ZPRAVODAJ LNÁØSKÉHO SVAZU ÈR

ROÈNÍK 3

SPOØEBA LNÁØSKÝCH SUROVIN
V PØÁDELNÁCH LNU
- ÈR (T) - (OPRAVA)
skuteènost skuteènost pøedpoklad

Tøený len celkem
z toho
Tøený len tuzemsko
Tøený len zahranièí
Tírenská koudel celkem
z toho
Tírenská koudel tuzemsko
Tírenská koudel zahranièí
Vochlovaný len celkem
z toho
Vochlovaný len tuzemsko
Vochlovaný len zahranièí
Vochlovaná koudel
z toho
Vochlovaná koudel tuzemsko
Vochlovaná koudel zahranièí

2001

2002

ÈÍSLO 3/2003

13.
Venika
14.
Viking
15.
Viola
Celkem
Zdroj: etøení LS

2003

3798

3649

4152

1654
2144
1621

1733
1916
1643

2006
2146
1691

1165
456
1308

1202
441
376

1231
460
451

546
762
1027

110
266
773

51
400
670

237
790

39
734

40
630

Poznámka: oprava tabulky zveøejnìné v èísle 2/2003, vem
ètenáøùm se omlouváme.
Pramen: LS - prùzkum v pøádelnách lnu

OSEVNÍ PLOCHA PØADNÉHO LNU
V ÈR V ROCE 2003
Podle výsledkù prùzkumu provedeného Lnáøským svazem
v tírenských podnicích bylo v roce 2003 oseto lnem pøadným
xxxx ha. Pro osev bylo uito 15 odrùd lnu. Poøadí odrùd
z hlediska rozsahu osevních ploch je následující:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Odrùda
(ha)
Bonet
Electra
Escalina
Ilona
Jitka
Jordán
Laura
Martina
Merkur
Super
Tábor
Texa

Osevní plocha lnu pøadného
(%)

INFORMACE O PODPORÁCH
VYPLACENÝCH ZA UVÁDÌNÍ PÙDY
DO KLIDU PÌSTITELÙM LNU
A KONOPÍ
Podpory jsou vypláceny podle naøízení vlády è. 86/2001
Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanèích
podpory za uvádìní pùdy do klidu a finanèní kompenzaèní
podpory za uvádìní pùdy do klidu.
Finanèní podpora za kadý hektar pùdy uvedené do klidu
èiní 5 500 Kè/ha orné pùdy uvedené do klidu pøi pìstování øepky
olejné, zeleného hnojení, energetických plodin, lnu setého
olejného a konopí. Pøi pìstování lnu setého pøadného èiní
finanèní podpora 7 000 Kè/ha orné pùdy uvedené do klidu.
Finanèní kompenzaèní podpora za kadý hektar orné pùdy
uvedené do klidu èiní 200 Kè a 600 Kè, pøièem Prezidium
Fondu schválilo koneènou výi
Pìstování lnu a konopí je na základì ádosti zaøazeno
Uvádìní pùdy do klidu podle naøízení vlády è. 86/2001Sb., ve
znìní pozdìjích pøedpisù.

Uvádìní pùdy do klidu podle naøízení vlády:
2000/2001

2001/2002

2002/2003*

Poèet

Poèet

Poèet

Výmìry
plodin

ha

adatelù

ha

adatelù

ha

adatelù

Len setý pøadný 7124

162

5825

142

5911

133

Len setý olejný

2572

78

2068

53

4570

79

20

4

28

2

29

4

91

2

115

3

Konopí pro
energet. uití
Konopí pro
textilní uití

SZIF, * pøedpoklad

ZÁKLADNÍ CENOVÉ RELACE
LNÁØSKÝCH SUROVIN NA
ZÁPADOEVROPSKÝCH TRZÍCH
V I. ÈTRVTLETÍ 2003
SORTIMENT

EUR/ KG

KÈ/KG

Lnìné semeno

0,1735  0,24 79

5,51  7,88

Nízké kvality

1,2395  1,7353

39,38  55,13

Støední kvality

1,7600  2,1071

55,92  66,94

Lepí støední kvality

2,1319  2,3550

67,73  74,82

Nejlepí kvality

2,3798  2,7268

75,61 86,63

Tøené dlouhé vlákno

potencionálních odbìratelù dobøe zná výsledky minulých sklizní
a ví, e existují velké zásoby obchodního osiva. Toto vìdomí
má vliv na objem obchodù a vytváøí tak tlak na sniování cen u
této komodity.
Tøené dlouhé vlákno
Souèasnou periodu obchodù ve vláknì, která zaèala ji koncem
minulého roku lze charakterizovat jako klidnou a pokojnou.
Tento poklid je pøièítán novoroènímu váhání a pochybování o
cenách lnáøských surovin . Dalím dùvodem byla slabá pozice
USA dolaru oproti EUR, protoe svìtový obchod se lnìnými
vlákna probíhá pøedevím v dolarech.
Tato rizika nesou pøedevím západoevroptí zpracovatelé
lnìného stonku a výrobci dlouhého vlákna. Drahé EUR vytváøelo
silný tlak na cenu dlouhého vlákna a znevýhodòovala velký
objem obchodù s Èínou, zejména v sortimentu nejlepích kvalit.
Èína je v souèasné dobì velmi dùleitým obchodním partnerem
belgických a francouzských obchodníkù se lnem. Po oslavách
nového roku v Èínì se objemy obchodù zvýily a poptávka se
dostala na oèekávanou úroveò.
Ve vech tøech západních lnáøských zemích vzrostly objemy
obchodù. Ceny jsou pevné. Støední a nejlepí kvality vykazují
slabí tendence k rùstu souèasných cen. Zvýenou poptávku nyní
zaznamenaly i nií kvality dlouhého vlákna.
Výborné odbytové pomìry na belgickém trhu dokládá
skuteènost, e za posledních sedm mìsícù bylo vyrobeno a
prodáno 13 009 tun dlouhého vlákna, co je o 38 % vyí objem
výroby a prodeje ve srovnání s pøedchozím rokem.

Výjimeèné pièkové
kvality

Zvlátní dohody

Koudelové materiály
Nízké kvality

0,0992  0,1363

3,15 4,33

Støední kvality

0,1363  0,1983

4,33 6,30

Nejlepí partie

0,1983  0,2479

6,30 7,88

Lnìné pazdeøí

0,0074

0,24

(Pøepoètový kurs 10. 03. 2003 1 EUR = 31,770 Kè)
Orientaèní cenová pásma pravidelnì kadých 14 dnù zveøejòuje
v èasopisu Vlas Berichten s vlánksým a francouzským
komentáøem kanceláø lnáøského svazu A.B.V. v Kortrijku.
K souèasnému cenové úrovni je uvedeno následující:
Lnìné semeno pro prùmyslové úèely.
Výroba lnìného semene pro prùmyslovou výrobu probíhá
plynule a prodává se bez obtíí. Ceny se pøi srovnání s posledním
ètvrtletím roku 2002 prakticky nezmìnily. Jen nepatrnì se zvedly
ceny u nejlepích partií semene.
Lnìné osivo
Obchody v této komoditì se nemohly rozbìhnout, v porovnání
s pøedchozími roky mìl být vrchol obchodù v tomto sortimentu
ji za námi. Obchody jsou uzavírány a v tìchto dnech tj. v druhé
polovinì bøezna.
Ve výbìru osiva, stejnì jako v kvalitì nejsou ádné novinky.
Ceny se pohybují mezi 495 a 745 EUR za tunu osiva. Dùvodem
nií aktivity v obchodì s osivem je skuteènost, e vìtina

Koudelové materiály
Stále trvá zvýená poptávka po koudelových materiálech na
belgickém trhu.Objem obchodù s Jiní Amerikou a Èínou se
v tomto sortimentu soustøedil pøedevím na nií a støední
kvality. V poslední dobì veobecnì vzrùstá poptávka po lepích
koudelových kvalitách. Mykárny projevují zvýený zájem o
jemnìjí sortiment krátkých vláken schopných èesání pøi výrobì
jemnìjích koudelových pøízí.
Nízké kvality koudelí odebírá pøedevím papírenský prùmysl.
Zdá se, e se tento sektor stal ji trvalým a rozhodujícím
odbìratelem koudelových materiálù nízkých kvalit. Tomu rovnì
odpovídá nízká cenová úroveò tìchto materiálù.
Pro západoevropské lnáøe je dùleitým faktorem pravidelnost
odbìrù lnáøských surovin. Obchody s Èínou a Jiní Amerikou

jsou vak pøipravovány a kontrahovány v krátkodobých
termínech, co znamená stálou nejistotu na trhu. Kontrakty
s papírenským prùmyslem a výrobci netkaného lnáøského textilu
jsou dlouhodobé a pøedstavují jistotu i kdy za cenu minimálních
odbytových cen.
Pramen: Cenové zpravodajství A.B.V. zveøejnìné ve Vlas
Berichten
B.M. 03/2003

INFORMACE ZE LNÁØSKÉ EVROPY
Osevní plochy
Rozsah osevních ploch lnu pøadného v roce 2003 ve tøech
lnáøských zemích Belgii, Francii a Nizozemí se odhaduje na 86
tis. ha .Pøíznivé poèasí umonilo dokonèit setí koncem bøezna.
Nedostatek sráek na poèátku dubna zpomalil vzcházení osiva.
Dubnové mrazíky, které v Belgii i ve Francii trvaly celý týden
pokodily vzelé rostlinky. Celkový výsledek není tak
nepøíznivý, ale ji dnes lze konstatovat, e hustota lnìných
porostù nebude nejlepí. Veobecnì se tvrdí, e na vèasnì
osetých parcelách se vyskytuje více plevelù.
Lnìné semeno
V tomto sortimentu je trh velmi stabilní. Bìná výroba pro
olejáøský prùmysl se prodává bez problémù za stálé, pevné ceny.
Tøený len
Na trhu dlouhých vláken nebyly zaznamenány od poèátku roku
2003 ádné vìtí rozdíly v objemech obchodù nebo v cenách.
Vìtí je poptávka po støedních kvalitách, které jdou rychle na
odbyt. V prodeji lepích kvalit se projevuje jistá stagnace.
Lnìná koudel
Pøes døívìjí pochybnosti je trh koudelových materiálù aktivní.
Ve co se vyrobí se bez problémù prodá. Nejvìtí podíl na
obchodech v tomto sortimentu má Èína. Ceny zùstávají stále
pod tlakem . Zdá se, e poèátkem dubna diskusí ubylo. Prùmysl
papírenský a netkaných textilií odebírají nakontrahovaná
mnoství v dohodnutých nízkých kvalitách a cenách.
Roste poptávka po lepích druzích koudelí, ve kterých je nabídka
nedostateèná a vyprodávají se i zásoby.
Pramen: Vlas Berichten 8/2003

LNÌNÉ PLÁTNO V DÁMSKÉ MÓDÌ
V nových kolekcích odìvù pro eny na rok 2003 hraje lnìné
plátno stále pøední roli. Nelze se tomu divit, nebo právì odìvy
ze lnu poskytují uivateli vysoký komfort, díky schopnosti
upravovat povrchovou teplotu tìla.
Dezény lnìných pláten pro dámské odívání proly oproti
minulosti velkými zmìnami. Nové vzory se vyznaèují barevnými
kontrasty na originálních smìsových tkaninách. Kromì
klasických pláten ze lnu, roste stále více obliba pletených odìvù
ze lnu. Hitem sezóny jsou vícebarevné pletené suknì se znaèkou
Masters of Linen vyrobené z pøízí napø. materiálového sloení
73% ln,13%ba,14% tencel. Neménì zajímavé jsou kostýmkové
kabátky z materiálu len-hedvábí.
Pramen: Propagace Masters of Linen

LEN A LNÁØSTVÍ JE VYTRVALÉ
Tento fakt dokumentuje výroèní zpráva textilní federace
FEBELTEX pro léta 2002 - 2003. Konstatuje, e mezi
nepøíznivými zprávami o hospodáøské situaci textilních oborù
v západní Evropì se jeden - relativnì malý textilní obor obchodnì stále prosazuje a prosperuje. Tuto poklonu lnu a
lnáøství pøináí vdy velmi kritický Jarreslag 2002 - 2003, ze
kterého jetì uvádíme:
Pøádelny lnu
V roce 2002 se vyrobilo o 8 % ménì lnìných pøízí ne v roce
2001. Prodej pøízí vak byl na zhruba stejné úrovni, nebo
sníení stavu zásob bylo výrazné a 40 %. Nejlépe na tom
tentokrát byly suchopøedené nábytkové a kobercové pøíze, které
zaznamenaly zvýení odbytu o 2 %.
Ceny surovin, které po patné lnáøské sklizni roku 2001
dosahovaly maximální výe, klesly v roce 2002 o 10 %. Pøesto
jsou tyto ceny velmi vysoké a pøevyují obvyklou úroveò cen
z devadesátých let. Normalizace cen je nutná, aby se zvýily
mare v pøádelnách.
Tkalcovny lnu
Pokles výroby o 13 % zaznamenaly v roce 2002 lnáøské
tkalcovny v sortimentu lnìných tkanin pro dámskou konfekci.
Toto sníení výroby bylo plnì kompenzováno zvýením výroby
nábytkových a dekoraèních látek. V souhrnu byl celkový odbyt
o 4% vyí ne v pøedcházejícím roce.
V poslední dobì zaznamenali lnáøi zvýení odbytu v sortimentu
loního a stolního zboí pro interiéry.
C.E.L.C
Evropská lnáøská konfederace pro len a konopí vede úspìnou
reklamu znaèky kvality hotových výrobkù Masters of Linen.
Pøi této propagaèní akci dochází k zosobnìní nìkterých podnikù,
které mají dávat záruku nejvyí kvality a garantují návrat
k pøírodním materiálùm. Reklamu stupòuje autentiènost uitých
pøírodních surovin domácího pùvodu.
Pramen: Výroèní zpráva Febeltex

EVROPSKÝ PØÍSTUP K VOLNÉ
TRNÍ EKONOMICE
( Velmi kritický projev èestného pøedsedy A.B.V. pana G. Valcke,
zveøejnìný v belgickém a francouzském tisku)
Tento èlánek by snad mohl vzbuzovat dojem, e je mínìn ironicky,
e je projevem obaloby Evropské unie. Avak není tomu tak.
Naopak upøímnì prohlauji. Vítej Evropo.
Od pádu císaøe Napoleona máme poprvé 60 let po sobì jdoucích
mír.
K tomu také patøí volné obchodování a osobní kontakty, byla
odstranìna povinná vojenská sluba mladých muù, zmizely
hranièní uzávìry a zdrování cestovatelù na hranicích, ty tam jsou
hranièní kontroly, pøevozní pøedpisy, obstarávání vstupních víz
atd.
Od zaèátku minulého roku je v celé západní Evropì jednotná
mìna. S drobnými penìzi dostaneme od svého pekaøe èi øezníka
ve, co momentálnì potøebujeme.Bez smìnárenských poplatkù
si mùeme koupit nae noviny ve Vídni, Paøíi nebo v Aténách.
Liberalizace jde stále dál, krok za krokem, demokraticky, ve
vzájemné dohodì, bez válek a bojù. Ve staletých dìjinách západní
Evropy nemá takováto klidná éra nikdy obdoby.
Je to bezesporu velký dar pro nás a pro nastupující mladou
generaci. Pro to vám dìkujeme  Evropská unie.
Papírová diktatura
Pøes shora uvedené základní postoje k EU uvauji a mám
pøipomínky k naí volné trní ekonomice, nebo jsme vlastnì
v zajetí papírové diktatury, její úmysly a cíle mi nejsou jasné.
Podobná diktatura, která byla povýena na ekonomickou
zákonitost , jak známo , byla pøíèinou øady bankrotù samostatných
podnikù nejen v zemích východního bloku. S takovým pøístupem
a vzrùstá vìdomí, e úspìný start a rozvoj malých podnikù se
stává obtíným a dokonce bezvýchodným.
Svoboda obecnì pøináí blahobyt, protekcionalizmus vak pìstuje
chudobu. Evropa chce realizovat to první, nikoliv to druhé
konstatování.
Stále nové a opakované vyplòování dalích formuláøù, dalí nové
otázky, jejich odpovìï vláda pøece dobøe zná, nám jdou na nervy.
A pøitom kadá nae nová vláda pøi nástupu do funkce
prohlaovala, e sníí administrativu nejménì o 25 %.
Uvedu ale odstraující pøíklad : keep is simple (udrování
souèasného stavu je velmi jednoduché) a proto se snad návaly
byrokracie smìrem od Bruselu a zpìt nezkracují ani nesniují.
Chce-li zemìdìlec- pìstitel lnu uzavøít nákupní nebo prodejní
smlouvu , musí pøijít nìjaký èmuchal a provìøovat nae i jejich
Právo pøednosti. Natìstí se to zatím ve odehrává bez notáøe.
Mùeme vak tuto praxi nazývat svobodným trhem ???
To má být náhrada konkurence ???
To je pøece konkurence falená. Na to se Evropa netìila, netìí i
dnes, na to se neptá a toto Evropa nechce.
Lnáøská pìstitelská oblast Flander a celá francouzská Normandie
 to je území a centrum lnáøù a ti si dnes myslí, e ztrácejí sílu,
tradici a vánost.
Len, chmel, cukr, obilí, víno a dalí zemìdìlské komodity si
vyadují rozdílné pojetí postupù. Evroptí ministøi je odmítnou
nebo pøijmou , vytvoøí nová zákonná naøízení a jejich rozhodnutí
po dohodì s Komisí jsou avizována èlenským státùm. To
respektujeme. Co vak odmítáme je nerozumná, zbyteèná

byrokracie.
Hlas lnáøù
Ná lnáøský svaz obstarává pro belgickou vládu pøesné, naprosto
exaktní a spolehlivé údaje o pìstování lnu a jeho zpracování. Vdy
je pøipraven pravdivì, jasnì , vèas a cílevìdomì dávat øídícímu
centru, tj. Národní radì potøebné informace.
Nai èlenové  lnáøi  se cítí dobøe ve svém Lnáøském svazu a
pøedávají mu dobrovolnì a spontánnì vechny potøebné údaje.
Ovem nai lnáøi ijí ve velmi sloité ekonomické situaci a musí
vechen èas vìnovat pøedevím svým podnikùm a jejich øízení.
Lnáøi vzpomínají na staré èasy, kdy ve lnu zaèínali a jejich malé
podniky øízené pevnou rukou pomalu vzrùstaly. Len svobodnì
pìstovali, nakupovali, prodávali, a zpracovávali. Svobodnì volili
mezi investicemi, nebo nájmem. Kontinuita úspìného lnáøství
byla ve Flandrech vdy zaruèena.
Nai lnáøi nechtìjí psát nové dìjiny zbyteènou administrativou.
Zdravému podnikání je tímto zpùsobem èasto brána chu a
odvaha.
Pøitom jsme vak solidární s moderní Evropou a s jejími
institucemi. Uvìdomujeme si, e jsou také ochranou naeho
povolání a e èasto brání i existenèní oprávnìní naeho sektoru.
Zkuenost, odbornost bez falené konkurence, reklama i vìdecký
prùzkum  to ve nám musí pomáhat k ekonomickým úspìchùm.
To si ceníme na Lnáøském svazu, to obhajujeme a prosazujeme.
Tak mùeme èelit pøítí ostøejí lnáøské konkurenci, kterou
mùeme oèekávat pøi dalím roziøování Evropské unie.
Vycházejíce z tìchto pozic nemùeme mlèet a neèelit hloupé
byrokracii. Za tímto cílem bylo medializováno toto prohláení. I
kdy sám jsem si vìdom, e se v nìkterých podrobnostech mohu
mýlit
Závìrem chci konstatovat, e evroptí lnáøi, po objektivnì tìkých
èasech nedávných let - stejnì jako ostatní spoluobèané - mají
právo se tìit z dobré kvality ivota. Len je nae povolání a radost.
Podepsán : Gilbert Valcke
Èestný pøedseda Veobecného belgického Lnáøského
svazu
Pramen : Vlas Berichten, è. 1/2002

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:
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