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ZPRAVODAJ LNÁØSKÉHO SVAZU ÈR

JAK SE JEVÍ LNÁØSKÁ SKLIZEÒ
ROKU 2003 V ZEMÍCH EU
Hodnocení, které pøipravila kanceláø Belgického lnáøského
svazu, vychází z informací a závìrù, které byly prezentovány
na posledním kongresu CELC v Berlínì.
Lnáøské porosty roku2003 byly poznamenány velkým suchem,
které v té dobì poznamenalo celou západní Evropu. Nedostatek
deových sráek poznamenal len jak v procesu rùstu stonku,
tak i pøi rosení na lnitích. I pøes tyto problémy vyplývá
z hodnocení, které pøipravila kanceláø Belgického lnáøského
svazu, e sklizeò roku 2003/04 dává dobré a pøedpoklady pro
zachování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na svìtovém
trhu v celém lnáøském sortimentu.
Bylo vak rovnì konstatováno, e dobré odbytové i
ekonomické výchozí pøedpoklady na lnáøském trhu v roce 2004,
nesmí znamenat dalí nezodpovìdné zvyování osevních ploch
v roce 2004 v tradièních zemích Evropy.
Obraz nové skliznì 2003, který na kongresu CELV v Berlínì
pøedstavila sekce pìstování a pøípravy vláken, byl jako vdy
zaloen na prvních odhadech a zpracovatelských tírenských
výsledcích ve tøech klasických lnáøských zemích západní Evropy
Klasický areál pøadných lnù v roce 2003 èinil 98 304 ha.
V dùsledku nedostatku deových sráek a noèních mrazíkù
v mìsíci dubnu byla hustota porostù nií a stonky kratí ne je
obvyklé. Na druhou stranu bylo také velmi sluneèné poèasí, které
pøíznivì ovlivnilo tvorbu vlákna. Z hlediska obsahu vlákna bude
tato sklizeò velmi pøíznivá.
Na základì tírenských výsledkù zpracovaných partií
stonkového lnu odhadovala sekce pìstování a výroby vláken na
kongresu CELC v Berlínì výnos 1340 kg /ha dlouhého vlákna
a 340 kg/ha tírenské koudele. Celková nabídka dlouhého vlákna
se pøedpokládá ve výi cca 90 000 tun.
Jestlie se prùmìrná roèní poptávka (prùmìr z posledních 5
let) na dlouhé vlákno byla 94 tis. tun, mìla by být mezi poptávkou
a nabídkou rovnováha.
NESMÍ SE PØEHÁNÌT ZVYOVÁNÍ OSEVNÍCH PLOCH
Na kongresu CELC se rovnì diskutovalo o pøedpokládaných
osevních plochách v roce 2004. Podle zástupcù tøí
západoevropských klasických lnáøských zemí lze poèítat
s plochou odpovídající úrovni roku 2003, pøípadnì s malým
zvýením.
Øada lnáøských odborníkù v západních zemích vánì varuje
pìstitele pøed dalím zvyováním osevních ploch a uvádí mezi
jinými i tyto argumenty:
_ Pøesto, e jsou lnìná vlákna zastoupena v módních kolekcích
na sezóny 2004, 2005, nelze s touto pøedností poèítat do
budoucnosti trvale
 Móda je velmi vrtkavá a nepatrný posun v módì se citelnì
odrazí ve spotøebì. Odbytové potíe se obvykle projeví
v hlubokém poklesu cen surovin.
 Z tradièních zemí se 70 % dlouhého vlákna exportuje. Rizika
exportu na dálnovýchodního exportu jsou veobecnì známa.
Rentabilita pìstování a zpracování lnìných stonkù ovlivòuje
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nemalou mìrou podpùrné prémie. Dnes nemùe nikdo
s jistotou øíci jaká bude podpora pro tento sektor v rámci
pøipravovaných zemìdìlských reforem.
Pro budoucnost platí, e dotace budou limitovány. Pøi pøekroèení rozsahu osevních ploch se sníí dotace na hmotu. Nová
pravidla výpoètu prémií mohou znaènì zmìnit lnáøskou
rentabilitu v celé øadì zemìdìlských podnikù.

KVALITATIVNÍ ANALÝZA
Podle francouzských odhadù lze lny v západní Evropì z letoní
skliznì hodnotit podle stupnì urosení takto:
 55 % je dobøe, homogennì uroseno, má jednotnou, tmavì
namodralou, pøípadnì edomodrou barvu.
 38 % je nedostateènì vyrosených, jsou pruhovité, barevnì
nejednotné, vlákno je hrubé, obtínìji spøadatelné
 7 % je nedorosených, rezavých, nespøadatelných
Závìrem lze tedy konstatovat, e lnáøská sklizeò roku 2003
v západní Evropì je nejen co do mnoství, ale i co do kvality
velmi rùznorodá a na trhu budou nabízeny vechny kvality v celé
kále, od tìch nejjemnìjích a po zcela hrubé materiály. Nabídka
bude dostateèná pro vechny nároèné i ménì nároèné odbìratele.
REAKCE OBCHODU A PØÁDELEN NA SKLIZEÒ 2003
Nelze se divit, e pøedstavy lnáøských odborníkù,
reprezentujících sekci pìstitelù a zpracovatelù vlákna, se vdy
neshodují s názory reprezentantù velkoobchodu a nìkterých
velkoodbìratelù, zejména lnáøských pøádelen.
Napø. mluvèí sekce obchodu CELC sdìlil na kongresu, e
obchodníky se lnem velmi tìí, e sklizeò letos probìhla
bezpeènì a beze ztrát. Poptávka, se dle jeho názoru udrí
v dosavadní výi. Vyslovil urèité pochybnosti o kvalitì materiálù,
zejména pokud se týká jemnosti a spøadatelnosti. Konstatoval,
e jsou velké kvalitativní rozdíly v dodávkách dlouhého vlákna.
Nìkteré partie jsou velmi nejednotné a zdaleka neodpovídají
základním poadavkùm pøádelen. Kritizoval úroveò péèe o jakost
pøi tírenském zpracování stonku.
Uvedl øadu problémù na které se mìli tírníci více zamìøit.
Jedná se pøedevím o:
 Volbu odrùd. Nelze výhradnì preferovat odrùdy lnù, které

Pøi zpracování konopí v Lence Kácov, øíjen 2003







vykazují pièkové výnosy stonku z hektaru a maximální
obsah dlouhého vlákna po turbínovém zpracování. Obchod
potøebuje pro vybrané pøádelny sortiment, který bude velmi
jemný a bezvadnì spøadatelný. Tomu je tøeba pøizpùsobit
pracovní postupy v celém výrobním øetìzci. Odbìratelé jsou
ochotni takové materiály dobøe zaplatit.
Pøemíra chemizace v ochranných a regulaènì rùstových
prostøedcích, nebo je spolehlivì dokázáno, e má negativní
vliv na kvalitu vlákna. I tato oblast zasluhuje vìtí pozornost
pìstitelù ne dosud projevovali.
Kvalitativní problémy pøi pøedení pøízí znamenají
jednoznaènì ztrátu zákazníkù, kteøí mohou a jsou ochotni
kvalitu dobøe zaplatit. Trend sniující se kvality je z hlediska
perspektivy velmi nebezpeèný To platí nejen na západních
trzích pøi propagaèních akcích Masters of Linen, ale u i na
dálnovýchodním trhu v Èínì.
Nedostatek vhodných materiálù pro pøedení støedních èísel
pøízí v koudelových pøádelnách. Roste poptávka po
koudelových materiálech ze starých sklizní, vhodných pro
èesání. I v této oblasti hrozí ztráta odbytových moností.

Pramen: Vlas Berichten 22/2003

JAK SE JEVÍ LNÁØSKÁ
SKLIZEÒ ROKU 2003 V ÈR
Hodnocení vychází z výsledkù prùzkumù v tírnách provádìných
v záøí a øíjnu roku 2003 a informací, které byly prezentovány
øediteli tírenských provozù na Valné hromadì konané v prosinci
2003 v Humpolci.
V roce 2003 bylo oseto pøadným lnem 6003 ha.K setí bylo uito
16 odrùd pøadného lnu. Z hlediska velikosti osevních ploch je
na prvním místì odrùda Jordán ( 1550 ha tj. 25,8 % ploch), dále
odrùda Escalina ( 990 ha tj. 16,5 % ploch), Bonet (782 ha tj. 13
%), Viking (678 ha, 11,3 %) a následují odrùdy Electra, Jitka,
Venika, Ilona, Merkur a Texa, jejich podíl se pohybuje od 9 do
2 %. Podíl odrùd Viola, Agáta, Marina, Laura, Super a Tábor na
celkové osevní ploe nedosahuje 1 %.
Setí bylo zahájeno
.. poèasí bylo pro setí pøíznivé a práce
byly ukonèeny
V dùsledku nepøíznivých povìtrnostních
podmínek, zejména dlouhodobého sucha v dobì vegetace, byly
lny kratí a øídké.
Trhání bylo zahájeno ji koncem èervna (nejdøíve na severní
Moravì) a do poloviny èervence bylo vytrháno 24 % ploch, do
konce èervence více jak 80 % osetých ploch a do konce srpna
byly vechny lny vytrhány.
Prùbìh rosení vak nepøíznivì ovlivnil pøetrvávající srákový
deficit a dlouhotrvající vysoké teploty. Len se rosil pomalu co
mìlo vliv i na kvalitu vlákna. Pouze u malých ploch vytrhaných
ji 20. èervna, probìhlo rosení standardnì s dobrými výnosy a
výdajností vlákna.
Pøevaující sklizeò uroseného stonku byla zahájena pozdìji ne
je obvyklé a do první dekády srpna bylo sklizeno jen 17 % ploch,
do konce srpna 34 %. Teprve koncem první dekády mìsíce øíjna
bylo sklizeno 93 % ploch s uroseným stonkem.
Sklizeò roku 2003 lze hodnotit jako podprùmìrnou s nízkými
výnosy roseného stonku a oèekávaným niím pøínosem
dlouhého vlákna. Pøi prùmìrném výnosu 2,3 t/ha bylo sklizeno
13 470 tun roseného stonku. Kvalita dlouhého vlákna je støední
a nií, vlákno je o nìco hrubí ne obvykle. Podíl dlouhého
vlákna ze skliznì je odhadován na 13,2 %.
O nìco lepí byla ve srovnání s Èechami situace na Severní Moravì.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY LN
SVAZU ÈR - 1.12.2003 HUMPOLEC
Jednání probíhalo podle programu odsouhlaseného
Pøedstavenstvem Lnáøského svazu ÈR.
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 zpráva o èinnosti Lnáøského svazu za uplynulé
období, kterou pøednesl pøedseda Ing. Prokop mirous. CSc.
Pøipomenul zaloení LS usnesením Valné hromady
stotøicetiesti zakládajících èlenù v roce 1990. V souèasné dobì
je svaz registrován podle § 201 obèanského zákoníku jako
Lnáøský svaz ÈR  zájmové spoleèenstvo lnáøù.
Hovoøil o vývoji èlenské základny, nechybìla výzva k tìm
pìstitelùm, kteøí dosud stojí mimo LS, pøestoe mnohé výsledky
jeho aktivit také vyuívají. O potøebì èlenství vech pìstitelù a
zpracovatelù lnu zejména pøi vstupování do EU.
Pøedseda vyzval ke zlepení platební morálky, protoe ze 106
registrovaných èlenù má èlenské pøíspìvky zaplaceno k termínu
VH jen 64 èlenù. Vzhledem k opakujícím se dotazùm k fakturaci
slueb, pøipomenul rozhodnutí Valné hromady z listopadu 2001,
kdy byla pøijata úprava, kterou se èlenský pøíspìvek rozdìlil na
øádný èlenský pøíspìvek a nákladovou poloku za konzultace a
sluby.
V nejblií budoucnosti lze pøedpokládat dalí prohloubení
spolupráce se státními orgány a potøebu posílení úøednického
aparátu LS. V této souvislosti pøedloil VH rozhodnutí
pøedstavenstva zpracovat v prùbìhu roku 2004  Návrh zmìny
stanov vèetnì úpravy struktury LS a systému èlenských
pøíspìvkù, aby byly v souladu s ostatními zahranièními svazy
a s pøedpokládanou èinností LS po vstupu do EU.
Pøedseda dále hovoøil o aktivitách LS smìøujících ke zlepení
podpory pìstování lnu, formou ekonomických zdùvodnìní,
jednání s ministrem, námìstky ministra zemìdìlství, s poslanci,
senátory. Pro pìstitele je významné, e i v roce 2003 byl len
podporován z programu SZIF a na pøítí rok byl vypracován
návrh dotaèního titulu pro podporu pìstování pøadného lnu v roce
2004. Pokraèuje vyjednávání smìøující k úpravì roèní produkèní
kvóty EU pro dlouhé a krátké vlákno (souèasný stav 1923 tun
dlouhého a 2866 tun krátkého vlákna) s cílem dosáhnout
postupného zvýení naí produkèní kvóty do r. 2007 (poadavek
3 500 tun dlouhého a  8000 tun krátkého vlákna).
Jako dalí pøíklad spolupráce LS s Mze uvedl doplnìní
vyhláky MZe è. 403/2000 Sb., kterou se urèují druhy

zemìdìlského zboí na nì je moné vystavovat skladní listy, o
komodity rosený lnìný stonek a semena lnu pro zpracování na
olej. V rozpracovaném stavu je Návrh naøízení vlády ÈR ke
stanovení podmínek spoleèné organizace trhu se lnem a konopím
pìstovanými na vlákno, pøíprava akreditace prvotních
zpracovatelù lnu, formuláøù pro ádosti o podpory a související
evidence a dalí administrativa, která bude pro lnáøe nezbytná
ji v pøítím roce.
Dále následoval výèet odborných akcí a materiálù vydaných
LS v roce 2003. Struènou zprávu o èinnosti dozorèí rady pøednesl
její pøedseda Ing. V. Dostal. Zpráva rovnì obsahovala závìry
z kontroly hospodaøení LS za rok 2002.
Na závìr Valné hromady Lnáøského svazu ÈR pøednesl
pøedseda návrhové komise pan Josef Urban návrh usnesení, které
bylo hlasováním bez výhrad pøijato.
V Humpolci dne 1. 12. 2003

USNESENÍ VALNÉ HROMADY LN
SVAZU ÈR - 1.12.2003 HUMPOLEC
1. Valná hromada vzala na vìdomí:

 Zprávu pøedsedy Lnáøského svazu o èinnosti za minulé období
 Zprávu Dozorèí rady o výsledku hospodaøení Lnáøského svazu
za rok 2002

2. Valná hromada schvaluje:

 Úèetní uzávìrku hospodaøení Lnáøského svazu ÈR za rok 2002
 Prodlouení funkèního období souèasného pøedstavenstva
Lnáøského svazu ÈR a Dozorèí rady LS do záøí 2004

 Rozpoèet pro rok 2004
 Delegáty na snìm Agrární komory ÈR: Ing. Josef Michal,

Zdenìk Kapic, Ing. Prokop mirous, CSc, náhradník Ing.
J.Báèa.

3. Valná hromada ukládá pøedstavenstvu:
 Zpracovat návrh úpravy stanov Lnáøského svazu a organizaèní
struktury Pøedstavenstva Lnáøského svazu / podle vzoru
A.B.V.), do 30. 6. 2004
 Svolat Valnou hromadu ke schválení stanov, do 30. 9. 2004
 Organizovat informaèní a vzdìlávací akce pro lnáøe
 Pùsobit prostøednictvím KR MZe ÈR, Copa Cogeca a dalích
institucí na zdokonalování systému podpory pro pìstování a
zpracování lnu v souladu s ostatními zemìmi Evropské Unie
 Usilovat o zvýení kvóty EU pro produkci dlouhého a krátkého
vlákna v ÈR
 Vydávat èasopis Lnáø a jiné odborné tiskoviny o lnu
V Humpolci 1. 12. 2003

UPOZORNÌNÍ PÌSTITELÙM
PØADNÉHO LNU
Drustvo vlastníkù odrùd provedlo v uplynulých dvou létech
v rámci svých zákonných moností etøení, jak jsou dodrována
práva vlastníkù odrùd k právnì chránìným odrùdám pøi výrobì,
uvádìní do obìhu a vyuívání osiv u lnu pøadného. V patnácti
pøípadech, kde vzniklo podezøení z poruení nìkterého
z ustanovení pøísluné legislativy, byli podány jako podnìt
k proetøení ve správním øízení na ÚKZÚZ. Dodavatelé osiv a
pìstitelé, u kterých se ve správním øízení prokáe poruení
zákona, musí poèítat s udìlením pokuty, která mùe být a
500 000,- Kè. Obdobné etøení probìhne u lnu pøadného i

v letoním roce.
Vzhledem k tomu, e nastává období zajiování a nákupu osiv
pro jarní výsevy produkèních ploch lnu pøadného, chtìli bychom
upozornit pìstitele na základní zásady, které musí pøi nákupu
osiv dodrovat tak, aby se nedostali do rozporu s platnou
legislativou a vyhnuli se zbyteèným pokutám nebo problémùm
pøi prokazování pùvodu pouitých osiv pøi podávání ádostí
o dotace.
Len pøadný je jedním z druhù, který je vyjmenován ve druhovém
seznamu zákona è. 219/ 2003 Sb. o uvádìní do obìhu osiva a
sadby pìstovaných rostlin a proto pro výrobu osiva a jeho
uvádìní do obìhu platí pøísná omezení, které také upravuje
uvedený zákon. Vyuívání osiva lnu pøadného zejména z pohledu
odrùdy upravuje zákon è. 408/ 2000 Sb. o ochranì práv
k odrùdám rostlin.
Jedním ze základních omezení pro osivo lnu pøadného je, e
smí být uvádìno do obìhu pouze v nìkteré z kategorií jako
uznaný rozmnoovací materiál. To znamená, e musí splòovat
vyhlákou k zákonu è. 219/2003 Sb. stanovené poadavky na
kvalitu, zdravotní stav a èistotu a pravost odrùdy na základì
uznávacího øízení.
Ten, kdo uvede do obìhu jiné, ne uznané osivo lnu pøadného
jakékoliv odrùdy poruí zákon a vystavuje se riziku sankcí.
Zákon è. 408/ 2003 Sb. o ochranì práv k odrùdám rostlin
dává driteli lechtitelských práv výluèné právo k jeho
právnì chránìné odrùdì a souèástí tohoto práva je i výroba
nebo mnoení takovéto odrùdy. Dritel lechtitelských práv
vak mùe poskytnout souhlas s vyuíváním jeho chránìné
odrùdy jiné osobì písemnou licenèní smlouvou, která
obsahuje vdy i cenu licence. Tyto smlouvy uzavírají dritelé
s registrovanými semenáøskými organizacemi. Semenáøské
organizace pak zpravidla formou smluvního mnoení
vyrábìjí rozmnoovací materiál u pìstitelù. Mnoitelské
porosty pøihlaují do uznávacího øízení. Jednou z podmínek
pro pøijetí ádosti do uznávacího øízení je i souhlas dritele
lechtitelských práv. Semenáøské organizace odvádí
dritelùm lechtitelských práv smluvní licenèní poplatky za
kadou prodanou tunu uznaného osiva. Licenèní poplatek
je zakalkulován v cenì osiva pøi prodeji pìstiteli. Pìstitel
nákupem uznaného osiva dostává právo k jeho vyuití
zaloením pìstitelského porostu. Z toho vyplývá, e pìstitel,
který koupí a pouije k výsevu jiné ne uznané osivo lnu
pøadného, dopoutí se poruení zákona tím, e vyuil k výsevu
chránìnou odrùdu bez písemné smlouvy s dritelem
lechtitelských práv a zaplacení licenèního poplatku. K tomuto
poruení zákona dochází pouze v pøípadì vyuití jiného ne
uznaného rozmnoovacího materiálu odrùd, které mají
udìlenou právní ochranu. Z registrovaného sortimentu
povolených odrùd lnu pøadného jsou právnì chránìné
následující odrùdy:
Jitka, Venica, Tábor, Jordán, Bonet, Merkur, Super, Agatha,
Electra, Ilona, Escalina,
Po vstupu Èeské republiky do EU se rozíøí tento seznam
také o odrùdy, které mají udìlenou evropskou právní
ochranu, jedná se napø. o odrùdu Viking.
V pøípadì, e pìstitel vyuije k setí a u nakoupené nebo
vlastní necertifikované osivo odrùdy právnì nechránìné,
nedopoutí se poruení zákona. Toho se vak dopoutí ten,
který mu rozmnoovací materiál prodal a deklaroval ho jako
osivo.
Zákon o ochranì práv k odrùdám rostlin povoluje u
vybraných druhù, u právnì chránìných odrùd výrobu
vlastního tzv. farmáøského osiva. Len pøadný do této skupiny
odrùd nepatøí a proto pìstitelé nesmí vyuívat k setí u právnì
chránìných odrùd farmáøská osiva a musí kadoroènì nakupovat
a vyuívat pouze uznaný rozmnoovací materiál.

Za uznaný rozmnoovací materiál se nepovauje ani osivo
z mnoitelské plochy, které semenáøská organizace
z jakéhokoliv dùvodu od smluvního mnoitele nevykoupí a
zùstane u mnoitele. U lnu pøadného je vyuití tohoto osiva
pìstitelem poruením zákona. U druhù, u kterých je povolena
výroba a vyuití farmáøského osiva, lze toto povaovat za
farmáøské osivo podle zákona 408/2000 Sb.
U odrùd právnì nechránìných je moné pouívat vlastní
osivo v neomezeném rozsahu, ale v ádném pøípadì se nesmí
uvádìt do obìhu jako osivo. Uvádìním do obìhu se podle
zákona o obìhu osiva a sadby rozumí nabízení k prodeji,
obchodní skladování, prodej, dovoz nebo jiný zpùsob
pøevodu nebo pøechodu rozmnoovacího materiálu na jinou
osobu za úèelem jeho obchodního vyuívání.
Zákon o osivu a sadbì upravuje oznaèování a balení
rozmnoovacího materiálu. V pøípadì, e pìstitel zjistí
nesrovnalost v povinných údajích, doporuèujeme, aby ve
vlastním zájmu ádal dodavatele o vysvìtlení a v pøípadì
neuspokojivé odpovìdi osivo ve vlastním zájmu nekupoval.
Obal s uznaným rozmnoovacím materiálem pøi uvádìní do
obìhu musí být opatøen pojistkou a úøední návìskou. Na
úøední návìsce musí být oznaèení druhu a odrùdy, oznaèení
kategorie, èíslo partie, hmotnosti, mìsíce a roku posledního
úøedního odbìru vzorku a dalí zákonem stanovené údaje o
osivu.
Dùleitým dokladem o pùvodu osiva je dodací list a faktura.
Na tìchto dokladech s uznaným osivem je uveden druh,
odrùda, kategorie, hmotnost, èíslo partie a èíslo rozhodnutí
o uznání. V pøípadì, e nìkterý z tìchto údajù chybí, nebo
nemá odpovídající tvar napø. u èísla partie a èísla rozhodnutí,
mìlo by to být pro odbìratele osiva upozornìním, e s osivem
není nìco v poøádku. Pro úplnost uvádíme spráný tvar tìchto
dùleitých identifikaèních znakù uznaného osiva:
- èíslo partie X-XXXX-XXXXX/ XX
- èíslo rozhodnutí o uznání X-XXXXX/ U/ X
Kontrola dodrování a hájení práv vlastníkù odrùd je jednou ze
základních èinností, kterou bylo Drustvo vlastníkù odrùd od
svých èlenù povìøeno.
Tato systematická kontrola nad výrobou, vyuíváním a uvádìním
do obìhu rozmnoovacího materiálu, kterou Drustvo vlastníkù
odrùd ve spolupráci k tomu zákonem povìøenou organizací
zajiuje, neslouí pouze dritelùm lechtitelských práv, ale také
pìstitelùm jako ochrana pøed nepoctivými obchodníky
s necertifikovaným osivem a sadbou neznámého pùvodu a
kvality.
Ing. Vojtìch Dukát, Drustvo vlastníkù odrùd, Praha

ZAHRANIÈNÍ OBCHOD ÈR
V ROCE 2003
LNÁØSKÉ SUROVINY - DOVOZ
Nomenklatura
530110
530121

Název zboí
Len surový, máèený
Len lámaný potìraný,
nespøedený
530129
Len vochlovaný aj.
zpracovaný, nespøedený
53013010
Koudel lnìná
53013090
Odpad lnìný
Souèty za 1. 1. 2003  31. 12. 2003

Netto (kg)
305 075

CZK/(tis.)
1 683

1 732 439

1 206 618

494 857
6 665 152
25 000
9 222 523

44 508
104 968
91
271 867

Netto (kg)
4 927

CZK/(tis.)
206

73 628

4 223

9 233
211 638
901 753
1 201 179

730
3 669
11 460
20 288

Netto (kg)
319 263

CZK/(tis.)
115 653

38 773
358 036

7 632
123 285

240 888

63 333

107 489

97 008

30 973

6 815

43 673
423 023

34 007
201 164

Netto (kg)
1 701 927

CZK/(tis.)
258 915

400 960
2 102 887

48 858
307 773

684 827

260 283

1 089

522 166

116 153

24 733

60 040
1 950 935

25 929
833 110

Netto (kg)

CZK/(tis.)

830 415

15 895

7 351
837 766

584
16 479

5

2

279
284

34
35

LNÁØSKÉ SUROVINY - VÝVOZ
Nomenklatura
530110
530121

Název zboí
Len surový, máèený
Len lámaný potìraný,
nespøedený
530129
Len vochlovaný aj.
zpracovaný, nespøedený
53013010
Koudel lnìná
53013090
Odpad lnìný
Souèty za 1. 1. 2003  31. 12. 2003
LNÌNÉ PØÍZE A TKANINY - DOVOZ
Nomenklatura
530610
530620

Název zboí
Pøíze lnìná jednoduchá
Pøíze lnìná násobná
(skaná) násobná
Pøíze celkem
530911
Tkaniny lnìné nad 85%,
nebìlené, bìlené
530919
Tkaniny lnìné nad 85%,
ostatní
530921
Tkaniny lnìné do 85%,
nebìlené, bìlené
530929
Tkaniny lnìné do 85%,
ostatní
Tkaniny celkem
Souèet za 1. 1. 2003  31. 12. 2003
LNÌNÉ PØÍZE A TKANINY - VÝVOZ
Nomenklatura
530610
530620

Název zboí
Pøíze lnìná jednoduchá
Pøíze lnìná násobná
(skaná) násobná
Pøíze celkem
530911
Tkaniny lnìné nad 85 %,
nebìlené, bìlené
530919
Tkaniny lnìné nad 85 %,
ostatní
530921
Tkaniny lnìné do 85 %,
nebìlené, bìlené
530929
Tkaniny lnìné do 85 %,
ostatní
Tkaniny celkem
Souèty za 1. 1. 2003  31. 12. 2003
KONOPÍ - DOVOZ
Nomenklatura
530210

Název zboí
Konopí pravé surové,
máèené, nespøedené
530290
Koudel, odpad z konopí
pravého
Souèty za 1. 1. 2003  31. 12. 2003
KONOPÍ - VÝVOZ
530210

Konopí pravé surové,

máèené, nespøedené
Koudel, odpad z konopí
pravého
Souèty za 1. 1. 2003  31. 12. 2003
530290

Zpráva Komise dále zdùrazòuje, e reforma podpory odvìtví
lnu a konopí v EU ukonèila mimo jiné praxi vyrábìt krátká lnìná
a konopná vlákna s hlavním cílem získat prémie EU.
Pramen: Agra Europe, 2003, è. 1082, s. EP/6

CENY LNÁØSKÝCH SUROVIN NA
ZÁPADOEVROPSKÉM TRHU
V KORTRIJKU NA KONCI ROKU 2003
Sortiment

PODPORA ODVÌTVÍ LNU A
KONOPÍ V EU
Reforma spoleèné zemìdìlské politiky EU v odvìtví lnu a
konopí; podpora primárních zpracovatelù lnìných a konopných
stonkù; jednotné subvencování pìstitelù lnu a konopí.
Evropská komise doporuèila, aby v EU byly nadále
poskytovány subvence na zpracování lnìného a konopného
vlákna relativnì nízké kvality a do konce trního roku 2005/
06. Komise ve své zprávì pro Evropský parlament a
Zemìdìlskou radu argumentuje, e je potøeba více èasu na
spolehlivé pøehodnocení souèasné podpory zpracovávání tìchto
komodit vzhledem k nízké produkci 2001/02 a dobì poskytování
této podpory.
Od reformy pøijaté v èervenci 2000 mají pìstitelé lnu a konopí
nárok na ploné platby podle stejného základního schématu, který
platí pro ostatní výrobce polních plodin. Tyto subvence budou
zaèlenìny do jednotné zemìdìlské platby schválené na
zasedání ministrù zemìdìlství EU v létì 2003 k reformì spoleèné
zemìdìlské politiky.
Subvence dostávali od roku 2000 také schválení primární
zpracovatelé lnìných a konopných stonkù, a to ve výi 160 EUR/t
dlouhého lnìného vlákna (200 EUR/t po roce 2005/06) a 90 EUR/
t krátkého lnìného a konopného vlákna (a do roku 2005/06).
Souèasná pravidla stanoví, e nárok na tyto zpracovatelské
subvence je vázán na podmínku, e krátké lnìné a konopné
vlákno neobsahuje více ne 7,5 % neèistot. Toto opatøení má
zabránit produkci vlákna s nízkou kvalitou. Èlenské státy vak
mohou doèasnì upravit normu EU a zvýit horní hranici obsahu
neèistot a na 15 % u krátkého lnìného vlákna a 25 % u
konopného vlákna. Dosud platil termín tìchto moných úprav v
èlenských státech pro pøizpùsobení tvrdí normì EU do konce
roku 2003/04, ale Komise nyní doporuèuje, aby termín
pøizpùsobení normì EU v èlenských státech byl prodlouen do
konce roku 2005/06.
Toto zmíròující opatøení by mìlo podpoøit odvìtví lnu a konopí
tím, e krátké lnìné a konopné vlákno dodávané pøedevím
papírenskému a textilnímu prùmyslu, mùe mít doèasnì vyí
obsah neèistot ne cílových 7,5 %. Zpráva dále uvádí, e po
uplynutí koneèného termínu pro úpravy obsahu neèistot (po roce
2006) nebudou zpracovatelùm dodávajícím vlákno s obsahem
neèistot vyím ne 7,5 % subvence poskytovány.
Zpráva Komise o situaci v odvìtví lnu a konopí dále uvádí, e
roste popularita a zájem o dlouhé lnìné vlákno, co se projevilo
také ve zvýení pìstitelské plochy v EU z 65 000 ha pøed
reformou na souèasných 90 000 ha. Trh dlouhého lnìného vlákna
poskytoval v minulých letech dobré zisky zèásti proto, e nízké
náklady na spøádání v Èínì umonily proniknout na trhy pro
odívání støedních tøíd.

Lnìné semeno

Cenové rozpìtí
EUR/100 kg

Pøepoèet
Kè/100 kg

Cenový
index %

17,35  24,79

564  860

100

Dlouhé vlákno
Nízké kvality
Støední kvality
Lepí kvality
Nejlepí kvality

99,00  148,75
148,76  185,90
185,91  210,70
od 210, 71 výe

3 218  4 835
4 835  6 043
6 043  6 849
od 6 849 výe

91
93
94
94

Koudelové materiály
Nízké kvality
Støední kvality
Lepí kvality
Nejlepí kvality

14,85  18,60
18,61  24,80
24,81  29,75
od 29,76 výe

483  605
605  806
806  967
od 967 výe

117
113
110
109

9,92

322

100

0,74

24,05

100

Odpadové vlákno
dle pùvodu a kvality
Pazdeøí neèitìné
a netøídìné

Pramen: Vlas Berichten 24/2003, pøepoèet dle kurzu EUR = 32,505
Index prosinec/listopad

DLOUHÉ VLÁKNO
A do 19. prosince 2003 se západoevropský trh v Kortrijku
vyznaèoval meními objemy obchodù ne tomu bylo ve stejném
období v pøedchozích sezónách. Hlavní pøíèinou byla nestabilní
mìnová situace a tak vìtina obchodníkù vìtí nákupy lnáøských
surovin do zásoby oddalovala. Zejména obchody v sortimentu
tøeného dlouhého vlákna lepích a pièkových kvalit byly malé
a ceny se obtínì dohadovaly. O málo vìtí byly obchody ve
støedních a niích kvalitách, ale i zde byly ceny pod velkým
tlakem.
Obrat v cenách dlouhého vlákna byl zaznamenán v druhé
polovinì prosince 2003. Jak vyplývá z uvedené tabulky poklesly
ceny dlouhého vlákna a opìt se zvýily ceny koudelových
materiálù. Veobecnì se pøedpokládá, e na zaèátku roku 2004
budeme opìt svìdky vysoké poptávky zejména z Èíny a e pokles
cen nebude pokraèovat.
Hlavní producenti dlouhého vlákna i exportéøi lnáøských
surovin v belgickém Kortrijku shodnì konstatují, e skuteèné
tírenské výsledky a ekonomické pøínosy z nové skliznì jsou
zøetelnì lepí, ne byl pøedpokládaný odhad odborníkù na
zaèátku zpracovatelské sezóny2003/2004.
KRÁTKÉ VLÁKNO
Poptávka po koudelových materiálech se udruje na dobré
úrovni. Témìø kadý den jsme na západoevropském trhu svìdky
velkých obchodù v celém koudelovém sortimentu. Rovnì
exportní firmy hlásí zvýení obratu ve vech kvalitách.

Zatímco podíly horího koudelového sortimentu tradiènì
plynou do papíren, lepí a støední jakosti se bez problémù
realizují v evropských pøádelnách a i v obchodech s Èínou. O
jemnìjí materiály, zejména z minulých starích sklizní mají
zájem evroptí spotøebitelé na výrobu èesancù. Dobrý odbyt mají
i relativnì hrubí materiály s vysokou pevností, které se uplatòují
pøi výrobì smìsových pøízí.
Pomìrnì velká a stálá poptávka a relativnì omezenìjí nabídka
zpùsobují, e ceny koudelových materiálù na svìtových trzích
stoupají a mají zcela opaèný trend, ve srovnání s vývojem
dlouhého vlákna.
Pramen: Vlas Berichten 22-24/2003

Z KOMODITNÍHO
ZPRAVODAJSTVÍ SZIF
Uvádìní pùdy do klidu podle naøízení vlády è. 86/2001 Sb., ve
znìní pozdìjích pøedpisù  údaje hospodáøského roku 2002/
2003
Plodina na orné pùdì
uvedené do klidu

VÝVOJ DOVOZU LNÁØSKÝCH
SUROVIN DO ÈR

Hospodáøský rok 2002/2003
Stav k 1. 4. 2003 Stav k 30. 9. 2003

øepka olejná ..................................... 53 803 ha ................ 46 672 ha
zelené hnojení ................................ 109 877 ha ............. 118 952 ha
plodiny pro energetické vyuití ......... 1 056 ha ..................... 952 ha
Z toho: ovík krmný ............................. 894 ha ..................... 788 ha
sveøep bezbranný ......................... 15 ha ....................... 15 ha
topinambur .................................... 2 ha ......................... 2 ha
konopí energetické ...................... 11 ha ....................... 11 ha
psineèek bílý .................................. 0 ha ......................... 2 ha
laskavec ....................................... 42 ha ....................... 42 ha
komonice bílá .............................. 92 ha ....................... 92 ha
len setý pøadný .................................... 5 839 ha .................. 5 920 ha
len setý olejný ..................................... 4 161 ha .................. 4 570 ha
konopí pro textilní prùmysl ................... 115 ha ..................... 115 ha
orná pùda uvedená do klidu ........... 174 851 ha .............. 177 181 ha
orná pùda neuvedená do klidu ..... 2 090 168 ha ........... 2 066 330 ha
podporovaná výmìra orné
pùdy celkem ................................. 2 265 019 ha ........... 2 243 511 ha
zalesnìní v rámci NV 86/2001 Sb. ................. 5 ha ......................... 5 ha
zatravnìní v rámci NV 86/2001 Sb. ........... 804 ha ..................... 804 ha
% orné pùdcy uvedené do klidu
(z podporované orné pùdy celkem) .......... 7,72 % ....................... 7,9 %
Poèet adatelù .......................................... 5 236 ....................... 5 236

Pramen : Celní statistika

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: 583 382 104, 583 382 130, Fax: 583 382 999
E-mail: smirous@agritec.cz,  len@agritec.cz
IÈO: 515 337
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