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OSEVNÍ PLOCHY PØADNÉHO LNU
V ÈR V ROCE 2004

cca 16 mil. Kè a to zejména do Maïarska (641 t), Belgie
(163 t), Litvy (126 t), Francie (93 t). Nejvyí zastoupení v tomto
dovozu má koudel pro netextilní úití v papírenském prùmyslu.

V roce 2004 bylo oseto pøadným lnem 5499,1 ha. K setí bylo
uito 14 odrùd, pøevládala odrùda Jordán (1364,9 ha tj. 24,9%
ploch), Bonet (753,3 ha tj. 13,7%), Elektra (594,1 ha tj.
10,8%), Escalina (517,5 ha tj. 9,4%) a Venika (454,6 ha
tj. 8,3%). Mnoitelské plochy pøadného lnu se oproti minulému
roku zvýily témìø o 24% na 1926,7 ha.

Vývoz lnìných surovin z ÈR v období
leden 2004 a duben 2004

Odrùda

Osetá plocha
[ha]

Agatha
Bonet
Electra
Escalina
Ilona
Jitka
Jordán
Merkur
Super
Texa
Venika
Viking
Viola
Tábor

Podíl odrùd na
celkové osevní ploe
pøadného lnu [%]

256,0
753,3
594,1
517,5
442,3
213,6
1 364,9
296,5
35,0
62,0
454,6
384,3
51,0
74,0
5 499,1

4,6
13,7
10,8
9,4
8,1
3,9
24,9
5,4
0,6
1,1
8,3
7,0
0,9
1,3
100,0

Zboí
530 110

Název

Len surový,
máèený
530 121
Len lámaný,
potìraný nespøedený
530 129
Len vochlovaný
a jinak zpracovaný
530 130 10 Koudel lnìná

Netto
(kg)

CZK
(tis.)

45 218

475

0

0

2 080
1 038 467

74
16 928

ZAHRANIÈNÍ OBCHOD ÈR - LEN
Dovoz lnìných surovin do ÈR v období
leden 2004 a duben 2004
Zboí

Název

Netto
(kg)

CZK
(tis.)

Len surový , máèený
Len lámaný,
potìraný nespøedený
530 129
Len vochlovaný
a jinak zpracovaný
530 130 10 Koudel lnìná

14436

872

761 095

50 901

192 684
3 212 725

16 127
49 465

530 110
530 121

V období leden a duben 2004 bylo do ÈR dovezeno 4 181
tun lnáøských surovin. Nejvyí dovoz z hlediska mnoství byl
realizován v komoditì 530 130 10 - koudel lnìná ve výi 3 213
tun za cca 49 mil Kè.
Hlavní zemì dovozu této komodity sestupnì: Belgie (1020 t),
Francie (685 t), Litva (684 t), Slovensko (332 t), Bìlorusko
(233 t), Ukrajina (113 t), Holandsko (84 t), Egypt (40 t) a dalí.
Pøepoètené kg ceny se pohybují od 8,90 do 18,50. Vyvezena
z ÈR byla za stejném období tato komodita ve výi 1038 tun za

LNÁØSKÝ TRH V ZÁPADNÍ EVROPÌ
KVÌTEN 2004
Osev parcel lnu
Ve vech tøech tradièních lnáøských zemích západní Evropy
byl v roce 2004 zaset pøadný len celkem bez obtíí koncem
bøezna a zaèátkem dubna. Po zasetí následovaly mírné detì,
které vzcházení porostù velmi prospívaly. V nìkterých oblastech
bylo klíèení semen trochu zdrováno nízkými teplotami. Dnes
mùeme vak øíci, e západoevroptí lnáøi jsou celkem spokojeni
jak s èasem, tak s prùbìhem setí lnu i s jeho vzcházením.
Klièení i ranný vzrùst porostù netrpìl letos suchem, jako
loòského roku. Mortalita semen pøi vzcházení byla letos velmi
nízká. Zaèátkem kvìtna je vzrùst lnáøských porostù velmi dobrý,
výka porostù se pohybuje v rozmezí 5ti a 15ti cm. Napadení
pøadných lnù døepèíkem bylo letos vìtí, ne v minulých letech.
Nejvìtí výskyt jmenovaných kùdcù byl v øadì oblastí Valónie
a na jihu západních Flander. Ve Francii byl nejvìtí výskyt
døepèíku v departementech Nord a Pas-de-Calais. Porosty byly

vude vèas oetøeny a váné pokození írem lístkù porostu
nebylo zatím nikde hláeno.
Pøesná èísla osevních ploch nejsou zatím k disposici. Pøevládá
vak názor, e pøes váná varování pìstitelé opìt zvyovali
osevní plochy ve srovnání s minulým rokem. Toto konstatování
platí pøedevím pro Francii a èásteènì i pro Belgii. Pìstitelé
zøejmì vzali málo na vìdomí, e prémiové podpùrné kvóty jsou
pro jednotlivé zemì EU limitovány a rùstem hektarù se
nezvyují. Dále nevzali asi také na vìdomí, e nadvýroba
dlouhého vlákna znásobí cenové tlaky na tento sortiment na
svìtovém trhu, které ji dnes jsou znaèné.

Dlouhé tøené vlákno
Na poèátku roku 2004 pøetrvával útlum do kterého se trh dostal
koncem minulého roku. Za první ètvrtletí nebyl zaznamenán
ádný pohyb cen dlouhého tøeného vlákna. V poslední dobì
(kvìten) je zaznamenán pokles poptávky po niích kvalitách
a ceny jsou vystavovány stále vyímu tlaku. Støední a vyí
kvality vláken jsou zatím z hlediska objemu prodeje bez
problémù.
Podle døívìjích odhadù by mìla celková poptávka po dlouhém
vláknì v sezónì 2003/2004 dosáhnout rekordu ve výi 136 000
tun. Kontrakty na dodávky vlákna pro export se obnovují. Více
jak 75% odbytu dlouhého vlákna by mìlo být exportováno mimo
EU, hlavnì do Èíny. Exportní ceny se ponìkud ustálily, co je
v dùsledku zpevnìní amerického dolaru.
Vìtina výroby se rychle prodává a ceny jsou relativnì stabilní.
Koudelové materiály
V sortimentu koudelových materiálù byl na poèátku roku 2004
obchod velmi ivý. Nyní jsou lepí kvality materiálù z minulých
sklizní témìø vyprodány. Vechno co se v celém sortimentu
vyrobí, od nejnií k nevyí kvalitì jde rychle na odbyt za ceny,
které se bez obtíí udrují na vyí úrovni. Oproti situaci
v dlouhém vláknì pøevauje u koudelí poptávka nad nabídkou.
Smlouvy s Èínou jsou zatím pravidelnì obnovovány. Nekryta
zùstává poptávka po jemnìjích koudelových materiálech pro
mykané a zejména pro èasané tow pøíze. Ceny jemných
koudelových materiálù zaznamenaly v polovinì dubna zvýení
cenového rozpìtí a o 25%.

SVÌTOVÉ CENY LNÁØSKÝCH
SUROVIN NA TRHU V KORTRIJKU
(leden a duben 2004)
Sortiment
Lnìné semeno

Cenové rozpìtí
EUR/100 kg

Pøepoèet
Kè/100 kg

17,35 - 24,79

563 - 805

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

3 213 - 4 828
4 828 - 6 033
6 034 - 6 838
Od 6 878 výe

KOUDELOVÉ MATERIÁLY
Nízké kvality
Støední kvality
Lepí kvality
Nejlepí kvality
Odpadové vlákno dle
pùvodu a kvality

14,85 - 18,60
18,61 - 24,80
24,81 - 37,20
od 37,21 výe

482 - 604
604 - 805
805 - 1 207
Od 1 208 výe

10,00

325

Pramen: Vlas Berichten è. 8/2004

Pazdeøí
V minulosti se lnìné pazdeøí nakupovalo pøedevím na výrobu
pazdeøových desek. Tento trh zaznamenal výrazný pokles a proto
se hledají nové monosti a alternativy vyuití pazdeøí.
Touto problematikou se v souèasné dobì zabývá Francie a
Belgie, nìkteré návrhy jsou zde ji ve fázi provozního ovìøování.
Rozhodující roli pøi odbytu bude mít cena této suroviny.
Pøehled svìtových cen lnáøských surovin v Kortrijku
nevykazuje k 1. kvìtnu 2004 ádný pohyb oproti cenám
dubnovým.
Pramen: Vlas Berichten 1,2,7,8/2004

DOVOZ LNÁØSKÝCH SUROVIN
ZA I. ÈTVRTLETÍ - ÈR

Pramen: Celní statistika

Z hlediska objemu dovozu lnáøských surovin do ÈR jsou
nejvìtími dovozci (sestupnì): Belgie, Francie, Bìlorusko,
Holandsko, Nìmecko a Litva. Ve srovnání s pøedchozím rokem
vzrostl dovoz koudelí v prvním ètvrtletí roku 2004 o 67%.

PØÁDELNY LNU FIRMY SAFILIN
VE FRANCII DOBØE PROSPERUJÍ
Firma Safilin má za sebou dobrý lnáøský rok. Podnik má sídlo
v Sailly-sur-la-Lys, v Evropì je jednièkou ve výrobì lnìných
suchopøedených pøízí a dvojkou ve výrobì lnìných
mokropøedených pøízí.
Po odtrení od La Francaise du Lin et du Chanvre v øíjnu
roku 2003 je SAFILIN jedinou pøádelnou lnu ve Francii.
Podle pana CH. Mekerke, øeditele firmy Safilin, nebylo pro
jeho podnik tak významné, e ostatní konkurenèní francouzské
lnáøské podniky zmizely z trhu, protoe jejich produkce je
neohroovala a byla velmi slabá. Poslední uvádìná výroba pøízí
firmy Safilin je mnohem vyí, ne byla výroba v minulých tøech
letech ve Francii obvyklá. Firma zvýila objem výroby pøízí o
6%. Celkový obrat firmy stoupl za poslední ètyøi roky o 30%
(na 40 mil Eur) v roce 2003. Hlavním výrobním sortimentem
firmy je konfekce se 70% podílem na celkových trbách,
zbývajících 30 % tvoøí tkaniny pro domácnost.
Rok 2004 by mìl být pro len opìt dobrým rokem.
Øeditel firmy Safilin zùstává i pro rok 2004 velkým optimistou
a je pøesvìdèen, e letoní rok by mìl být dobrým lnáøským rokem.
Negativnì stále pùsobí pøetrvávající oslabení amerického
dolaru. Zvýená stimulace pro dovoz surovin i hotových výrobkù
z dolarové zóny by mohla mít za následek váné naruení
podnikových marí. Velmi nepøíznivá byla z tohoto ohledu
situace v roce 2003, kdy evropský lnáøský prùmysl musel násilnì
pøizpùsobovat své ceny, aby byl konkurenènì schopný, i pøi
nespornì vysoké kvalitì svých výrobkù.

Firma Safilin se v posledních letech orientuje pøedevím na
export. Zatím co døíve tvoøil podíl exportu pouze 30%, stoupl
souèasný podíl a na 70%. Exportuje pøevánì na evropský trh.
Hlavním odbìratelem pøízí jsou Italové, zajímavé objemy
lnìných pøízí kupují také zákazníci ze panìlska, Irska,
Portugalska a z Turecka. Pøedpokládá se, e v dalích letech
rozíøí firma svá odbytitì o východoevropský trh, zejména
Bulharsko a Rumunsko.
Podnik má monost oznaèovat své výrobky znaèkou Masters
of Linen, která zaruèuje vysokou kvalitu a evropský pùvod
lnìného zboí. I to by mìlo pøispìt k získání dalích svìtových,
mimoevropských trhù.
Èínský trh.
Jedna z pøádelen firmy, pøádelna v Pas-de-Calais, je
v souèasnosti orientována na èínský trh. Asi pøed pìti lety zaèala
exportovat do Èíny pøes tehdejího obchodního partnera
v Hongkongu. Tento obchodník se vak dostal do potíí, protoe
zastupoval také jiné firmy, které dodávaly nekvalitní výrobky.
Byl proto oznaèován za obchodníka, který preferuje laciné zboí
se patnou kvalitou. To samozøejmì nemohlo vyhovovat firmì
Safilin, která se proto nyní snaí obchodnì proniknout do
Centrální Èíny pøímo a bez prostøedníka. Tuto obchodní strategii
své firmy charakterizuje pan Mekerke takto: Kdy Èína
vstupuje pøímo na evropské trhy, tak proè by také nae firma
nemohla vytáhnout do boje na tamìjí trh se svými, jistì
kvalitnìjími výrobky. Firma je si vìdoma problémù a pøekáek,
které musí být vyøeeny a pøekonány. Jsou to i celní poplatky,
které sice nejsou vysoké, ale stále existují a zboí zdraují.
Èíòané uívají také neobvyklé dumpingové praktiky tím, e
hodnì investují do nové techniky, ani by své závazky a dluhy
øádnì a vèas splácely. Tak byl napø. investován velký kapitál do
nové lnáøské pøádelny v Harbinu, v severní Èínì, která je jednou
z nejvìtích na svìtì a kde dluhy nejsou spláceny.
Safilin nemá zájem o delokalizaci své výroby do Èíny.
Safilin nemá zájem pøevádìt svou výrobu do Èíny, jako to
udìlal Flc, který stejnì musel omezit výrobu a nakonec podnik
uzavøít. Naproti tomu je firma Safilin ji 10 let pøítomná
v Polsku. Ve dvou tamìjích podnicích zamìstnává více ne 600
lidí a realizuje tam 9O% své výroby. Pøádelna v Sailly-sur-laLys, kde pracuje jetì 60 lidí produkuje pouze 10% objemu
souèasné výroby.
Pan Mekerke si dosud nestìoval na svùj výbìr spolupráce
a na delokalizaci s polskou stranou. Je zcela zøejmé, e kdyby
se jeho podnik rozhodl vyrábìt v Èínì na místo v Polsku, bylo
by to výhodnìjí z hlediska vyplacených pøímých mezd. Nebylo
by to vak výhodné v kvalitì a objemu výroby a muselo by se
poèítat i s jinými, skrytými výdaji.
Pan Mekere soudí, e i pøistoupení Polska do EU radikálnì
dnení stav nezmìní a argumentuje:
Zatím co se ji 10 let øíká, e v Polsku budou stoupat mzdy
rychleji, ne ve Francii, my tady ve Francii konstatujeme v praxi
pravý opak. ivotní úroveò se bude v Polsku jistì zvyovat, ale
ve velmi dlouhém èase. V Polsku se musí mnoho prùmyslových
sektorù jetì pøednostnì rekonstruovat, zatím co ná sektor
má dobrou technickou úroveò. Nezamìstnanost v gdaòské
oblasti, kde jsou nae delokalizované podniky je dosud ve výi
30%. Ztráta rentability naich podnikù tam jistì jetì dlouho
hrozit nebude.
Pramen: Journal du Textile, 29. 03. 2004, Vlas Berichten 8/2004

PØÍPRAVA NA VESELÁ MÓDNÍ LÉTA
2005 V PØÍRODNÍCH KONFEKÈNÍCH
LNÌNÝCH TKANINÁCH
Pøírodní vlákna zùstávají na vrcholu spotøeby
Jaro a léto 2005 má být v módì veselé a povzbuzující, alespoò
co se týká odívání. Nová sezóna se chce jasnì oddìlit od tmavých
a èerných barev, od smutné a deprimující módní sféry a volí
proto dùslednì barevnost a fantazii. Pokud se týká uitých
materiálù, mìly by to být pøevánì tak jako letos pøírodní vlákna,
v èele se lnem, bavlnou a hedvábím.
To jsou pro lnáøe vítané novinky z letoních jarních burz
a veletrhù, kde byly pøedstavovány módní tendence pro pøíze
a látky, které budou vévodit v nabídce na trzích z jara a bìhem
léta pøítího roku.
Podobné trendy pro rok 2005 byly zaznamenány i na letoních
veletrzích bytového textilu.
Jsou to zajisté dobré a rozumné perspektivy pro naí brani.
V západoevropských tkalcovnách tvoøí výe jmenovaný
sortiment více ne 60% objemu výroby, èemu odpovídá
i spotøeba lnìných pøízí. Perspektiva výroby lnáøských pøízí
a odpovídající potøeba základní suroviny je z tohoto pohledu
optimistická.

ORIGINAL LINEN JEANS - Design: Helena Fejková
Foto: Jiøí Zach, Styl - Kabo

Bilance veletrhù
Kalendáø módních burz a veletrhù se v letoním roce
významnì zmìnil. Burza pøízí EXPOFIL se letos konala,
ji po padesáté. Poprvé byla organizována spolu s veletrhem
látek PREMIÉRE VISION.
Veletrh Premiére Vision byl letos konfrontován se sniující
se návtìvností, ale bylo uzavøeno více kontraktù ne kdykoliv
døíve.
Vedle jmenovaných módních veletrhù probíhal v Paøíi také
TEXWORLD, který získává stále více na významu a v letoním
roce mìl 0 30% více návtìvníkù ne v roce minulém.
Zdá se, e v textilním oboru nastává trvalý obrat a zaèíná
konjunktura. Podle dlouhodobých pøedbìných objednávek pøízí
jdeme vstøíc dobrému roku.
Pozitivním jevem je bezesporu hromadný návrat asijských
kupcù na evropský trh.
Nové pøíze
Veobecnì lze potvrdit, e pøíze urèené pro jaro a léto 2005
mají být jemné, lehké a barevné a musí být vypøedeny
z pøírodních vláken. Dùraz na jemnost pøízí je asi zdùvodnìn
poadavkem vzdunosti tkanin pro konfekci, který mìli

obyvatelé západní Evropy v loòském roce, kdy léto bylo nìkde
a nemilosrdnì horké. Tento poadavek vysvìtluje i zájem
o krepové pøíze. Tyto pøíze zaruèují ve tkaninì jemný omak
a pøíjemný dotyk.
Nová sezóna dynamicky podtrhuje i potøebu barevné palety.
Vystavované pøíze byly k disposici jak v uni-tónech, tak
i v mnoha pestøe barevných efektech a vdy ve velmi ivých
barvách. Jiskøivé barvy by v pøítím roce mìly vévodit nejen
v konfekci na ulicích, ale i v domácnosti v textilním sortimentu.
Vystavované pøíze byly vypøedeny pøevánì klasickou
technologií, ve sloení stoprocentnì pøírodní materiál nebo
ve smìsích len/viskóza s pøevahou lnu. Exkluzivní bavlnìné
pøíze pøekvapovaly svou lehkostí, stejnomìrností a a
rafinovanou støídmostí, kterou bychom u pøírodních materiálù
ani tolik neèekali.
Zaznamenali jsme také vìtí paletu pøízí z pravého hedvábí.
Extravagantní pøíze pøedené z kukuøièných, sojových èi jiných
exotických vláken se také okrajovì pokouely získat zájem
zákazníkù.
Nové tkaniny
Hlavní a oèekávaný módní symbol tkanin jara a léta roku 2005
má vyjadøovat obraz radosti a ivosti. To je hlavní módní krédo
a tomu musí odpovídat, slouit, napomáhat a pøispívat:
- Pøíroda, uitím upotøebitelných základních surovin.
- Fantazie, pøi vyuití klasických desénù.
- Paleta veselých barev, kde pøevládají nuance barvy zelené,
azurovì modré a luté.
- Svìí obraz jara a léta má také zesilovat paleta kvìtinových
motivù, inspirovaných padesátými a edesátými léty
minulého století.
- Nonalantní vzhled má podporovat i lehce maèkavé efekty
konfekèních tkanin.
Pánské sportovní obleèení
Také z pánské sportovní módy nezmizela fantazie. Zde ovem
má pøednost nemaèkavý styl látek. Typ sportovního obleèení
neodmítá vysoce kvalitní, drahé látky. Hojnì jsou zastoupeny také
tkaniny utkané ze smìsových pøízí s pøevahou pøírodních
materiálù. Ani èistì bavlnìné nebo èistì lnìné tkaniny urèené pro
konfekèní výrobu nebyly výjimkou. Tìké, stoprocentnì vlnìné
látky, relativnì drahé, byly letos na výstavách ménì ádány.
U pánských sportovních koil byl zaznamenán návrat
k pøírodním, èistì bavlnìným nebo èistì lnìným materiálùm.
V desénech vítìzily prouky a reliéfní efekty. V barvách
sportovních koil pøevaovaly tmavé uni-barvy a jemné aury
dodávaly fantazii.
Nemaèkavá lnìná plátna
Sportovní obleèení se tìilo na letoních jarních módních
výstavách znaèné pozornosti a nalézáme zde inspiraci pro vyuití
jak støídmých, jednoduchých, tak i komfortních materiálù.
Francouzská tkalcovna firmy Decouvelaere pøila na trh
s novou visaèkou Keep it stretch, pøipojenou k záruèní znaèce
kvality Masters of Linen. Podle výrobce zaruèuje toto obchodní
oznaèení naprostou nemaèkavost a trvalou elastiènost tkaniny,
dokonce i po vyváøce. Nemaèkavost je zde dána i originálním
sloením základního materiálu.
Jedná se o smìs:
- 100% len,
- smìs len/lyocell,
- smìs bavlna/lyocell.
Pomìr jednotlivých sloek je výrobním tajemstvím, charakter
tkaniny je klasicky lnìný.

EU - IMPORT

Co k této reklamì dodat? Jestlie se kupující nakonec sami
nepøesvìdèí o nových, vynikajících vlastnostech tkaniny, tak to
alespoò vzbudí velkou pozornost a zvìdavost.
Odìvní brane dostala letos na módních burzách a veletrzích
jasný, následující signál:
- Je nejvyí èas skonèit s pesimismem a pochybováním
o monostech irokého uití pøírodních materiálù
v konfekèních tkaninách.
- Je nutno cílevìdomì podporovat rýsující se konjunkturu
v módním obraze jara a léta roku 2005, kde hlavní role je
pøipisována pøírodním vláknùm, a na prvním místì lnu.
- Po létech støídavých úspìchù se zdá, e len získává v módì
opìt první místo. Tyto nadìjné výsledky, úspìchy a obliba
jsou podmínìny nejen dobrými uitnými vlastnostmi
pøírodního materiálu, ale také soustavnou reklamou.
- Nová módní vlna v konfekèních tkaninách je tedy
pøekvapující a inovaèní a má nezbytné vlastnosti k pøeití
na nároèném evropském odbytovém trhu.
Pramen: Vlas Berichten 8/2004

Pramen: Podle statisktiky CELC, Vlas Berichten 5, 6, 7/2004

EU - EXPORT

NOVÉ ZEMÌ EU - VÝVOJ OSEVNÍCH
PLOCH PØÁDNÉHO LNU

Pramen: Podle statisktiky CELC, Vlas Berichten 5, 6, 7/2004

Pramen: Podle statisktiky CELC, Vlas Berichten 5, 6, 7/2004

EU OBCHOD S ÈESKOU
REPUBLIKOU

SOUÈASNÁ POZICE AMERICKÉHO
DOLARU A JAKÉ TO MÁ PRAKTICKÉ
DÙSLEDKY
1. Praktický pøíklad
Mìsíc

Prùm. prodejní ceny
Prùm. prodejní
dlouhého vlákna
ceny dlouhého vlákna
za 100kg v EUR
za 100kg v dolarech

Listopad 2002

Dolar
= 1,0019

Listopad 2003

Dolar
= 1,1910

169,81

202,24

+18,9 %

- 15,3 %

+ 0,7 %

1.
-

Pramen: Podle statisktiky CELC, Vlas Berichten 5/2004

Kurs

200,42

200,80

Pøíèiny nízkého dolaru
Velký nedostatek americké platební bilance
Nízká úroková míra v USA
Politická nestabilita, nejistota (válka v Iráku, boj proti
terorismu)

2. Dùsledky nízkého dolarového kurzu
- Drama pro evropský prùmysl (ztráta konkurenèní síly vùèi
Americe a Asii)

- Vzrùst nezamìstnanosti
- Naruení ziskové mare øady podnikù
- Pomìr EUR ku dolaru v zónì EUR tìce postihuje
ekonomické zlepení pomocí hypoték.
3. Mùe Evropa proti tomu nìco dìlat
- Je nepravdìpodobné, e nastávající prezidentské volby situaci
ovlivní
- Evropa musí jen vìøit ve zlepení americké ekonomiky
- Podle nìkterých expertù by mìl být rok 2004 za posledních
20 let rokem nejlepím. Mìla by v USA stoupnout úroková
míra a mìla by se zvýit dùvìra v americký dolar
Pramen: Vlas Berichten 2/2004
Redakèní èlánek kanceláøe A. B. V.

ZE SLAVNOSTNÍHO SETKÁNÍ
BELGICKÝCH LNÁØÙ
Z tradièního slavnostního dne belgických lnáøù konaného
poèátkem roku 2004 zaznamenala kanceláø A. B. V. zajímavé
postøehy a názory zástupcù místních lnáøských sdruení, které
byly na tomto setkání prezentovány a diskutovány. Vichni
se shodli v tom, e není nutné se zabývat minulostí, ale zamìøit
se na budoucnost.
Ekonomická obnova zaostává
V diskuzi pøevládal názor, e rok 2003 nebyl pro lnáøe,
stejnì jako léta pøedcházející,dobrým obdobím. Nejvíce
zaostávala ekonomická obnova, co je pøipisováno
nejistotám, které odráely problémy v Iráku a tento stav
trvá.
Hlavní belgickou lnáøskou oblastí jsou jihozápadní Flandry.
V regionu Kortrijk-Roeselara stále pøibývá nezamìstnaných
a dosahuje dnes 13,5%. Nejvìtím handicapem pro podnikatele
jsou v Belgii vysoké mzdy. Podle posledních statistik jsou o cca
16,5% vyí ne v sousedních zemích.
Obnova má pøijít v letoním roce
Pozorovatelé soudí, e rok 2004 bude stìejním rokem, který
pøinese podnikatelùm oivení. Evropská ekonomika bude mít
profit z rùstu hospodáøství v Asii, zejména v Èínì. Pøedpokládá
se, e ekonomika vzroste v tomto roce v Belgii o 2%. Nejvìtím
rizikem belgické národní ekonomiky a konec koncù i evropské
jako celku je dalí rùst hodnoty EUR k americkému dolaru.
Rok 2004 a pøedpokládané významné události v Evropì
Rok 2004 bude bezesporu dùleitým mezníkem pro
Spoleèenství státù EU. Vedle voleb do nového evropského
parlamentu dojde od 1. kvìtna k rozíøení EU o dalích 10
èlenských státù. Bude to právì zemìdìlský sektor, který se doèká
velkých zmìn. Sklizeò 2004 bude také poslední, na ní budou
uplatnìna dosavadní pravidla øízení podpory zemìdìlské
produkce a zemìdìlských podnikù. Královským výnosem Mid
Trem Review je naprogramováno èásteèné oddìlení podpory
od výroby. Dosavadní èástky prémií budou nahrazeny
podnikovými pøíplatky. Není nutné opakovat rùzné pesimistické
prognózy, které nová zemìdìlská politika bude mít pro pìstitele
i zpracovatele lnìných stonkù. A.B. V. je pøipravena vývoj
bedlivì sledovat a v pøípadì potøeby podnikne pøísluné kroky.
Pøadný len zùstává rozporný
Toto konstatování není nové, platí ji celou øadu let. Zatímco
vìtina lnáøských podnikù mìla v posledních letech slabé
ekonomické výsledky, na trhu ly lnáøské suroviny rychle na
odbyt. Kupøíkladu v kampani 2002/2003 prodaly belgické

podniky pøípravy vláken o ètvrtinu více dlouhého vlákna, ne
èinil prùmìr posledních deseti let. Pøesto ekonomické výsledky
lnáøských podnikù v posledních letech nebyly nijak rekordní.
Pøíznivé obchodní klíma - rychlý odbyt - rentující se ceny ádné zásoby - tyto skuteènosti se v Belgii projevily ve zvýeném
výsevu pøadných lnù a 19 250 ha v roce 2003. Tato plocha
byla v Belgii nejvyí od roku 1966. Plochy se zvýily také ve
Francii a Nizozemí. I pøes kody v dùsledku sucha a jarních
mrazíkù dosáhla sklizeò velmi dobrých výnosù. To vysvìtluje
skuteènost, e do konce listopadu bylo vyrobeno v Belgii o jednu
pìtinu více vlákna z nové skliznì, ne ve srovnatelném období
pøedchozí kampanì 2002/2003.
Vývoj cen záleí hlavnì na pozici amerického dolaru
I kdy byl v prvních mìsících marketingového roku
(2003/04) objem prodeje neèekanì vysoký a dobrý, nelze toté
øíci o vývoji cen. Kumulovaná prùmìrná mìsíèní cena v pìti
mìsících souèasné kampanì se sníila o 13,3%, oproti
pøedcházejícímu roku. Oproti kampani 2000/2001 èinilo
srovnatelné sníení ceny dokonce 27%.
Pøíèiny tohoto vývoje:
- V posledních tøech letech se v Belgii areál pøadných lnù
rozíøil o 45 %
- I v sousedních tradièních lnáøských zemích dolo ke
znatelnému navýení osevních ploch
- Sklizeò posledních dvou let byla velmi dobrá co do výnosù
stonku i co do výdajnosti dlouhého vlákna po turbínovém
zpracování, co znamenalo dostateènou nabídku lnáøských
surovin na trhu.
- Poptávka po lnáøských surovinách procházela urèitou
stagnací
- Velkým problémem byl pokles hodnoty amerického dolaru,
který ztrácí hodnotu ve srovnání s EUR a dosáhl nyní
nejniího kurzu od listopadu 1966 . Pro vývoz lnìných
surovin do zemí platících americkými dolary je tento vývoj
samozøejmì velmi patný
Jaké plyne ze situace pouèení?
I kdy belgiètí lnáøi nemají ádný pøímý vliv na momentální
situaci zemì, pøece jen mohou urèitým zpùsobem pøispìt
k obratu. U dlouhého vlákna je zøejmé poruení rovnováhy mezi
nabídkou a poptávkou.
Za této situace je tøeba:
- Nezvyovat osevní plochy pøadných lnù v roce 2004.
- Udret si spotøebitele a jejich dùvìru ve lnáøský výrobek prodej dnes není a i v budoucnu nebude snadný. Není
prohrou znovu zaloit nebo obnovit zásoby i kdy jsme na
to v posledních letech nebyly zvyklí
- Pro udrení poptávky na potøebné úrovni se musí investovat
do reklamy hotových lnáøských výrobkù.
- Investovat do základního i aplikovaného lnáøského
výzkumu
Nezbývá ne dále systematicky a tvrdì pracovat.
Je tøeba si uvìdomit, e ve svìtì obchodu se ádná sebelepí
formulace, jak dosáhnout úspìchu, sama neprosadí. Bez
cílevìdomé èinnosti není ádný úspìch zaruèen. Ve lnáøském
sektoru vdy platilo a platí, e produkèní podmínky jsou sloité
a úspìch je podmínìn tvrdou prací. Jen systematická práce,
rozumné plánování, vedení a organizace a také i spolupráce
podnikù ve lnáøském sektoru povede k úspìnému podnikání
v budoucnosti.
Pramen: Vlas Berichten 2/2004

DROBNÉ ZPRÁVY ZE
ZAHRANIÈNÍHO TISKU
1. Nové rozdìlení GNH krátkých vláken
V Naøízení EG è. 1673 Rady ze dne 27.7. 2000 je zveøejnìno
nejvyí celkové mnoství lnìných a konopných krátkých
vláken, pro které mohou èlenské státy obdret podporu
stanovenou na 5000 tun.
Pro prodejní sezónu 2003/2004 je rozdìlení stanovených
národních kvót následující:
Dánsko ................... 7 tun
Øecko .................... 0 tun
Irsko ...................... 0 tun
Itálie ................... 399 tun
Lucembursko .......... 0 tun
Dáno Naøízením EG 21972003 Komise ze dne 16. 12. 2003
2. Podpora pro lnáøské osivo
Podpora pro výrobu uznaného osiva pøadného len pro prodejní
sezónu 2004/2005 zùstává zachována ve výi 28,38 Eur na
100 kg.
Jak ji bylo oznámeno je od kampanì 2002/2003 pro mnoení
osiva stanoven stabilizaèní mechanizmus, který urèuje nejvyí
podporu , která mùe být skuteènì poskytnuta. Kromì toho má
výe jmenovaná podpora pouze indikativní charakter.
Dáno Naøízením EG è. 2323/2003, Rady ze dne 17. 12. 2003
3. Seznam odrùd pøadného lnu pro sezónu 2004/2005 v EU
Adélie, Agatha, Alba, Alizée, Angelin, Agros, Ariane, Artemida,
Aurore, Belinka, Bonet, Caesar, Diane, Diva, Drakkar, Electra,
Elise, Escalina, Evelin, Excel, Hermes, Ilona, Jitka, Jordan,
Kastycial, Laura, Liflax, Liviola, Loréa, Luna, Mariana, Marylin,
Melina, Merkur, Modran, Nike, Opaline, Rosalin, Selena, Super,
Tábor, Texa, Venica, Venus, Veralin, Viking, Viola
Pramen: Naøízení Komise (EG) è. 206/2004 ze dne 5. 2. 2004
Trh s certifikovaným osivem pøadných lnù v tradièních zemích
západní Evropy je velmi klidný. Nákupy jsou omezené, poptávka
tìsnì pøed setbou je slabá, pìstitelé jsou zøejmì dostateènì
pøedzásobeni jetì z minulého roku.
TECHNICKO PORADENSKÁ SLUBA CENTEXBEL
Ji více ne ètyøi roky organizuje Centexbel technologickou
poradenskou slubu s hlavním posláním a cílem poslouit
celému lnáøskému sektoru. Centexbel jako poradce má potøebné
základní znalosti s ohledem na zvlátní vlastnosti lnu pøi jeho
pìstování i zpracování. Jde zejména o to, aby len, jako textilní
surovina domácího pùvodu, upevòovala své postavení
nejen na západoevropském, ale i na svìtovém trhu.
Centexbel je té koordinátorem, který se musí starat o uí
spolupráci rozdílných textilních sektorù. Kromì toho mùe
a musí v pøípadì potøeby spolu s jinými orgány a organizacemi
zajiovat pomoc ze zahranièí.
Hlavním úkole poradenské sluby v souèasnosti,
s perspektivou na ètyøi roky, je øeit ve lnáøských podnicích
technicko-technologické problémy. Hlavní technologický
poradce Centexbelu, Ing. Annick de Coster, má v úmyslu v první
øadì pomáhat podnikùm technologickými radami, týkajících se
surovinových vstupù a výstupù hotových výrobkù. Poradenská
sluba lnáøùm by mìla být zamìøena na témata, která budou
tomuto sektoru pomáhat udret vedoucí postavení na
západoevropském i mezinárodním trhu.

Jejich specifikace byla formulována následovnì:
1. Vyí upotøebitelnost lnu v netradièních oblastech, pøi
vyuití nových technologií
2. Ovládnutí pièkové kvality lnìných výrobkù
3. Nové a vìtí uplatnìní lnu ve smìsích s jinými pøírodními
nebo syntetickými vlákny
4. Komplexní uití výrobních i zulechovacích procesù pøi
zpracování lnu, které jsou pøíznivé ivotnímu prostøedí
V prvním roce této èinnosti budou preferována hlavnì první
dvì témata.Práce poradenské sluby jsou zveøejòovány
v informativních brourách.
Pramen: Vlas Berichten è. 22/2003
FRANCOUZSKÝ INOVAÈNÍ PROJEKT
PRO LNÌNÉ TEXTILIE
De Réseau industriel d´innovation textile-habillement,
afgekordt R21 Ith, dala koncem èervence 2003 souhlas
k vypracování nového programu pro výzkum a vývoj zamìøený
na zvýení úrovnì lnáøského prùmyslu, jeho oivení zejména
v oblasti severní Francie.
Projekt pod názvem LINOFLAM je zamìøen na zvýení
uitných vlastností lnìné suroviny (napø. zvýení odolnosti
vláken proti ohni atp.) Jde o to aby pøadný len a lnìné výrobky
odpovídaly vem spotøebním normám. Cílem projektu je nejen
nalezení nových odbytových trhù, ale i zajiování kvalitnìjí
surovinové základny tj. oblast zemìdìlsko-pìstitelská.
Projekt je zamìøen pøedevím na lnìný bytový textil, pracovní
odìvy, uplatnìní lnu vèetnì termoplastických komponentù
v automobilovém prùmyslu. Doba øeení je dva roky a náklady
èiní 600 000 EUR. Na financování se budou z 50 % podílet
lnáøské podniky (Natilin, Peignaga Dumortier, trp Charvet en
Valagro), a 50% bude dotovat francouzská vláda prostøednictvím
Ministerstva pro ekonomiku. Koordinátorem výzkumu bude
laboratoø Vysoké koly chemické Rijsel.
LINOFLAM není prvním programem, který byl uvedenou
institucí schválen. V bìhu je ji projekt, jeho cílem je rozíøit
monosti vyuití netkaných textilií na základì nových uitných
vlastností získaných novými výrobními postupy
a technologiemi.Rozpoèet projektu je 15 mil. EUR a doba øeení
je 3 roky.
Pramen: Journal du Textile, 20/10/03

LNÌNÉ PLÁTNO PRO OLYMPIÁDU
ATÉNY 2004
Lnìné plátno bylo vdy spjato se svìtem sportu a sportovcù.
Jen si vzpomeòme na nedávnou minulost,jak krásné a elegantní
obleky a kostýmy nosili hráèi tenisu nebo golfu. Lnìné plátno
není jistì pouze náhodou symbolem blahobytu a komfortu.
Není tedy náhodou, e pøi olympijských hrách v Aténách
v srpnu 2004 budou vichni èlenové belgické sportovní delegace
pøi oficiálních pøíleitostech a na recepcích obleèeni do textilních
modelù utkaných ze lnu.
Belgický konfekèní a obchodní sektor pøijal úkol vybavit
národní sportovní delegaci vemi potøebnými odìvy a doplòky.
Anne-Sophie de Campos, belgická textilní návrháøka
portugalského pùvodu, sídlící v Antverpách, jednoznaènì a
správnì zvolila pro uniformy atletù jako základní materiál lnìné
plátno. Proto budou saka, kalhoty, koile, blùzy atd. pro

belgickou olympijskou reprezentaci zhotoveny ze lnìných
materiálù.
Pøi volbì základního materiálu se vycházelo také z toho,
e textilie musí být nejen komfortní, módní a pøitalivá, ale musí
být vhodná pro klimatické podmínky poøádající zemì, tj. být
lehká a vzduná.
S vìdomím toho, e právì tkaniny ze lnu splòují tyto podmínky
nejlépe ze vech textilních materiálù, padla koneèná volba na tøi
kvality látek ze stoprocentního lnu.
Na místo pùvodnì uvaovaných národních barev, byly zvoleny
slunné odstíny olivovì zelená, svìtle modrá, edá a lutá. Látky
mají mìnivì barevný kolorit, byly sofisticky vybarveny, upraveny
speciální finální úpravou aby byly pruné, nemaèkavé
a komfortní. Jejich gramá je relativnì nízká (od 232 g/m2 a do
350 g/m2 ), jsou pohodlné, lehké a mají snadnou a malou potøebu
údrby.
Dodavatelem lnìných tkanin pro vybavení olympijské
sportovní reprezentace jsou firmy Libeco-Lagae a Deerlijkse.
Jejich výrobky jsou zárukou kvality a mohou být nositely znaèky
Masters of Linen.
Pramen: Tisková zpráva Michele Guérin Communication.
Pøetiskl Vlas Berichten 6/2004

snaí romanticky naladit barvy, motivy a vazební vzory tkaniny
a dát jim podtext vzniku v umìleckém prostøedí.
Letní móda ve lnìném plátnì roku 2005
Letní plátno se mìní a vyvíjí v elegantní pánský Dandy styl,
podle enského romantismu. Výsledkem musí být pánská
elegance. Jemná metamorfóza (pøemìna pùvodního tvaru)
zvyuje kvalitu a otevírá dveøe k dalímu upotøebení.
Masters of linen pøináí v módì 2005 následující trendy:
LEHKOST
- Delikátní jemné a veselé barvy.
- Povrch tkaniny nikoliv fádní a hladký.
- Nízká gramá utkané tkaniny.
- Matný povrch tkaniny daný vazební technikou se støídá
s výrazným leskem.
ZASTÍNÌNÍ
- Matné tóny vzbuzují zdání stínu.
- Zajímavé je hledání starých tónù barev, které se zrcadlí
a odráejí ve svìtle svíèek.
HOT
- Improvizace vech konstrukèních prvkù tkaniny.
- Neutrální sepiová barva bude dávat tkaninám nádech
mexického pùvodu, který má lákat k slavnostnímu
pouívání.
- Desén má vyzaøovat prudkost, váeò a energii.
COOL
- Dùleité je pøesné napodobování pøírodní zelenì.
- Zelený podklad tkaniny plynule pøechází do modrých
odstínù a následnì do barvy fialové a zlaté.
- Látka musí pøi dotyku vzbuzovat hedvábné pocity.
- Lesk povrchu tkanin musí být inspirován rostlinami
a svìtlem z vodních zdrojù.
Pramen: Tisková sluba Michéle Guérin Communication.
Pøetiskl Vlas Berichten 8/2004.

ORIGINAL LINEN JEANS - Design: Helena Fejková
Foto: Jiøí Zach, Styl - Kabo

MASTERS OF LINEN
ZNAÈKA EVROPSKÉ LNÁØSKÉ KVALITY
Smìry letní módy 2005
Èasopis Vlas Berichten è. 8/2004 pøetiskl ukázky propagace
lnáøské módy pro jaro a léto roku 2005, presentované na burzách
a veletrzích tkanin a pøízí zaèátkem roku 2004 v západní Evropì.
Pod pøísnì støeenou ochrannou známkou kvality jsou
charakterizovány vlastnosti lnìných konfekèních tkanin pro
pøítí módní sezónu. Vzhled lnìných tkanin pod znaèkou Masters
of Linen je popisován slovním doprovodem, který má vytváøet
náladu pùvabu, osobního kouzla a pøitalivosti.
Zkrátka øeèeno - pøíjemnou náladu s francouzským armem.
Pøináíme velmi zkrácenou a slovnì zjednoduenou ukázku
propagaèních textù, které v originálním francouzském znìní se

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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