ROÈNÍK 3

ZPRAVODAJ LNÁØSKÉHO SVAZU ÈR

LNÁØSKÝ SVAZ ÈR

Zájmové spoleèenstvo lnáøù,
Zemìdìlská 16, 787 01 umperk
Len 2002 – 2003
Sklizeò 2002
Sklizený rosený stonek celkem v roce 2002 ............. 15 271 (t)
Prùmìrný výnos stonku v roce 2002 ........................ 2,73 (t/ha)
Realizaèní cena za rosený stonek
v roce 2002 ........................................................... 4 218 (Kè/t)
Obsah dl. vlákna ............................................................13,6 %
koudele ......................................................................... 13,9 %

ÈÍSLO 2/2003

Z oslovených odpovìdìlo 8 firem, které nabízejí pro setí v r.
2003 osivo tìchto odrùd:
BONET zákl. C1- C2, ESCALINA C2, ELECTRA, ILONA,
JITKA E, SE1  3, JORDÁN C1-2, MERKUR C1, TÁBOR,
TEXA C2, VENICA SE1-3, VIKING.
Osivo pøadného lnu celkem
Mnoství (t)

Klíèivost %

Mno. které pøechází z r. 2001

539,896

88-97, pøevauje nad 90

11,5 t

U osiva lnu olejného jsou zastoupeny odrùdy :
FLANDERS, ATALANTE.
Mnoství (t)

Klíèivost

Mno. které pøechází z r. 2001

62

10

Jakost vlákna ze skliznì r. 2002:
Prùmìr: ...................................................................... 100 (tex)
rozpìtí: ............................................................... 140  92 (tex)
Poznámka: (jedná se o potvrzení nebo zpøesnìní etøení provedeného k 15. 10. 2002)
Skuteèná produkce v tírnách v kalendáøním roce 2002:
(bez ohledu na rok èi pùvod sklizeného stonku)
Zpracovný stonek v kalendáøním roce 2002: ........... 17 508 (t)
Výroba dlouhého vlákna: ........................................... 1 598 (t)
koudele: ..................................................................... 3 735 (t)
Osevní plochy pøadného lnu v roce 2003
Smluvní (kontrahované) plochy lnu pøadného
na rok 2003 ...................................... 5 872 (ha) (k 28. 2. 2003)
Pøedpokládané plochy lnu pøadného celkem
na rok 2003 .............................................................. 6 042 (ha)

SPOTØEBA LNÁØSKÝCH SUROVIN
V PØÁDELNÁCH LNU - ÈR (t)

Pøedpokládaná osevní plocha pøadného lnu
v roce 2004 ................................................. 6 500 - 6 600 (ha)

VYROBENÉ OSIVO V ROCE
2002  ÈR
S cílem zjistit stav nabídky osiva lnu pøadného a olejného
byl, na základì rozhodnutí porady Pøedstavenstva LS s mnoiteli
osiv lnu, proveden zaèátkem bøezna prùzkum u dodavatelù osiv.
Dodavatelé osiv lnu v ÈR :
AGRITEC s.r.o. umperk,Bøezová zemìdìlská a.s., CEBECO
SEEDS s.r.o. Praha, Èeskomoravská lechtitelská a semenáøská
asociace Praha, Druina s.r.o. Daèice, Elita Brno, Fadis - Oseva
s.r.o. Horovský Týn, Morseva s.r.o. Olomouc, Oseva Agro s.r.o.
Brno, OSEVA UNI a.s. Choceò, PLANTIO s.r.o. Praha, SATIVA
Keøkov a.s.,SEEDCOM s.r.o. Praha, SELEKTA a.s. Praha,
SEMPRA PRAHA a.s., Svaz pìstitelù a zpracovatelù brambor
Solana Pelhøimov.

skuteènost
2001

skuteènost
2002

Tøený len celkem
z toho
Tøený len tuzemsko
Tøený len zahranièí
Tíren. koudel celk.
z toho
Tíren. koudel tuzem.
Tíren. koudel zahran.

3 798

2849

4152

1 654
2 144
1 621

1733
1116
1643

2006
2146
1691

1 165
456

1202
441

1231
460

Vochlov. len celk.
z toho
Vochlov. len tuzem.
Vochlov. len zahran.

1 308

376

451

546
762

110
266

51
400

Vochlovaná koudel
z toho
Vochlov. koudel tuzem.
Vochlov. koudel zahran.

1 027

773

670

237
790

39
734

40
630

Zdroj : prùzkum - pøádelny lnu k 17. 3. 2003

pøedpoklad
2003

ZÁKLADNÍ CENOVÉ RELACE
LNÁØSKÝCH SUROVIN NA
ZÁPADOEVROPSKÝCH TRZÍCH
V ÚNORU 2003
Sortiment

EUR/100 kg

Lnìné semeno

17,36 - 24,79

Tøené dlouhé vlákno rosené
Nízké kvality ................................................... 123,95 - 123,53
Støední kvality ................................................. 126,00 - 219,71
Lepí støední kvality ....................................... 213,19 - 235,50
Nejlepší kvality ............................................... 237,98 - 272,68
Výjimeèné kvality ............................... Zvláštní cenové dohody
Koudelové materiály
Nízké kvality ....................................................

9,92 - 13,63

Støední kvality .................................................. 13,63 - 19,83
Nejlepší koudelové partie ................................ 19,83 - 24,79
Lnìné pazdeøí ................................................................ 0,74
- Komentáøe k cenám lnáøských surovin jsou velmi lakonické.
Ve dlouhém vláknì jsou ceny stabilní od listopadu minulého
roku. Nenaplnily se katastrofické prognózy prudkého poklesu
cen pro zaèátek letoního roku.
- Cenové relace lnáøských surovin znaènì ovlivòuje kurs EUR
k americkému dolaru
- Lnìné suroviny jsou zboí strategického významu. Objemy
obchodu ovlivòuje i mezinárodní situace, zejména irácká
krize.
- Zmìny cen lnáøských surovin, pokud k nim vùbec dojde, se
oèekávají v bøeznu a dubnu 2003.
- Komentáøe A.B. V. v Kortrijku k souèasnému stavu je
následující:
a) Výroba ve francouzských, belgických i holandských tírnách
jede na plné obrátky. Obchodní aktivity ve dlouhém vláknì
jsou stále velmi opatrné. Export dlouhého vlákna na Dálný
východ a do jiní Ameriky nepøetritì pokraèuje i kdy je
ovlivòován slabou pozicí dolaru.
b) V plném proudu jsou obchody s koudelovými materiály
nízkých kvalit pro papírenské zakázky. Ceny tìchto surovin
ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesly.
Objemy obchodù jsou stabilní.
c) Vzrùstá poptávka po lepích kvalitách koudelí pro pøádelny
lnìných pøízí. V tomto sortimentu nutno oèekávat nárùst cen.

celé lnáøské spoleèenství velmi optimisticky. Alespoò
v nejbliích mìsících by nemìly být na trhu lnáøských surovin
ádné problémy.
Ménì astni byli ti, kteøí doufali, e jednání pøispìje
k vyøeení financování nákladné mezinárodní lnáøské reklamy.
Vyøeit tento problém v èase na kongresu vymezeném nebylo
moné. Není tedy vùbec jasné, kdo v roce bude platit akce
pøipravované na podporu odbytu lnìných výrobkù.
Pìstitelé a výrobci vlákna zùstávají nadále v nejistotì, jak
bude vypadat øízení a dìlení podpory EU pro sektor lnu a konopí
po roce 2006.
Dalí problémy CELC souvisí s pøípravou na pøijetí nových
èlenù do spoleèenství Evropské unie. Zejména sekce pøádelen
má k pøipravovaným pravidlùm pro nové èleny výhrady.
Organizace kongresu byla výbornì zajitìna , prùbìh jednání
byl rychlý, bez ruivých momentù a kritických pøipomínek.
Obchodní klima
Minulá obchodní kampaò byla ze známých pøíèin nepøíznivá.
Proti sníené nabídce pøila , jak se pøedpokládalo i sníená
poptávka.
Pro pøádelny byl mimoøádnì obtíný rok nejen v dùsledku
problémù se surovinou, ale také proto, e vyí ceny surovin
nemohly být zakalkulovány do cen pøízí.
Bìhem sezóny 2001/2002 se sníila výroba mokropøedených
pøízí o 20 %, na 12 000 tun. Suchopøedených pøízí bylo vyrobeno
5 300 tun.
Spotøeba pøízí v tkalcovnách byla v prvním pololetí 8450 tun,
tj. v porovnání se stejným obdobím r. 2001 o 14 % ménì.
Relativnì nejvìtí sníení vykázal odbor odívání ( - 19 %) a
prádlo pro interiéry ( - 11%).
Závìrem lze øíci, e zlá situace zpùsobená katastrofální sklizní
roku 2001 byla nakonec zvládnuta bez pøíli velkých nebo
tragických ztrát.

ZPRÁVA O JEDNÁNÍ 53. KONGRESU
CELC V SANTA MARGHERITA

Sklizeò roku 2002 a její perspektivy
V roce 2002 stál celý lnáøský sektor pøed úkolem, aby
jednotlivé podniky vech lnáøských stupòù získaly opìt stabilitu
a udrely dobrou povìst vysoce jakostního, západoevropského
zboí.
Nakupoval se materiál nejen pro okamitou spotøebu, ale také
na vytvoøení nových tolik chybìjících zásob. To vedlo k tomu,
e ceny nekasaly a mìly velkou podporu.
Vìtina lnáøù je názoru, e souèasný aktivní obchod potrvá
nejménì jetì zaèátkem roku 2003.
Módní tendence a návrat spotøebitelské veøejnosti k pøírodním
materiálùm pracují ve prospìch trhu lnìných pláten.
Jak se bude situace vyvíjet dále je skuteènì tìké pøedpovídat,
vzhledem k nejisté politické i ekonomické situaci. Podle rozboru,
který provádìla sekce pìstování a pøípravy vláken CELC, mìla
by v prùbìhu kampanì 2002/03 nastat relativní rovnováha mezi
nabídkou a poptávkou.
Nabízeno by mìlo být 89 000 tun dlouhého vlákna a poptávka
v uplynulých pìti letech byla 86 000 tun.
Z hlediska kvality lnìných surovin by problémy nastat nemìly.
V pøádelnách lnu, kde odbytová stagnace jetì doznívá, bude
snad opìt brzy výroba rentabilní. To je nutný pøedpoklad, aby
se zachovalo potøebné zásobování tkalcoven pøízemi pøi
stabilních cenách.

Atmosféra na kongresu byla po stránce obchodní více ne
dobrá. Výsledky nové skliznì jsou nadìjné, hektarové výnosy a
obsah vlákna ve stonku jsou vynikající i monosti odbytu naladily

Mezinárodní reklama
Rozhodnutí A.B.V.  následované Nizozemskou komisí pro
pøadný len - odmítnout nový systém financování internacionální
reklamy, zaloený na deklarovaném prodeji dlouhého vlákna,

Pramen : Vlas Berichten è. 1-3/2003

bylo sektory obchodu, pøádelen, tkalcoven podpoøeno.
Zastávají názor, e sektor pìstování a pøípravy vláken by mìl
být tím, kdo prostøednictvím sráek se má postarat o to,e kadý
kilogram vlákna, bez ohledu na jeho urèení, by mìl pøispívat na
financování globální reklamy.
Kdyby ovem sektor pìstování a pøípravy vláken nesl sám
náklady na reklamu, znamenalo by to návrat k minulému systému
a pøíspìvek 15 EU/ha by byl pro tento sektor neúnosný.
Zástupci A.B.V. jsou ochotni nový systém podpoøit,
maximálnì vak do výe 10 EUR/ha a za pøedpokladu, e
pomìrný pøíspìvek bude platit i zpracovatelský prùmysl. Stejné
stanovisko mají zástupci Francie a Nizozemí.
Pøedseda CELC pan Lagae vyzval zástupce vech výrobních
stupòù , aby u koneènì a jednou pro vdy nali zpùsob
financování reklamy.
Evropské øízení podpory pøadného lnu
Bìhem zasedání sekce  Ekonomie øízení zemìdìlství
vystoupil pan Frank Eylen, vedoucí skupiny  Uspoøádání trhu
rostlinných produktù  v Evropské komisi.
Nemohl pìstitelùm ani zpracovatelùm lnu vysvìtlit , jak bude
vypadat evropské øízení podpory v nìkolika pøítích letech.
Vyzval reprezentanty oboru aby neprodlenì formulovali svoje
návrhy a pøipomínky k vývojovým tendencím a principùm. Jen
tak bude moné zohlednit nìkteré faktory s ohledem na specifiku
tohoto oboru.
Dále byl vznesen poadavek aby byla zmìnìny nìkteré
podmínky pro výplatu lnáøské podpory. Napø. odchylky
v neèistotì koudelí do roku 2006, zmìny a pøesuny kvotací
zaruèených národních mnoství apod.
Rozíøení CELC
Pøi blíícím se rozíøení EU èiní také CELC pøípravy na
otevøení dvìøí konfederace pro nové èleny. Statuty budou
pøizpùsobeny a kdy pùjde ve podle plánu budou na zvlátním
zasedání na jaøe 2003 projednány a schváleny.
Noví kandidáti èlenství by mìli být pozváni ji na kongres
CELC v roce 2003 v Berlínì, kde se bude o jejich pøijetí jednat.
Vìtina souèasných èlenù CELC pøipravované rozíøení vítá.
Jen sekce pøádelen trvá na vysokém vstupním poplatku a tím
chtìjí, jak se zdá nové kandidáty odradit.
Bylo rovnì rozhodnuto, e èlenství v CELC nebude nové
kandidáty opravòovat zároveò k pouívání znaèky Masters of
Linen. K této problematice budou zpracována nová pravidla.
Bìhem kongresu, uzavøely Francie, Belgie, Nizozemí dohodu
o spolupráci v oblasti lnáøské techniky a vìdeckého výzkumu.

pøísluné povolení. Pokud nebude tato administrativa
neodkladnì vyøízena, bude nutno pìstitelské plochy znaènì
redukovat. V tom pøípadì by byl vánì ohroen ambiciózní
projekt této firmy.
Ecofibre by se chtìl stát hlavním producentem lýkových
vláken v jiní oblasti státu. Dosud se firma maximálnì
soustøedila na výzkum a vývoj optimálních pìstitelských
pomìrù, na nalezení nejvhodnìjí klimatické oblasti pro
pìstování ekologického konopného vlákna a na stanovení
nejvhodnìjí odrùdy pro Austrálii.
V budoucnu se chce Ecofibre také angaovat pøi prosazování
konopných vláken v nejrùznìjích prùmyslových oborech. Firma
má pro konopí pøipraveny potøebné výstupy napø. k mnoení
osiva, k uplatnìní v potravináøském prùmyslu, ve výrobì
kosmetických pøípravkù, v geodézii, v textilním prùmyslu a
v dalích oborech.
Pramen: Hanf 12/2002
www.abc.net.au
Mezinárodní veletrh pøírodních vláken
Ve dnech 18  20. Ledna 2003 se v Nìmecku v Ardek Center
v hessenském Hofheim/Wallau konal Mezinárodní veletrh
pøírodních vláken - InNaTex. Veletrh se etabluje jako tritì
textilních ekologických výrobcù, dodavatelù a obchodníkù. Nad
propagací textilií z pøírodních surovin se jetì pøed nedávnými
lety øada lidí jen usmívala a nevìøila v jejich úspìch na trhu.
Dnes se s tìmito výrobky setkáváme ji v pomìrnì irokém
zastoupení v kadém konvenèním obchodním domì a

Pramen : Vlas Berichten 20/2002

KONOPÍ - AUSTRÁLIE
Eco - vlákno chce do èela
Firma Ecofibre Industriea Ltd. V australském Brisbane doufá,
e jetì v letoním roce bude moci zaèít s prvními pìstitelskými
a obchodními pokusy vyuívání plodiny konopí. Tato firma chce
otestovat v rùzných oblastech Queenslandu pìstování konopí,
aby nalezla jednu nebo dvì nejlepí oblasti pro produkci konopí
setého. Plánují prozatím zajistit plochy pro pìstování cca 60 tis.
tun konopí roènì.
Rámcové podmínky pro pìstování konopí ve státì Queensland
byly vytvoøeny ji v minulém roce, dosud vak firma èeká na

v prodejnách exkluzivních módních textilií a odìvù. Je to
nespornì také dùsledek poptávky iroké spotøebitelské veøejnosti
po kvalitním a pøírodním textilním zboí. Zejména vzdìlaní
spotøebitelé ji dnes poadují celé komplety odìvù
odpovídajících souèasné módì z tìchto  zdravých textilií.
Mnozí výrobci tento trend pochopili a mají ve svých kolekcích
øadu jedineèných moderních a avntgardních modelù.
Trend smìøující k uívání lnu a konopí je jednoznaèný, co
vítají vichni co se tìmito lýkovými vlákny zabývají. Zaèátky
nebyly lehké, mnozí z podnikatelù mìli existenèní problémy,
nìkteøí zkrachovali. Textilie z konopí byly tvarovì nestabilní,

bylo tøeba najít techniku zpracování odìvù a vyøeit øadu dalích
problémù. Postupem èasu vak byly tyto nedostatky odstranìny
a i ceny se dostaly na odpovídající úroveò.
Pøi cenovém srovnávání musíme mít na zøeteli, e konopné
konfekèní zboí má dlouhou ivotnost a proto by tyto odìvy
mìli být módnì nadèasové. Toté ostatnì platí i pro jiné více
známé lnìné odìvy. Módní výstøelky s krátkou ivotností mají
proto jen malou anci se v této oblasti prosadit. Proto konopná
móda má úspìchy tam , kde se nejedná o zboí na jednu sezónu.
Velkou roli zde hraje i kupní síla obyvatelstva. Tomu odpovídá
konfekèní velkoprodej s velkým obratem. Vysvìtluje to proè se
tak málo setkáváme s konopným zboím v malých výbìrových
obchodech. Nezbývá ne doufat, e i zde se situace zmìní.
Slouèení zájmových organizací
Problémem v Nìmecku je souèasná existence dvou
organizací, které obì zastupují ekologické pøírodní materiály.
Je to Mezinárodní svaz pøírodního textilního hospodáøství 
IVH a Oko-Tex Label. Tato praxe by se mìla v roce 2003 zmìnit.
Organizace se slouèí a vytvoøí jeden spoleèný orgán, který bude
odpovídat platným mezinárodním standardùm. Jakmile bude
nový návrh pøedloen a v Nìmecku schválen, má být postoupen
ke stejnému øízení v rámci celé EU. To bude ovem jetì nìjaký
èas trvat.
Pramen: Hanf 12/02
www.innatex.de

VYUÍVÁNÍ PØÍRODNÍCH VLÁKEN
Z JEDNOLETÝCH ROSTLIN PRO
AUTOMOBILOVÝ PRÙMYSL
V NÌMECKU OFICIÁLNÌ
REGISTROVÁNO
Ing. Michael Karus, výzkumník odd. pøírodních vláken
Nova-Institutu, Hürt
V rámci jednotného projektu oficiálního i jmenného seznamu
v pøísluné databance byl registrován Povolený vývoj výroby
uznaných pøírodních surovin z domácích jednoletých rostlin
pro automobilový prùmysl.
Zaøazení povolených vývojových pøírodních surovin ze lnu a
konopí pøedloil a prosadil do oficiálního seznamu Nova: institut,
Hürt. Seznam pro trní výbìr obsahuje podrobný zápis a
vyhodnocení pøírodních surovin.
Kompletní studie je k dispozici pod titulem Nasazení
pøírodních vláken v materiálech pro nìmecký a rakouský
automobilový prùmysl.
Pramen: www.nachwachsende-rohstoffe.info

Foto: Ota Richter a Jana Opplová

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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