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ZPRAVODAJ LNÁØSKÉHO SVAZU ÈR

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
LNÁØSKÉHO SVAZU ÈR

která se konala 5. 12. 2002 v Humpolci
Jednání probíhalo podle programu odsouhlaseného
Pøedstavenstvem Lnáøského svazu. Valnou hromadu øídil
tajemník Lnáøského svazu ing. Stanislav Krmela CSc. Po
zahájení jednání Valné hromady byla provedena volba
mandátové a návrhové komise, zapisovatelù a ovìøovatelù
zápisu. Následovala hlavní zpráva o èinnosti Lnáøského svazu
za uplynulé období, kterou pøednesl pøedseda Ing. Prokop
mirous. CSc.
Zhodnotil èinnost Lnáøského svazu ve vazbì na Program
èinnosti urèený pøedchozí Valnou hromadou. Vyzdvihl práci
pøedstavenstva, které pro èleny vykonalo mnoho potøebného,
ponìkud kriticky hodnotil èinnost sekcí. Hovoøil o vývoji èlenské
základny i platební morálce od vzniku Lnáøského svazu v roce
1990 po souèasnost, kdy má Lnáøský svaz celkem 106
registrovaných èlenù, z toho 68 øádných èlenù s uhrazenými
èlenskými pøíspìvky. Vyzval ostatní èleny ke splnìní svých
závazkù.
Pøipomenul, e èleny Lnáøského svazu jsou vechny tírenské
podniky (7) a lnáøské pøádelny s výjimkou Nobleslenu. Ve
vech sousedních lnáøských zemích jsou pìstitelé a zpracovatelé
èleny svých národních svazù a asociací. V souvislosti se vstupem
do EU se to jeví jako nezbytné i v Èeské republice.
Pøedseda dále hovoøil o aktivitách LS smìøujících ke zlepení
podpory pìstování lnu, spolupráci s MZe ÈR, SZIF, o èinnosti
KR pro len MZe ÈR, o shromaïování a dokladování argumentù
potøeby podpory pro len, o tom jak významné jsou kvalifikované
údaje , seriózní a vèasné informace a argumenty pøedevím od
èlenù.
Struènou zprávu o èinnosti dozorèí rady pøednesl její pøedseda
Ing. V. Dostal. Zpráva rovnì obsahovala závìry z kontroly
hospodaøení LS za rok 2001.
V dalším bodu jednání Valné hromady byl projednán návrh
na doplnìní stanov, který vychází z rozhodnutí pøedstavenstva
umonit èlenství ve Lnáøském svazu ÈR i organizacím, které se
zabývají pìstováním konopí setého a konopáøskou výrobou.
Na závìr valné hromady pøednesl pøedseda návrhové komise
pan Josef Urban návrh usnesení, které bylo hlasováním bez
výhrad pøijato.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY
LNÁØSKÉHO SVAZU ÈR
konané v Humpolci dne 5. 12. 2002

1. Valná hromada vzala na vìdomí :
- Zprávu pøedsedy Lnáøského svazu o èinnosti za minulé období.
- Zprávu dozorèí rady o hospodaøení za rok 2001.
- Informace o sklizni lnu v ÈR a v Evropì v roce 2002.
- Informace o prùbìhu vyjednávání kvót pro len v ÈR v rámci
EU.

ÈÍSLO 1/2003

2. Valná hromada schvaluje :
- Úèetní uzávìrku hospodaøení Lnáøského svazu ÈR za rok 2001.
- Zmìnu stanov Lnáøského svazu ÈR ve znìní pøedloeného
návrhu.
3. Valná hromada ukládá pøedstavenstvu :
- Organizovat semináøe a dalí informaèní a vzdìlávací akce
pro lnáøe.
- Vytváøet poradenský systém pro èleny LS a vydávat èasopis
Lnáø a jiné odborné tiskoviny o lnu.
- Pùsobit prostøednictvím KR MZe, SZIF, AK ÈR a dalích
institucí na zøízení systému a úrovnì podpory pro pìstování
lnu a konopí podobnì jako v zemích EU.
- Shromádìní úèastníkù Valné hromady poaduje, aby pøi
vyjednávání s EU byla dále prosazována kvóta více jak 4000
tun dlouhého vlákna pro ÈR.
V Humpolci dne 5. 12. 2002

VYBRÁNO Z VÝROÈNÍ ZPRÁVY
PØEDSEDY LNÁØSKÉHO SVAZU
Ing. PROKOPA MIROUSE, CSc.
Nové monosti spolupráce
Ji døíve jsme hovoøili o tom,e je potøebné vytvoøit u nás
podobná spoleèenství, jaká byla pøed druhou svìtovou válkou
vzorem lnáøùm v Evropì, tj. lnáøská drustva pìstitelù a tírníkù
a vech lnáøù. Jednou z moností, kterou bude úèelné vyuít, je
zakládání tzv. odbytových sdruení (za podpory dotaèního titulu
MZe), která by v obvodu jednotlivých tíren mohla pøipravit
podmínky pro vznik instituce, schopné shromádit kapitál pro
poøizování drahých jednoúèelových sklizòových strojù na len.
Bude jistì vhodné, aby se tím pøedstavenstvo LS zabývalo.

Aktivity na podporu pìstování lnu
Loni a zvlátì letos jsme dále pokraèovali v jednání
smìøujícím ke zlepení podpory pìstování lnu. Vypracovali jsme
øadu komoditních a ekonomických zdùvodnìní, jednali jsme
s námìstky ministra vedoucími pracovníky MZe a Komoditní
rady, s poslanci i senátory. Jak víte bylo pìstování lnu
podporováno od roku 1997 èástkou 3000,- Kè.ha -1 podle
dotaèního titulu 1.F podepsaného ministrem Luxem 29.4.1997.
To byl osudový moment, který zastavil dalí pokles ploch lnu
pod 2000 ha. Úroveò podpory se postupnì zvyovala. Loni byl
len zaøazen do programu Uvádìní pùdy do klidu - SZIF. Víme,
e podpora 7000,- Kè jen neúplnì vyrovnává zápornou
rentabilitu pìstování lnu. Proto Komoditní rada loni navrhla
úroveò podpory alespoò 9500 Kè.ha-1 a dále hledáme cesty
k realizaci. Ke zdùvodnìní je nutné shromaïování a
dokladování argumentù potøeby podpory pro len, analýzy pøíèin
a výsledkù atd., nestaèí sdìlení, e se v EU len dotuje 815 euro
na 1 ha. Proto od Vás potøebujeme údaje o pìstitelských
nákladech, od tíren údaje o zpracovatelských nákladech, od
textilních výrobcù a ze zahranièí musíme znát ceny vlákna, ceny
zboí. Tyto údaje aktivnì zpracované pøedkládáme Komoditní
radì pro len MZe, která zasedá nejménì 4 x roènì. Jsme jistì
rádi, e se lnem KR zabývá a to za úèasti 4 øádných a pøizvaných
zástupcù LS, dále zástupcù MZe, MPO, AK, HK a SZIF.
Významné to bylo zvlátì letos, kdy pøi zpracování a
projednávání podmínek vstupu ÈR do EU v komoditì len byl
pro MZe, Mzv a Komoditní radu jediným partnerem Lnáøský
svaz. A vichni vyadovali øadu jak souhrnných tak podrobných
informací a argumentù a to jak v pondìlí tak i v nedìli, kdykoliv,
ráno i veèer. A co nevyadovali to jsme doplnili a argumentovali.
Jednání jsou velmi kvalifikovaná a odpovìdná. Jaký byl prùbìh
a jaká je souèasná situace uslyíme od zástupcù MZe ÈR. Pøitom
je nutné pøipomenout, e stále z naí produkce chybí 2  3 000
tun tuzemského lnìného vlákna roènì, a proto se musí dováet.

Odborné akce
- Lnáøský den v Humpolci (duben)
- Polní den s pøehlídkou odrùd lnu a konopí (èerven)
- Den lnáøské sklizòové techniky ve spolupráci s AGP Dvorce
(srpen)
- Polní den o sklizni konopí ve Vroutku (záøí)
- Lnáøský rok  semináø prosinec jako doprovodný program
Valné hromady (prosinec)
- Porada Semenáøské skupiny LS o produkci, potøebì a zajitìní
osiva lnu, Praha (leden)

Dalí aktivity
- Vydávání odborného èasopisu Lnáø
- Spolupráce s odborem komodit MZe ÈR pøi zpracování
kadoroèních Situaèních zpráv o lnu.
- vydání Lnáøského zápisníku
- Spolupráce s redaktory periodických tiskovin napø. Zemìdìlský
týdeník, Úroda, Farmáø, Zemìdìlec aj.
- Èinnost Lnáøského informaèního centra, zøízeného v roce
2001z Grantu EU-Phare pro rozvoj Mikroregionu Jeseníky
- Od záøí 1993 je LS èlenem Agrární komory ÈR, zvolení
zástupci LS jsou èleny snìmovny spoleèenstev
Mezinárodní kontakty
Lnáøský svaz udruje stálé písemné i osobní kontakty s mnoha
zahranièními lnáøskými firmami a organizacemi. Jsou to
pøedevím :
- Institut pøírodních vláken v Poznani
- Nìmecký svaz pøírodních vláken DNV(LS je øádným èlenem)
- Saský len
- Lnáøský svaz v Belgii
- Slovenský svaz lanu
- Skupina Fao Flax Network
- Firmy Van de Bilt, Demaulineaire a Depoortere
V èervnu 2002 jsme uskuteènili jsme tématický zájezd 30
èlenné skupiny naich lnáøù do Belgie. S pøípravou cesty nám
významnì pomohl Belgický lnáøský svaz a jistì tuto cestu vichni
úèastníci povaují za zdaøilou a úèelnou.
Podobný úèel mají výmìny zkueností se lnáøi v Nìmecku,
letos zejména pøi semináøi o sklizni konopí. V øíjnu jsme v Polsku
jednali s pøedstaviteli Polské jizby lnu o podmínkách vstupu do
EU a vzájemné podpoøe naich poadavkù.
Èlenové LS se jako pracovníci rùzných institucí zúèastòují
odborných semináøù a nettworkù v zahranièí a získávají nové
informace a kontakty. K obohacení informací slouí také
podobné aktivity v ÈR poøádané jak Lnáøským svazem tak jinými
institucemi (Agritec umperk, MZLU Brno, ÈAZV aj.) napø.
zasedání Odboru RV ÈAZV 17. záøí 2002 s mezinárodní úèastí,
vìnované pøadným rostlinám.
Na závìr
Situace ve lnáøství, pøedevím ve výrobì a odbytu lnáøského
zboí je pøíznivá. Ekonomické prostøedí je napjaté a nelze poèítat
s tím, e se zvýí ceny zboí, tím ceny vlákna a následnì ceny
roseného stonku. Víme, e pìstitel produkující kvalitní len
potøebuje pracovat s pøimìøeným ziskem, který má být adekvátní
riziku zákonitì se opakující neúrodných let. Tento moment
nemùe pìstitel bez vnìjí pomoci sám vyøeit. V zemích EU
toto riziko pøebírá stát tím, e lnáøská produkce je subvencována.
Víme, e nae republika si nemùe takové subvence dovolit, ale
vìøíme, e podpùrný program SZIF bude progresivnì vyrovnávat
zápornou rentabilitu lnu a e po vstupu do EU bude pøímá platba
z EU doplnìna z domácích fondù na potøebnou úroveò nejménì
14.000 Kè.ha-1.
Vìøím, e spolu s ministerstvy zemìdìlství, prùmyslu a
obchodu, financí, ivotního prostøedí a s poslanci Parlamentu
najdeme cestu jak udret len na naich polích a ná len v naem
prùmyslu. Len umíme pìstovat, lnáøské zboí umíme vyrábìt a
je ádané ve svìtì. Je zdrojem devizových pøínosù v naí
ekonomice a vytváøí mimo zemìdìlství, nejménì 3.500
pracovních míst.
Pøádelny lnu vak musí mít dostatek kvalitní suroviny za
pøijatelnou cenu. Proto mají zájem pøedevím o jakostní
tuzemský tøený len. Je na nás, abychom na 11 tis. hektarech a v
existujících 7 tírnách vyprodukovali kadý rok alespoò 4,5 tis.
tun dlouhého lnìného vlákna.

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ S EU
V KAPITOLE 7 - ZEMÌDÌLSTVÍ
(po Kodani 13. 12. 2002)

Celkové objemy financí pro zemìdìlství a rozvoj venkova
Bilance v mld. Kè/rok 2004
Pøímé platby *

2005

2006 celkem za tøi roky

platby z EU

5,6

7,1

8,9

monost dorovnání

7,6

8,2

9,4

21,6
25,2

platby celkem

13,3

15,3

18,3

46,9

Venkovský rozvoj Platby z EU

4,5

4,8

5,1

14,4

a 80% EU

ze státního rozpoètu

1,1

1,2

1,3

3,6

min. 20% ÈR

platby celkem

5,6

6,0

6,4

18,0

Trní opatøení

Platby z EU

4,3

4,9

5,5

14,7

Celkem

Platby z EU

14,4

16,8

19,5

50,7

státní rozpoèet

8,7

9,4

10,7

28,8

CELKEM

23,1

26,2

30,2

79,5

Pozn.* v této bilanci jsou uvedeny nejen pøímé platby jak jsou definovány
v acquis, ale i platby obdobného charakteru, které jsou vypláceny na tunu
jednotku produkce, a nevztahuje se na nì mechanizmus postupného navýení
plateb, ale budou placeny z prostøedkù EU v plné výi.

Jedná se o první hrubé výpoèty, skuteènost se mùe liit
s ohledem na monost pøesunù èásti financí z venkovského
rozvoje do pøímých plateb a dále s ohledem na to, e v nìkterých
programech má farmáø monost se rozhodnout mezi dvìmi
variantami. Vzhledem k tomu, e výe podpor v EU je urèena
v EUR, kalkulace jsou provedeny pøi kursu 30 Kè/EUR.
Pøímé platby
- Startovací výe plateb 25% v roce 2004 s 5%-ním nárùstem
do r. 2007 (40%) a dále nárùst o 10% roènì. Monost doplácet
z národních zdrojù 30 %, tj. na úroveò 55%, 60% a 65%
v období 2004 a 2006.
- U komodit, kde ÈR poskytovala vyí pøímou podporu v roce
2003, je moné dorovnání na pøedvstupní úroveò plus 10%
roènì, max. do unijní výe (krávy bez trní produkce mléka,
ovce  dorovnávání po nahláení Evropské komisi). U pøímých
plateb na krobové brambory mùe ÈR od vstupu navyovat
rovnou na 100% unijní výe.
- Monost pouít do 20% z finanèních prostøedkù urèených na
rozvoj venkova (z celkové sumy 480 mil. EUR).
Výe kvót
Oblast
orná pùda - plocha (ha)
referenèní výnos (t/ha)

Výsledky jednání s EU
2 253 598
4,20 (lze provést
regionalizaci dle oblastí

Aktuální stav produkce - 2001
2 381 749 (vèetnì pícnin)
4,33 (odhad 2002)

- dosud v øeení)
2 682 143 (pro r. 2006 rezerva 55 788 - 2 737 931)
4,21
90 300

3,93
100 333 (dotace v r. 2002

zvlátní prémie skotu (ks)
poráková prémie skotu
- dospìlí, telata (ks)
Cukr celkem (t)

244 349
483 382, 27 380

pøiznána na 80 107)
191 109
358 412, 12 046

454 862

474

krob (t)

33 660

len - dlouhé a krátké
vlákno (t)
ovce (ks)

1 923
2 866
66 733

38 000 (odhad 2002)
29 600 (20001)
1 600
3 141
56 000

suená píce (t)
zpracované ovoce a
zelenina - rajèata,
broskve, hruky (t)

27 942
12 000,
1 287,
11

mléko (dodávky, pø.
prodeje) (t)
tuènost mléka (%)
krávy BTPM (ks)

2 655 587

29 663
11 025
700

571

KOMODITY
Plodiny na orné pùdì  obiloviny, nìkteré olejniny, luskoviny,
len
- Základní plocha plodin na orné pùdì je 2.253.598 ha. Nejedná
se o celkovou výmìru orné pùdy v ÈR, nìkteré plodiny se do
základní plochy nepoèítají a nejsou podporovány. (Napø.
brambory, cukrovka, mák, hoøèice, zelenina, léèivky, )
- Platí obecné pravidlo pro monost dorovnání a na 55, 60 a
65% plné sazby pøímé platby v letech 2004-2006, tj. 4366,
4763 a 5160 Kè. V souèasné dobì do 600,- Kè/ha.
- Referenèní výnos obilovin (4,2 t/ha) slouí k výpoètu platby
na plochu i pro ostatní plodiny na základní ploe pìstované,
v ádném pøípadì neøíká, e nesmíme mít u obilovin vyí
výnos.
- Pøedpokládáme, e cena olejnin i luskovin poroste, cena penice
zùstane na pøiblinì stejné úrovni.
Brambory
- Kvóta na bramborový krob ve výi 33.660 tun je dvojnásobná
oproti pùvodnímu návrhu EU (16.967 tun). Podpora
zpracovateli bude na 100% unijní výe ihned po vstupu, tj.
3984 Kè/t vyrobeného krobu.
- U prùmyslových brambor bude garantována cena podle obsahu
krobu, tj. 5350 Kè/tunu krobu v dodaných bramborách.
- U konzumních brambor mùe dojít k mírnému poklesu ceny 
není zde ádná spoleèná organizace trhu a ádné kvóty a
podpory.
Len
- Limit pro podporu 1.923 tun dlouhého vlákna a 2.866 tun
krátkého vlákna.
- U plateb na plochy lnu pøadného bude navyována platba
v prvním roce na 98% pøímé platby na ornou pùdu, dotace na
plochu se zvýí na 7780,- Kè (dnes 7.000 Kè/ha v rámci naøízení
vlády 86/2001 Sb. )
- Novou dotací pro len pøadný bude prémie na zpracování 
4.800 Kè/t na 1.923 tun dlouhého vlákna a 2.700 Kè/t na 2.866
tun krátkého vlákna.
- Bude zachována nejménì souèasná výmìra pøadného lnu.
- Pravidla EU umoòují pøevést podporu z krátkého na dlouhé
vlákno pøepoètem (koeficient 2,2)  pøi pøevedení celého
mnoství krátkého vlákna na dlouhé by limit pro podporu
dlouhého vlákna èinil 3.266 tun. Vyuití této monosti bude
záleet na konkrétních výsledcích skliznì v pøísluném roce
a je v národní pravomoci.
Osiva
- Poskytována pøímá platba producentovi nìkterých druhù (len,
konopí, trávy, leguminózy) na 100 kg certifikovaného osiva.
Plné sazby jsou cca 14,37 83,56 EUR/100 kg, pro rok 2004
platí startovací úroveò 25% s moností pøípadného dorovnání
z národních zdrojù.
Rozvoj venkova
- Navýení objemu prostøedkù ze zdrojù EU na opatøení rozvoje
venkova ze 380 mil. na 480 mil. EUR. Kofinancování
z národních zdrojù v rozsahu nejménì 120 mil. EUR.
V pøepoètu tak bude k dispozici 6 mld. Kè roènì v letech 200406. Dnes je na opatøení ménì pøíznivých oblastí, agro-envi
opatøení, zalesnìní a odbytové organizace vypláceno cca 2,72,8 mld. Kè.
- Hlavním uitím prostøedkù bude opatøení pomoci LFA, cca 3
mld. Kè; dále agroenvironmentální opatøení (údrba travních

porostù), cca 1,5 mld. Kè a ekologické zemìdìlství cca 0,5
mld. Kè.
- Rozdìlování prostøedkù v rámci Horizontálního plánu rozvoje
venkova nebude vyadovat sloité projekty, systém
administrace bude obdobný jako v souèasnosti. U agroenviromentálních opatøení se zemìdìlec ádostí zaváe 5 let
plnit pøedepsané podmínky.
Zdroj: www.mze.cz, únor 2003

ZÁKLADNÍ POADAVKY NA KVALITU
ROSENÉHO STONKOVÉHO LNU
DODÁVANÉHO TÍRNÁM
ZEMÌDÌLSKÝMI PODNIKY
Prvním pøedpokladem úspìných výsledkù v tírnì je kvalitní
základní materiál. Proto tírny kladou velký dùraz na odpovídající
stav dodávané základní suroviny. Tírny nejen vyaduji kvalitnì
vyrosený a dobøe sebraný a nabalený stonkový len od svých
dodavatelù, ale snaí se zemìdìlským podnikùm, které se
specializují na pìstování lnu, maximálnì pomáhat.
Pøi prùmyslovém zpracování roseného stonkového lnu na
tírenských turbínách a koudelových systémech musí být v
pìstování zajiována výroba roseného stonkového lnu s tìmito
parametry:
1) Technická délka stonku v rozmezí pøiblinì 60 - 100 cm.
Krátké stonky pod 50 cm nejsou vhodné na výrobu dlouhého
vlákna; z tìchto stonkù se v tírnì pøi turbinovém zpracování
produkuje lnìné vlákno pod 45 cm technické délky. Pøíli krátké
stonky nejsou na turbínì zpracovatelné, protoe v
technologickém procesu propadávají a maji nízkou výdajnost
dlouhého vlákna. Jsou vhodné pouze na výrobu tírenských
koudelí. Pro turbínové zpracování nejsou vhodné ani pøíli
dlouhé stonky (pøes 110 cm délky). Zpùsobují vysokou
poruchovost turbín - stonek se namotává na køídleny. Je velmi
patné jsou-li pøi sbìru pomíchány rùzné délky stonku do jedné
role, potom je celková výdajnost dlouhého vlákna patná,
protoe krátké stonky odcházejí po potìrání pøímo do koudele.
2) Dobrá urovnanost roseného stonku v rolích má vliv na
výdajnost dlouhého vlákna. Stonek nesmí obsahovat
neurovnaná pøe køíená místa, zacuchané shluky materiálu.
Stále platí, e kvalita vyroseného stonku se pozná také podle
toho, e pøi vkládání do turbíny se jednotlivé stonky musí lehce
rozsýpat.
3) Èistota stonkù je dùleitým èinitelem kvality. Obsah neèistot
by nemìl pøekroèit 3%. P1evelnaté pøímìsi zhorují hlavnì
kvalitu tírenské koude1e. Neèistoty zpùsobují, e se vlákno
pøi pøedení více pøetrhává, zapøádají se do pøízí, co má za
následek znehodnocení tkanin a hotového lnìného zboí.
Správnì sebraný a nabalený materiál by nemìl obsahovat cizí
pøedmìty zejména kameny. Vysoký obsah pøibalených kamenù
v roli je zdrojem váných poruch strojního zaøízení
v tírnách  hlavnì na odsávacím a transportním systému.
Dùsledkem zvýeného obsahu zeminy je prudký nárùst
pranosti v pracovním ovzduí tíren a tím i zhorení hygieny
práce.

4) Rosený stonek má mít jednotnou nejlépe støíbroedou,
edomodrou barvu. patné vyrosení signalizují stonky, které mají
zelenou nebo rezavou a nahnìdlou barvu. Vyrosený stonek musí
mít stejnou barvu po celé své délce, tj. ve støedech, v okvìtní i v
koøenové èásti. Správné urosení stonku je základní podmínkou
jakosti lnáøské suroviny a pøedpokladem hospodárnosti a
efektivnosti celé lnáøské výroby.
Josef Urban, øeditel a.s. ÈEMOLEN

LENKA KÁCOV ZVEDLA TRBY
O deset miliónù na témìø 100 miliónù Kè zvedla loni trby
spoleènosti Lenka Kácov s.r.o. Zisk se pohyboval kolem dvou
miliónù, aèkoliv hospodaøení negativnì ovlivnila patná kvalita
lnu ze skliznì roku 2001. Tu firma zpracovávala v prùbìhu
loòského roku. Informoval o tom øeditel Zdenìk Kapic. Situace
se zlepila a na podzim, kdy se zaèal zpracovávat len z loòské
skliznì, která byla podle Kapice jednou z nejlepích. Prùmìrná
cena tuny lnu se vyplhala a na rekordních 4617 Kè, zatímco
pøedloni to bylo 2850 Kè. Spokojeni tak byli i kpìstitelé, protoe
len byl pro nì loni rentabilní, poznamenal Kapic. Z necelých
6000 hektarù lnu v ÈR zpracovala loni Lenka kolem 1100
hektarù, letos oèekává nárust na 1500 hektarù. Chystá se
zpracovat i zhruba 500 hektarù olejného lnu, a to na nové lince
na zpracování technického konopí, kterou zanedlouho uvede do
zkuebního provozu. Nová linka je jediná toho druhu v Èesku.
Stála 16 milionù Kè, z nich deset milionù pokryla státní dotace.
Nová technologie umoní zpracovat konopí a z 2000 hektarù.
Takové mnoství se ale v ÈR nepìstuje. Firma proto bude na ní
zpracovávat i rostlinné èásti olejného lnu pro potøeby papíren.
Letos firma oèekává zvýení treb a na 120 milionù Kè. Nejvìtí
podíl na tom bude mít tírna lnu, která se na trbách podílí zhruba
60 procenty. Zbylý podíl patøí bramborárnì a truhlárnì. Firma
zamìstnává 65 lidí.
Autor: red.
Pøevzato z www.agroweb.cz

VELMI SLIBNÁ KVALITA LNÌNÝCH
MATERIÁLÙ ZE SKLIZNÌ 2002 V EU
Sektor pìstování a pøípravy vláken informoval na kongresu
CELC o pøedbìné bilanci mnoství , ale i o hodnocení kvality
nové skliznì. Na základì tìchto zjitìní lze hovoøit o velmi
dobrých výsledcích.
Urèité výhrady ke kvalitì byly u materiálù, které v mìsíci
dubnu rychle vzcházely . Stonek tìchto partií se celkem dobøe
zpracovával , ale vytøené dlouhé vlákno bylo ponìkud lehké 
hubené.

len nejen pro bìnou spotøebu, ale i pro postupné vytváøení
potøebných materiálových zásob. Nakupovali se hlavnì lepí
kvality a ceny se stabilizovaly. Pøedpokládá se stagnace cen
nejménì do konce roku.
Sekce pìstování a pøípravy vláken CELC zveøejnila, e
v prùbìhu kampanì 2002/03 pøijde na trh 89 000 tun dlouhého
vlákna . Prùmìrná roèní poptávka se pohybuje okolo 86 000 tun
dlouhého vlákna a proto by mìla být nabídka a poptávka na
svìtovém trhu v rovnováze.
Pramen: Vlas Berichten è. 22/2002

LEN - MÓDNÍ TRENDY
Len textilní vlákno pro vechny sezóny
Premiére Vision - pøehlídka módy, která se konala ve dnech 18.
 21. záøí 2002 byla zcela ve znamení látek pro módní kolekci
na období podzim zima 2003 a 2004.
Pøestoe se jedná o zimní období, byly zde zastoupeny i lnìné
tkaniny. Úsilí vech zainteresovaných tj. návrháøù, výrobcù
v posledních letech prokázat, e len není jen výhradnì letní
materiál , nebylo marné. Lnìné tkaniny nacházejí nové uití jako
 casual chic, volnì pøeloeno lepí odívání pro volný èas.
Rovnì bavlna se stává zajímavou pro pøítí zimní sezónu.
Ménì úspìný byl sektor vlny, kde ji nìkolik let dochází
k celosvìtovému poklesu spotøeby.
Cocooning a Nesting
Obraz, který pro nastávající sezóny vypracovala módní
kanceláø Element Móda pro podzim a zimu 2003/2004, má
hlavnì vyzaøovat pokoj a klid. Paleta se skládá z bìlených pudru
podobných a vysuených odstínù.
Ve kále Cocooning je len míchán s vlnou a povrch tkanin
je smyèkový nebo tvídový. Chladný vzhled tkaniny je v kontrastu
s materiálem.
Z hlediska pevnosti vlákna je nová sklizeò hodnocena jako
prùmìrná a velmi dobrá. Svazky vláken jsou øemínkovité, dobøe
tìpitelné. Lze oèekávat vysokou výtìnost vlákna po
vochlování. Novou sklizeò ve tøech tradièních západoevropských
zemích lze charakterizovat takto:
- 25 % objemu skliznì jsou homogenní pøadné materiály
vysokých kvalit. Vìtinou modrokvìté odrùdy.
- 55 % objemu skliznì mono hodnotit jako støednì kvalitní,
dobré materiály pro pøádní program støedních èísel. Vìtinou
se jedná o svìtle-modøe kvetoucí odrùdy.
- 20 % objemu skliznì jsou materiály vhodné pro pøedení hrubých
pøízí pro rùzné úèely zejména pro provaznické zboí. Vìtinou
se jedná o bílokvìté, resp. rùznobarevnì kvetoucí odrùdy.
Hodnocení se samozøejmì lií podle zemí a oblastí. Napø.
v Belgii, hlavnì ve Wallonii a ve Francii, v departementech Eure
a Seine-et-Marne je podíl nejlepích kvalit vyí, ne uvedených
25 %.
V celku byla lnáøská sklizeò roku 2002 patøiènì rozmanitá
aby vyhovìla poadavkùm na kvalitu v rùzných sektorech. Pøi
bìné výrobì lnìných pøízí Èm 18 a Èm 48 by nemìly být
ádné problémy a technické parametry vláken by mìly být pro
pøádelny vyhovující.
Obchod se tøeným vláknem v listopadu
Pøádelny v posledních mìsících roku 2002 nakupovali tøený

Ve kále  Nesting jsou látky nápadné vybledlým povrchem,
který má vypadat jako starý. U materiálù jsou vyuívány silné
kontrasty napøíklad:
hrubé - jemné, poddajné - tuhé, sametové - odøené, klasické
struktury - krojové dezény.

Stejný trend byl zaznamenán i v oblasti pletenin, kde byla
poptávka po jemných úpletech s vynikající nevední elegancí. I
zde je velmi cenìna barevná fantazie, ovem musí zùstat diskrétní
a nenápadná. Pøednost mají pøírodní odstíny barev. Osvìdèily
se i lnìné úplety ve smìsi s bavlnou a viskózou.

Nový britský talent
Na veletrhu ve stánku Masters of Linen byly k vidìní také
modely, které navrhly áci prestiní Royal College of Art
v Londýnì pro zimní sezónu. V rámci spolupráce s Masters of
Linen, pracovalo 25 studentù této koly na projektu  Lnìné
plátno pro kadou sezónu.
Studenti dosatli za úkol zapomenout na vechna klié o lnu a
pøinést nový, ivý a originální pohled do pletenin pro odívání.
Zamìøit se mìli pøedevím na:
- jemný a komfortní omak
- moderní technologie zpracování a finálních úprav
- styl
- moderní kreace v nich je hlavní slokou len

Lnìná plátna jsou skuteènì na vrcholu.
Noblesní, èistì lnìné tkaniny jsou na módním vrcholu ji tøi
roky a ukazuje se, e tomu tak bude i v sezónì 2003, kdy jim
vak budou konkurovat také lnìné smìsové tkaniny a pøíze s
bavlnou, hedvábím a vlnou.
V pánské módì se podle paní Catherine de Vestele, øeditelky
Communicatie u Masters of Linen, budou uplatòovat látky ve
smìsi len/vlna, dokonce i pro letní odívání.
Pro celý lnáøský sektor je jistì dùleité zjitìní, e lnìné
tkaniny pomalu, ale jistì odkládají své cyklické módní upotøebení
a dostávají pevné, nezastupitelné a hlavnì trvalé místo v
dámském i pánském odívání.
Módní specialisté, pøipisují tento pozitivní vývoj kreativitì
uvnitø sektoru, kdy lnáøtí producenti dovedli svými výrobky,
jako ostatnì i døíve, své zákazníky vdy pøíjemnì pøekvapit.
Lze konstatovat, e lnìné plátno ije a je dobøe pøijímáno v
podvìdomí lidí. Dnes ji není otázkou, zda lnìné tkaniny budou
lidé nosit, ale jak budou tyto látky vypadat.

Leading lady pro léto 2004.
Je tøeba konstatovat, e se s velkým optimismem, oèekává
Premiére Vision 2003, kde budou pøedvádìny látky pro léto
2004. Pracovníci reklamy Masters of Linen jsou pøesvìdèeni,
e pøi správné volbì módních barevných odstínù a tvorbì nových
dezénù u lnìných látek, bude lnáøský sortiment slavit úspìchy.
Manaerka veletru Catherine de Vestele øíká :
 Léto roku 2004 bude pièkovou sezónou pro bavlnu a lnìné
plátno. Tyto materiály budou hrát prim. A zatímco syntetické
materiály napodobují venkovský vzhled pláten, vydávají se èistì
lnìné tkaniny zcela novou cestou plnou oprávnìných nadìjí.

Pramen: Vlas Berichten 7/2002

Pramen: Vlas Berichten 20/2002

LNÌNÉ VLÁKNO ZÍSKÁVÁ PEVNÉ
MÍSTO V ODÌVNÍ MÓDÌ
(Reportá M. Guérin pro to`lasters of Linen)
Klid, jednoduchost a romantika v dámském obleèení jsou
charakteristické pro svìtový módní trend jaro - léto 2003.
Vechny módní tendence pro nejblií budoucnost v dámském
odívání jsou ve znamení pøibliování se k pøírodì, jak v barvách
a motivech, tak i v základních materiálech. Trendy v odìvní
módì i v bytovém textilu mají mnoho spoleèných a výstiných
bodù. V letní módì je pøíroda povýena na ivotní styl a plátna
vyrábìná z pøírodních surovin jsou tedy stále exkluzivním
materiálem. Len spolu s bavlnou - obì suroviny v èisté formì jsou absolutními sezónními vrcholy.
Mnozí módní znalci a specialisté jsou pøesvìdèeni, e se lnìná
plátna stala nyní trvalým letním pièkovým materiálem
Léto 2003 má být ve znamení svìesti, kvality a zjemnìlosti.
Je vidìt snaha o spojení mìsta s venkovem, jak v motivech tak i
v barvách (symboly kvìtù, rostlin, zahrad). Stejné je to i
v pouitých základních materiálech, kde bavlnìné a lnìné tkaniny
ve vech druzích a kvalitách jsou absolutní pièkou. Pøevládají
tzv. prané látky jako výsledek dnes ji známé úpravárenské
technologie. V kolekcích jsou na pøedních místech látky se
strukturálním povrchem a diskrétní reliéfní optikou. Omak látek
má být mìkký, pøíjemný a poddajný.

Lnáøský zápisník

ZAHRANIÈNÍ OBCHOD ÈR V ROCE 2002
Lnáøské suroviny - dovoz
Nomenklatura

Název zboí

Netto (kg)

530110

Len surový, máèený

530121

Len lámaný potìraný, nespøedený

530129

Len vochlovaný aj. zpracovaný, nespøedený

53013010

Koudel lnìná

53013090

Odpad lnìný

Souèty za 1. 1. 2002  31. 12. 2002

CZK / tis.)

270 808

1 799

2 101 779

157 410

828 010

35 023

4 198 524

90 836

13 248

277

7 412 369

285 344

Netto (kg)

CZK / tis.)

2 011

105

Lnáøské suroviny - vývoz
Nomenklatura

Název zboí

530110

Len surový, máèený

530121

Len lámaný potìraný, nespøedený

20 800

1 846

530129

Len vochlovaný aj. zpracovaný, nespøedený

129 328

1 374

53013010

Koudel lnìná

328 512

5 021

53013090

Odpad lnìný

961 476

16 206

1442127

24 522

Netto (kg)

CZK / tis.)

Souèty za 1. 1. 2002  31. 12. 2002

Lnìné pøíze a tkaniny - dovoz
Nomenklatura

Název zboí

530610

Pøíze lnìná jednoduchá

201 523

51 804

530620

Pøíze lnìná násobná (skaná)násobná

20 578

2 894

Pøíze celkem

222 101

54698

530911

Tkaniny lnìné nad 85 %, nebìlené, bìlené

440 919

109 156

530919

Tkaniny lnìné nad 85 %, ostatní

127 479

86 200

530921

Tkaniny lnìné do 85 %, nebìlené, bìlené

34 175

10 459

530929

Tkaniny lnìné do 85 %, ostatní

50 411

39 471

Tkaniny celkem

652 984

245 286

Souèet za 1. 1. 2002  31. 12. 2002

Lnìné pøíze a tkaniny - vývoz
Nomenklatura

Název zboí

Netto (kg)

CZK / tis.)

530610

Pøíze lnìná jednoduchá

1 530 983

211 475

530620

Pøíze lnìná násobná (skaná) násobná

372 756

45 423

Pøíze celkem

1 903 739

256 898

530911

Tkaniny lnìné nad 85 %, nebìlené, bìlené

645 761

235 087

530919

Tkaniny lnìné nad 85 %, ostatní

1 207 543

594 023

530921

Tkaniny lnìné do 85 %, nebìlené, bìlené

76 231

20 003

530929

Tkaniny lnìné do 85 %, ostatní

113 438

30 982

Tkaniny celkem

2042 973

880 095

Netto (kg)

CZK / tis.)

Souèty za 1. 1. 2002  31. 12. 2002

Konopí - dovoz
Nomenklatura

Název zboí

530210

Konopí pravé surové, máèené, nespøedené

695 640

16 250

530290

Koudel, odpad z konopí pravého

47 843

2 607

Konopí - vývoz
530210

Konopí pravé surové, máèené, nespøedené

530290

Koudel, odpad z konopí pravého

Souèty za 1. 1. 2002  31. 12. 2002

Pramen: Celní statistika

-

-

802

112

PÌSTOVÁNÍ KONOPÍ V EVROPÌ
V Evropské unii je v souèasné dobì zhruba 15 max. 20 firem,
které se zabývají prvotním zpracováním konopných stonkù a
odhadem 5 a 10 dalích zpracovatelských podnikù ve východní
Evropì.
Ve východní Evropì pøevládá tradièní technologie máèení
stonkù pro uvolòování vlákna a tato vlákna jsou vhodná pro
textilní zpracování v tradièních pøádelnách.
V zemích EU ( s výjimkou Francie) jsou konopné stonky
vìtinou roseny na poli a z narosených stonkù se potom vyrábí
jednotné vlákno pro technické úèely.
Významné konopáøské firmy jsou sdrueny v European
Industrial Hemp Association (EIHA).
Patøí sem:
Hempcore (Anglie), Hempflax (Nizozemí), Leda (Francie),
Bafa (Nìmecko), Vernaro (Nìmecko)

VYLO NOVÉ ÈÍSLO LNÁØSKÉHO
ZÁPISNÍKU PRO ROK 2003

Tyto podniky vytváøí trh konopných surovin a registrují
poptávku. Pøedstavují základnu pro vekerý mezinárodní obchod
s konopným vláknem pro prùmyslové úèely mimo textilní
prùmysl. Podíl tìchto firem na zpracování konopných stonkù je
cca 70 a 90 %. V roce 2001 mìly podniky nasmlouváno cca
9 400 ha ploch konopí.
Tato produkce nestaèila krýt evropskou poptávku po
konopném vláknì pro technické úèely, pøestoe v tom roce dolo
k poklesu zájmu z dùvodù cenových a kvalitativních. V roce
2002 se poptávka po konopném vláknì opìt zvýila, nabídka je
stále nedostateèná. Roste zejména potøeba speciální suroviny
pro výrobu bunièiny.
V roce 2003 by se osevní plochy konopí v zemích EU mìly
zvýit o 38 % na cca 13 tis. ha. Tento trend vak mùe nepøíznivì
ovlivnit sníení podpory pro pìstitele konopí.
Podle statistiky EIHA dochází také v posledních letech
k poklesu hektarových výnosù. V souèasnosti je prùmìrný výnos
6 t/ha.
Pramen: Mitgliederinformationen, Waldenburg B.M. 06/02

VÝVOJ DOVOZU TØENÉHO A
VOCHLOVANÉHO LNU V ÈR

LNÁØSKÝ SVAZ ÈR - ZÁJMOVÉ
SPOLEÈENSTVO LNÁØÙ
Lnáøský svaz vznikl v roce 1990 a je registrován podle § 201
Obèanského zákoníku. Od roku 1993 je èlenem Agrární komory ÈR.
Lnáøský svaz (LS) sdruuje pìstitele lnu, zpracovatele lnu
a spolupracující instituce. Cílem èinnosti je vzájemná spolupráce
a podpora lnáøù a lnáøství v ÈR, poskytování informací, poøádání
semináøù, poradenství, zastupování zájmu lnáøù vùèi ministerstvùm
a dalím orgánùm a organizacím a vùèi zahranièním partnerùm.
Valná hromada LS volí Pøedstavenstvo LS, které øídí èinnost
lnáøského svazu, organizuje akce a projednává aktuální problémy.
V Pøedstavenstvu jsou zastoupeni jak pìstitelé tak zpracovatelé.
V souèasné dobì je pøedsedou Ing. Prokop mirous, CSc.
Místopøedsedové jsou: Zdenìk Kapic, Ing. Jaroslav Michal
a Ing. Jiøí Hruboò. Tajemníkem LS je Ing. Stanislav Krmela, CSc
Adresa kanceláøe Lnáøského svazu je:
Lnáøský svaz ÈR - zájmové spoleèenstvo lnáøù
Zemìdìlská 16, 787 01 umperk
Telefon: 583 382 111, 583 382 130, Fax: 583 382 999
E-mail: smirous@agritec.cz,  len@agritec.cz
IÈO: 515 337
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