následující ceny:
1 m3 = 1,56 prmr = 1,70 prms

Štípané měkké palivo

bez DPH

s DPH

1 m3

1.050,- Kč

1.208 Kč

1 prmr (1 prmr = 0,64 m3)

683,- Kč

785,- Kč

1 prms (1 prms = 0,59 m3)

620,- Kč

712,- Kč

Doprava palivového dříví
Zajišťujeme také přepravu manipulovaných výřezů traktorem s vyvážecím vlekem za cenu 700,- Kč +
21% DPH/hod. Přepravu štípaného dřeva zajišťuje smluvní dopravce. Cena dopravy je dle tarifu
dopravce v závislosti na ujetých km. Je ale možné si zajistit dopravu vlastní. Orientační cena dopravy
do 10 km činí 600 – 900 Kč, dle náročnosti vykládky a pak v závislosti na ujetých km.

