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ZPRAVODAJ LNÁØSKÉHO SVAZU ÈR
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STAV SKLIZNÌ PØADNÉHO
LNU V ÈR 2004

(PØEDBÌNÉ HODNOCENÍ K 30. 9. 2004)
Souhrn za ÈR
Osevní plocha lnu pøadného: ................ 5 499,1 ha
Vytrhaná plocha lnu: ............................. 5 499,1 ha
Sklizený rosený stonek z: ..................... 2 915 ha
Zbývá sklidit rosený stonek z: .............. 2 584,1 ha
Prùbìh trhání lnu:
do 15. 7. 2004
. 8 % celkové plochy lnu
do 31. 7 2004
21 %
do 15. 8. 2004
60 %
do 31. 8. 2004
85 %
zbývajících 15 % ploch bylo vytrháno poèátkem záøí
Prùbìh skliznì roseného stonku:
do 15. 8. 2004
2 % celkové plochy lnu
do 31. 8. 2004
4 %
do 15. 9. 2004
23 %
k 30. 10. 2004 .
53 %
Zbývá sklidit ....
.. 47 %
Pøedpokládaná sklizeò roseného stonku (pøepoètená): ..... 19 800 tun
Pøibliný výnos
roseného stonku: ........... 3,6 t/ha, rozpìtí ........... 3,3 - 4,2 t/ha
Pøedpokládaný prùmìrný obsah dlouhého vlákna: ........ 14,8 %
Pøedpokládaný prùmìrný obsah krátkého vlákna: ......... 14,4 %
Prùbìh skliznì:
Trhání lnu
Trhání lnu bylo zahájeno koncem èervna (nejdøíve na Moravì)
a do poloviny èervence bylo vytrháno 445 ha tj. 8 % ploch,
do konce èervence 1 135 ha tj. 21 %, do poloviny srpna
3 248,37 ha tj. 59,6 % do konce srpna 4 648 ha tj. 85 %
a zbývajících 15 % bylo vytrháno v záøí.
Rosení lnu a sklizeò
Rosení probíhalo z dùvodu dlouhotrvajícího sucha v mìsíci
srpnu a v první polovinì záøí pomalu. Sklizeò uroseného stonku
byla zahájena v druhé dekádì srpna, do poloviny srpna bylo
sklizeno 89 ha, do konce srpna jen 233 ha tj. 4%, do poloviny
záøí 1265 ha.
Ke dni 30. 9. 2004 bylo sklizeno 2 2915 ha tj. 53 % ploch
s vyroseným stonkem a zbývá jetì sklidit 47 % ploch.
Zmìna poèasí od druhé poloviny záøí, zejména deové sráky
pøispìjí ke zrychlení procesu rosení. Doufáme, e pøedpovídané
zlepení poèasí zaèátkem øíjna umoní sklidit suchý urosený
stonek.
Závìrem je nutno poznamenat, e vechny sklizòové práce jsou
o 10 a 14 dnù opodìny proti bìné sklizni.

ZAHRANIÈNÍ OBCHOD
ÈR - LEN A KONOPÍ
LNÁØSKÉ SUROVINY - DOVOZ
Nomenkl.
530 110
530 121
530 129

530 130 10
530 130 90

Název zboí
Netto (kg)
CZK / tis.
Len surový, máèený ......... 20 458 ................... 1 263
Len lámaný potìraný,
nespøedený ....................... 1 222 175 ............ 79 407
Len vochlovaný aj.
zpracovaný,
nespøedený ....................... 496 298 ............... 33 721
Koudel lnìná .................... 4 212 090 ............ 70 785
Odpad lnìný ..................... 0 ................................... 0

Souèty za 1. 1. 2004 - 31. 7. 2004 ............ 5 951 021 .......... 185 176
530 210
530 290

Konopí pravé surové,
máèené, nespøedené ......... 552 024 .................. 7668
Koudel, odpad
z konopí pravého ............. 1 080 ........................ 161

Souèty za 1. 1. 2004 - 31. 7. 2004 ............ 553 104 ................. 7 829

LNÁØSKÉ SUROVINY - VÝVOZ
Nomenkl.
530 110
530 121
530 129
530 130
530 290

Název zboí
Netto (kg)
CZK / tis.
Len surový, máèený ......... 42 218 ................... 476
Len lámaný, potìraný,
nespøedený ....................... 8 070 ........................ 336
Len vochlovaný aj.
zpracovaný ....................... 1 857 664 ............ 26 856
Koudel lnìná .................... 1 330 813 ............ 18 385
Odpad lnìný ..................... 526 851 ............... 8 471

Souèet za 1. 1. 2004 31. 7. 2004 .............. 1 910 952 ............ 27 667
530 210
530 290

Konopí pravé surové,
máèené, nespøedené
Koudel, odpad
z konopí pravého ............. 42 ............................... 12

Souèty za 1. 1. 2004  31. 7. 2004 ........... 42 ............................... 12

ZÁPADOEVROPSKÝ LNÁØSKÝ TRH
STAV SKLIZNÌ V ZÁPADNÍ EVROPÌ
K 31. SRPNU 2004
Pøesto, e je na definitivní hodnocení lnáøské skliznì jetì
brzy, je èas shromaïovat podklady a zjiovat vechny
okolnosti, které ovlivòují výsledky lnáøské sezóny. Podklady pro
hodnocení shromaïuje kanceláø A.B.V. a pravidelnì zveøejòuje
obvykle s fundovaným komentáøem èasopis Vlas Berichten,
I kdy jsou odhady a posudky sklizní od jednotlivých expertù
èasto rozdílné, je dokumentace o klimatických podmínkách
a dalích okolnostech ovlivòujících vývoj, jakost i objem
lnáøských sklizní ve sledovaných zemích, velmi dùleitá.
Ve Francii a Belgii zaèalo letos trhání pøadných lnù o nìco
pozdìji ne obvykle. Dùvody opodìného jarního výsevu
i zpodìní celého vegetaèního období jsou známy. Osev se
opozdil zhruba o 14 dní oproti normálu. Dozrávání porostù
zpomalilo chladné a detivé poèasí v kvìtnu. Koncem èervna
lny rychle dozrávaly, porosty byly husté, homogenní, støední
délky a nejlepí partie poléhaly. Nutno vak pøiznat, e vìtina
polehlých porostù se nakonec srovnala.
Tìsnì pøed zaèátkem trhání, tj. koncem èervna byly pøadné
lny ve vech tøech zemích vyrovnané, dobøe narostlé, prùmìrného
vzrùstu, nezaplevelené a zdravé. Pøi odhadech výnosù letoní
skliznì oproti minulému roku se vichni experti shodovali,
e budou v sezónì 2004 hektarové výnosy nií. První odhady
jsou 6 t/ha neroseného stonku vèetnì semene. A to je o 1 tunu
ménì, ne v minulém roce.
Ve srovnání s pomìry v ÈR, kde jsme zvyklí sledovat
hektarové výnosy na bázi R - S (rosený stonek bez semene),
to znamená asi 4,5 t/ha. To je na západoevropské pomìry málo.
Veobecnì se soudí, e nárùst osevních ploch pøadného lnu tedy
nepøinese zvýení nabídky dlouhého vlákna ze skliznì 2004.
Døíve vyslovované obavy odborníkù, e zvýený areál naruí na
svìtovém trhu rovnováhu nabídky a poptávky, se nepotvrdily.
Odhadnout kvalitu skliznì nelze, je moné jen konstatovat,
e jsou vechny pøedpoklady k normálnímu prùbìhu procesu
rosení.
Charakteristickým znakem letního období ve vech tøech
zemích bylo velmi promìnlivé poèasí, které komplikuje

sklizòové práce. Rychlé støídání sluneèného a vìtrného poèasí
s vydatnými deti neumoní sbírat stonek ve správný èas a hrozí
jeho pøerosení. Zejména partiím výbornì narostlým, které byly
trhány na zaèátku sezóny hrozí totální pøerosení. To by
znamenalo ztrátu hmotnosti stonku i semene, nízkou výdajnost
a ztrátu pevnosti vlákna.
První zkouky zpracování stonkù z nové skliznì na turbínách
potvrzují, e je vlákno barevnì jednotné, støednì pevné, dobøe
tìpitelné, délka vytøeného vlákna je vìtinou 70 a 90 cm.
Pøi subjektivním hodnocení se zdá vlákno lehké, nejadrné.
Vytøené dlouhé vlákno po turbínovém zpracování nemá obvyklou
váhu, není dostateènì lesklé. U takových jakostí jsou
pøedpoklady horích výtìností pøi vochlování.
Pøedbìná hláení producentù o stavu skliznì k 24. 8. 2004
uvádí, e 30 % parcel je svezeno do stodol a pøiblinì 50 %
areálu je dobøe uroseno a èeká na zaschnutí, sbalení a svoz.
Opakují se obavy z pøerosení kvalitních partií lnu v pobøeních
departementech.
Ceny lnìných stonkù
Nastává èas, kdy se zaèínají formovat ceny stonkù z nové
skliznì.V souèasné dobì je nejvìtí zájem o lnìné stonky dobøe
odsemenìné a vyrosené. Stonky, které jsou pøedmìtem prvních
obchodních transakcí jsou vìtinou dlouhodobì kontrahovány.
Tak jako v loòském roce se ceny zatím pohybují v rozmezí 125
a 175 EUR/t (3875 a 5425 Kè/t - pøepoèteno).
Tøené vlákno
Zpomalení obchodù na trhu dlouhého vlákna je v této dobì
obvyklé. V èervenci a srpnu se setkáváme jak se sníenou
poptávkou, tak i nabídkou. Výrobci dlouhého vlákna  tírníci jsou plnì zamìstnáni pøi sklizni a nákupci  pøadláci  èekají na
vývoj cen, které ovlivní nová sklizeò. Prozatím není jasné jaká
nová sklizeò 2004 skuteènì bude a proto je obtíné odhadovat,
jak ovlivní ceny. Jedno je jisté, trh nebude zavalen mnostvím
kvalitního materiálu z nové skliznì. Ceny by tedy nemìly mít
klesající trend.
Obchody s Èínou nebyly v posledních mìsících vysoké.
Nízké kvality vlákna nabízené za výhodnìjí ceny ly na odbyt.
Oèekává se vcelku pozitivní vývoj obchodu v delím èasovém
období. Kanceláø A.B.V.pokládá vechny tyto prognózy
za pøedèasné, nezdùvodnitelné a nepodloené. Cenový vývoj
bude mono odhadnout a budou známy výsledky rosícího
procesu na podzim letoního roku.
Koudele
S odbytem krátkých vláken nejsou v posledních mìsících
na svìtovém trhu ádné potíe. Mnoství realizovaných obchodù
je pøedevím také závislé na administrativních vývozních
záleitostí s Èínou. Nìkteré støední kvality pùvodnì rezervované
pro Èínu byly kvùli byrokratickým pøedpisùm nakonec dodány
papírenskému prùmyslu. Zvýeným odbìratelem koudelí se stává
v poslední dobì také automobilový prùmysl.
Ceny
Svìtové ceny, tak jak se formují na svìtové burze v Kortrijku,
nevykazují ádný pohyb. Ceny zveøejnìné koncem srpna
zùstávají ve vech polokách ji nìkolik mìsícù bez pohybu.
Pramen: Vlas Berichten 14-16/2004

CENY LNÁØSKÝCH SUROVIN
NA ZÁPADOEVROPSKÉM TRHU
V KORTRIJKU (SRPEN 2004)
Sortiment

Cenové rozpìtí
EUR/100 kg

Pøepoèet
Kè/100 kg

Lnìné semeno ........................ 17,35  24,79 ................. 545  779
Dlouhé vlákno
Nízké kvality ......................... 99,00  148,75 ............... 3112  4677
Støední kvality ..................... 148,76  185,90 ............. 4677  5845
Lepí kvality ........................ 185,91  210,70 ............. 5845  6624
Nejlepí kvality ..................... od 210, 71 výe .............. Od 6624 výe
Koudelové materiály
Nízké kvality .......................... 14,85  18,60 ................. 467  585
Støední kvality ....................... 18,61  24,80 ................. 585  779
Lepí kvality .......................... 24,81  37,20 ................. 780  1169
Nejlepí kvality ....................... od 37,21 výe ................ Od 1170 výe
Odpadové vlákno
dle pùvodu a kvality ..................... 10,00 .............................. 314

Pramen: Vlas Berichten è. 16/2004, pøepoèet dle kurzu
EUR = 31,440 (od 1.8. do 31.8. 2004)

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH
PØADNÝCH LNÙ V ZEMÍCH EU
(Studie kanceláøe A.B.V.)
Kanceláø Belgického lnáøského svazu zveøejnila zprávu o novì
zpracované studii, která se zabývá vývojem a rozborem pøíèin
rùstu osevních ploch pøadných lnù v západoevropských zemích
v období od roku 1990.
Èasopis Vlas Berichten ve svém èervencovém èísle vìnoval
pozornost této zprávì a informoval ètenáøe o pøíèinách
i dùsledcích neobvyklého vývoje pìstování a zpracování
lnáøských surovin v západní Evropì a o stanoviscích vrcholných
pøedstavitelù zájmových organizací a vybraných lnáøských
odborníkù k této problematice. Pøináíme velmi zkrácený
pøeklad tohoto èlánku.
V úvodu redakèního èlánku, který se zabývá zmínìnou studií,
je vysloveno zcela nepokrytì ironické konstatování,
e v západoevropském lnáøství panuje ji od roku 2001 a do
dneních dnù stejná situace, která zde byla ji v roce 1994. Jinak
øeèeno to znamená stejnou situaci jako v dobì, kdy zaèalo být
pìstování lnu integrováno do jednotného øízení zemìdìlské
podpory.
Typickým znakem pro pøadný len v posledních letech je
koncentrace ploch. Tento jev je v moderním zemìdìlství
obvyklý a nutný. Pøíèiny a dùsledky tohoto jevu jsou vak
pøedmìtem jiné studie.
Zájem o roziøování pìstování pøadných lnù
v netradièních západoevropských zemích v nedávné
minulosti opadl tak rychle, jak vznikl. Tento vývoj není tøeba
podrobnìji komentovat, nebo je dobøe znám po celé
Evropì.
Snad je potøeba jen dodat, e to byla pouze Velká Británie,
která byla trochu umírnìná a kde konjunkturální rùst ploch lnu
nebyl vìtí, ne 20 000ha. Naproti tomu ve panìlsku byl
v krátké dobì vybudován fiktivní areál 126 000 ha lnáøských
ploch.

Celkový dopad tohoto neobvyklého roziøování vak byl
katastrofální. V roce 1999 byl evidován západoevropský areál
pøadných lnù ve výi témìø 214 000 ha, z toho bylo více jak
70% ploch v tzv. nových lnáøských západních zemích.
K navýení produkce lnáøských surovin vak témìø nedolo.
To je dnes ji historie. Situace se vyjasnila a uklidnila. V roce
2003 bylo úøednì zaznamenáno, e tzv. nové lnáøské západní
zemì pìstují len jen na ploe 2 459 ha.
V roce 2004 zaznamenáváme opìt oivení zájmu
z netradièních zemí, jde ji o podnikatele, kteøí mají zájem
pìstovat len nikoliv pro tradièní textilní uití, ale pro
prùmyslové vyuití. O správnosti vyuívání pøírodních
surovin v netextilních prùmyslových oborech není sporu.
Stále vak není praxí dostateènì ovìøen materiálový a cenový
tok v øetìzci - zemìdìlec - prvovýrobce suroviny velkoobchod - spotøebitel. O monostech masové výroby
lnáøských surovin pro netextilní prùmyslové uití není stále
dostatek praxí ovìøených, dùvìryhodných zpráv.
Zmínìná studie s perspektivami zvýeného vyuívání
lnáøských surovin v nových prùmyslových oborech
samozøejmì musí poèítat. Potencionální uivatele bere na
vìdomí jako netradièní, netextilní spotøebitele. Se zaøazením
celého øetìzce tìchto netradièních subjektù do
pøedpokládané výroby pro trh v nejblií budoucnosti vak
stále váhá.
Tradièní areál pøadného lnu vzrostl o 14 %
Pøes jisté pochybnosti nutno s uznáním hodnotit rozvoj
osevních ploch pøadných lnù v zemích EU, který v roce 2003
dosáhl výe 102 819 ha. Pøi meziroèním srovnání je to nárùst
o 15,7 %.
K tomuto vývoji dolo proto, e se zmìnila obchodní strategie
na svìtovém lnáøském trhu. Tradièní západoevropské zemì
se rozhodli akceptovat rozíøenou poptávku po lnáøských
surovinách na svìtovém trhu, co vedlo ke zvyování
pìstitelského areálu v tìchto zemích. V Belgii, Francii
a Nizozemí bylo v roce 2003 oseto 100 360 ha pøadným lnem,
co pøedstavovalo zvýení o 14 % oproti minulému roku.
Jaký bude vývoj lnáøských ploch v pøítím roce 2005?
Pøesto, e se autoøi studie této choulostivé otázce nevyhýbají,
jsou ve svých závìrech velmi opatrní. Pøes vekeré výhrady
a vyslovené pochybnosti, pøijímají na závìr lnáøsky optimistické
stanovisko, i kdy se mùe zdát, e jde o povinný profesionální
optimismus, nepodloený pøíslunými dùkazy a argumenty.
Lze souhlasit s názorem, e na kvalifikovanou prognózu
s nárokem na vysokou pravdìpodobnost je brzy a na dobrou
pøedpovìd si musíme jetì poèkat.
Na závìr jsou ve studii prezentovány názory pøedstavitelù
západoevropských zájmových lnáøských organizací následovnì:
- Francie - jako nejvìtí výrobce této komodity by mìla
udrovat výsev lnu pro textilní vyuití v rozsahu okolo
80 000 ha. Oproti roku 2003 by nemìly plochy stoupnout
více ne o 6 %.
- Pro Belgii èiní prognóza ploch cca 20 000 ha. I zde platí
zásada, e tempo rùstu lnáøského areálu by mìlo být
v budoucnosti nií, ne se jetì nedávno pøedpokládalo.
- Nizozemí by mìlo být výjimkou z optimistické pøedpovìdi.
Areál by se zde mìl nepatrnì sniovat v souladu s potøebami
mnoení osiva.

- Prognóza zvyování osevních ploch pøadných lnù v nejblií
dobì v tradièních západoevropských zemích je v rozporu
s doporuèením lnáøských odborníkù a hospodáøských
pracovníkù, sdruených v organizaci CIPALIN. Tito experti
dùraznì varují pøed poruením rovnováhy na svìtovém
lnáøském trhu. Doporuèují sníení nabídky celého lnáøského
sortimentu na trhu ji v roce 2005. Otevøenì upozoròují na
nebezpeèí zvýené nabídky nad poptávkou, co zákonitì
vyvolá obrácenou cenovou spirálu v obchodì se lnem
na celém svìtì.
Hrozí skuteènì pøesycení trhu lnìných vláken?
Autoøi sledované studie si v závìru své práce kladou
hamletovskou otázku:
Je dùrazné varování odborníkù CIPALIN pøed roziøováním
osevních ploch správné a oprávnìné, nebo se jedná o zbyteèné
obavy?. Definitivní odpovìï pøinese pøítí rok. Pokud jsme
optimisté, mùeme dnení, výchozí a vývojové trendy hodnotit
následovnì:

Ve Francii stoupl v roce 2003 pìstitelský areál u této plodiny
o 23 %, konkrétnì na 9 500 ha. Hektarové výnosy byly nií,
utrpìly v loòském roce velkými vedry a znaèným suchem. Díky
hlubokým koøenùm konopných stonkù nebylo pokození rostlin
suchem tak velké, jako u jiných plodin.
V roce 2004 se oèekává v rámci EU mírný pokles areálu
konopí. Renomovaní znalci pøedpokládají rozsah osevních ploch
stále v rozmezí minimálnì 16 000 a 18 000 ha, z toho asi 8 500
ha ve Francii. Letoní pokles osevních ploch je reakcí na
významné zvýení produkce v loòském roce, která vyrovnala
a doplnila zásoby této komodity na vech výrobních stupních.
Letoní kampaò je významná uitím nové varianty odrùdy
Sandhica 27, která má mít vysoký obsah konopného vlákna,
(o 4 % vyí, ne døíve uívané odrùdy) a vykazuje nulový
obsah THC.
Organizace FNPTC proto dokonce uvauje o revizi velké
kály povolených odrùd konopí setého s nízkým obsahem THC.
Pìstitelé mají pøezkouet projekt odliení jednotlivých odrùd
v závislosti na uití konopné suroviny. Tento projekt má rovnì
pøispìt hlavnì v Itálii k odbytu konopného vlákna na výrobu
tkanin pro speciální uití.

- Sklizeò roku 2004 se prozatím jeví jako dobrá, nikoliv jako
rekordní. To platí nejen o hektarových výnosech,
ale i o obsahu vlákna. Nehrozí nadmìrný pøíliv dlouhého
vlákna z nové skliznì na trh.
- Lnìné zboí patøí stále k vrcholùm letní módy jak v konfekci,
tak v interiérech. Zájem spotøebitelské veøejnosti by proto
nemìl klesat.
Èína je rozhodujícím obchodním partnerem na svìtovém trhu
lnìných surovin. Máme dùkazy o tom, e tato zemì se pøipravuje
svou lnáøskou výrobu nejen udret, ale i zvýit. To dokladují
nejen dlouhodobé kontrakty, ale pøedevím obrovský investièní
program. Èína nemá a v dohledné dobì nebude mít svou vlastní
surovinovou lnáøskou základnu a je nejen odkázána, ale zámìrnì
se zaøizuje na dlouhodobý dovoz lnu ze západní Evropy. Obavy
z nestability odbytu surovin nejsou zatím nièím podloeny.
Pramen: Vlas Berichten 13/2004.
Min. vd VI. Gemeenschap - dienst Akkerbouw.

AREÁL KONOPÍ SETÉHO
V ZÁPADNÍ EVROPÌ
Ve státech Evropské unie bylo oseto v roce 2003 celkem 18
036 ha konopí setého s nízkým obsahem THC. Bylo to o 20 %
více ne v pøedcházejícím roce. Podle oficiální statistiky EU
v Bruselu, zveøejnìné v pøehledu Agri.C3 Lin et Chancre
v bøeznu 2004, se jednotlivé zemì EU na vykazovaném mnoství
podílely následujícími plochami:
[ha]
Francie ................... 9452

Itálie .......................... 872

Finsko .................... 10

Nìmecko ................. 2627

panìlsko ............... 744

Dánsko .......................... 5

Velká Británie ........ 2438

Rakousko .................. 352

Nizozemí ................ 1500

védsko ....................... 35

Celkem 18 036

Zpracovatelé
Zpracovateli narosených konopných stonkù za úèelem získání
vlákna pro prùmyslové uití v zemích EU jsou specializované
tírenské podniky, vìtinou vybavené moderním strojním
zaøízením poøízeným za finanèní podpory Unie.
Odbyt a nové trhy
Odbyt konopného vlákna - s výjimkou èásti francouzské
konopáøské produkce - je vìtinou smìrován nikoliv do
textilního prùmyslu, nýbr do papírenského prùmyslu,
pro výrobu speciálních a cigaretových papírù. Èást produkce je
také vyuívána pro výrobu rouna a jeho dalí zpracování

netkanými výrobními postupy. Tyto výrobky pak nalézají
uplatnìní jako speciální zvukové nebo tepelné izolaèní materiály,
pøípadnì slouí k výrobì jednoúèelových lisovaných dílù pro
automobilový prùmysl.
Efektivnost èi konkurenèní schopnost moderních
zpracovatelských podnikù na bázi konopí je, oproti tradièním
a na trhu dlouhodobì zavedeným výrobcùm, nejistá.
Tradièní výrobky, které nový sortiment výrobkù na bázi konopí
má suplovat, byly na trhu velmi levné, protoe byly vyrábìny
pøevánì z odpadových surovin.
Pøedností nových výrobkù na bázi konopí je etrnost
k ivotnímu prostøedí a monost stoprocentní materiálové
recyklace. Jejich výroba je èasto drahá, ztrátová a neobejde
se bez finanèní podpory, aby byly tyto výrobky na trhu prodejné.
Perspektiva uití konopných vláken je vak velmi slibná.
Optimalizuje se výroba, vyhodnocují se uitné vlastnosti
a probíhá praktické ovìøování speciálních izolaèních panelù pro
stavebnictví, automobilový prùmysl a pro výrobu plastických
hmot (pøi zmìkèování tuhých plastických hmot a pøi výrobì
kampingových potøeb, zejména idlí a stolkù).
Zvýení spotøeby konopných vláken zejména pro výrobu
lisovaných izolaèních dílù avizuje zejména automobilový
prùmysl.
Pramen: Semences et Progrés, nr. 117, okt.-nov.-dec. 2003.
Pøetiskl Vlas Berichten 9/2004.

POLNÍ DEN KONOPÍ 2004
Dne 7. Záøí 2004 zorganizoval Lnáøský svaz ÈR, spolu
se spoleèností AGRITEC s.r.o. umperk a zemìdìlským
podnikem ÚSOVSKO a.s. se sídlem v Klopinì,
POLNÍ DEN SEÈENÍ A SKLIZNÌ KONOPÍ SETÉHO
V dopoledních hodinách byly podány informace o porostu
konopí a informace o sklizòových strojích na konopí. V areálu
Úsovsko a.s. na pozemku v Nedvìzí byly v èinnosti pøi seèení
a sklizni konopí pøedvádìny tyto sklizòové mechanismy:
- Dvoulitový speciální ací stroj na konopí HMG 2 z Nìmecka
sklízeè Claas Dominator
- rotorový obraceè-shrnovaè
- sbìrací lis Claas Quadrant
- svinovací lisy Hesston a John Deere

Úèastnící Polního dne, pøedevím pìstitelé konopí z ÈR, mìli
tak pøíleitost k výmìnì zkueností, konsultacím a mohli
posoudit funkci a výkonnost jednotlivých strojù pøi sklizni
porostu konopí dosahujícího výky a 3 metry.
Pøevzato z www.konopa.cz
O. s. KONOPA a Støedisko ekologické výchovy hl. m. Prahy
Toulcùv dvùr Konopná konference Technické konopí, nová
ance pro venkov se koná dne 9. 10. 2004

REGISTRACE MATERIÁLOVÝCH
ZÁSOB V NOVÝCH ÈLENSKÝCH
STÁTECH EU
Na základì rozhodnutí Evropské komise ze dne 5. 2. 2001 èíslo
245/2001 nepøichází, pro nové èlenské státy vyrábìjící lnìná
a konopná vlákna, v úvahu zpracovatelská podpora na vlákna,
která byla vyrobena pøed prodejní sezónou 2004/2005. Jedná
se o nové èlenské státy Evropské unie a sice o Èeskou republiku,
Estonsko, Lotysko, Litvu Maïarsko, Polsko a Slovensko.
Z tohoto dùvodu museli v tìchto zemích uznaní první
zpracovatelé níe uvedených zemìdìlských surovin oznámit
nejpozdìji do 31. èervence 2004 stav zásob, které mìli
k disposici k termínu 30. èervena 2004.
Jedná se o následující suroviny:
- Lnìný stonek.
- Konopný stonek.
- Lnìné vlákno.
- Konopné vlákno.
Pramen: Smìrnice EG è. 752/2004 Evropské komise ze dne
22. 4. 2004. Pøetiskl Vlas Berichten 10/2004.

VÝZNAMNÁ POMOC LNÁØÙM PØI
ADMINISTRATIVNÍM DOKLADOVÁNÍ
NÁROKÙ NA PRÉMIE.
Podmínkou kladného vyøízení rùzných pøíplatkù, podpor nebo
prémií, úøednì vyhláených a schválených se strany centra pro
pìstitele a zpracovatele pøadných lnù v zemích Evropské unie
je absolutní dodrení vech náleitostí a èasových termínu pøi
dokladování nárokù ze strany adatelù. Pøi nedodrení termínù,

pøípadnì neúplnosti dokladù pro výplatu prémií jsou vyhláené
sazby bezpodmíneènì kráceny, nebo zcela odejmuty.
V souèasné dobì se v zemích EU v zemìdìlském sektoru
zmìnily podmínky pro tradièní výplaty prémií a podpor
pìstitelùm i prvotním zpracovatelùm pøadných lnù. Velmi
se zpøísnilo administrativní vyøizování a dokladování jakékoliv
výplaty penìních dávek. Novì stanovená pravidla lnáøských
prémií musí být oproti minulosti více a hlavnì pøesnìji
zdokladována. Úèastníkùm tohoto øízení to dìlá velké starosti,
èasté jsou kritiky a stínosti.
Námitky a protesty s poukazem na byrokratické dokladování
a vyøizování ádostí lnáøských prémií neuspìly. Zemìdìlské
svazové orgány a zájmové organizace nejsou schopny striktní
pøedpisy zmìnit. I jejich námitky na pøebujelou administrativu
v tomto smìru byly marné a byla nastartována tvrdá realita
vyøizování s tímto krédem: Nemùe-li, nebo není-li adatel
schopen svoji ádost pøedpisovì a vèas vyøídit, nic se pøece
nedìje, nic se mu nestane - ovem nic nedostane. Chce-li pro
pøítì uspìt, musí se ve nauèit vyøídit správnì a vèas.

stranì si neví rady s biomasou, která je k dispozici a zùstává
nevyuita. Autor tohoto pojednání si myslí, e je v zájmu celého
lnáøského sektoru tento stav neskrývat a zveøejnit jej. Proto
také èasopis Vlas Berichten zmínìný èlánek pøetiskl. Lnáøi jsou
toho názoru, e se jedná záleitost týkající se iroké veøejnosti.
Belgický lnáøský sektor produkuje roènì 80 000 tun hodnotné
biomasy, která vzniká pøi zpracování lnìných stonkù na vlákno.
Za tuto èistou biomasu vak nechtìjí producenti elektrické
energie platit odpovídající cenu, pøestoe
. ???,, získávají
hodnotný certifikát výrobcù zelené energie.

Belgický lnáøský svaz (A.B.V.), prostøednictvím odborného
lnáøského èasopisu Vlas Berichten zavedl v letoním roce pro
své èleny slubu, která je lnáøskou èlenskou základnou velmi
cenìná. Pravidelnì v kadém svém vydání, èasopisu upozoròuje
lnáøe ve vech tøech lnáøských západních zemích, jaká hláení,
administrativní øízení nesmí adatel v daném termínu
zapomenout, aby nebyl vyøazen ze hry o prémie a dotace.
A nejen to. Jsou zde uvedeny rady jak formuláøe vyplòovat,
na co dávat pozor a co zajistit, aby byl pøísný pøedpis dodren.
Napø. v èísle 16 letoního roèníku Vlas Berichten byli pìstitelé
pìstitelé a zpracovatelé lnu upozoròováni na ètyøi termíny 1.,
15., 20., a 30. záøí a co je tøeba v tìchto termínech zajistit.
Podobná sdìlení byla letos publikována ji v 11 pøípadech.
Hlavní nápor byrokracie vak teprve pøijde koncem roku
v souvislosti s pøiznáním a zdokladováním výsledkù nové
skliznì.

Pazdeøí tradiènì nalézalo ve Flandrech i ve Francii dobrý odbyt
za zajímavé ceny v podnicích na výrobu tøískových desek. Státní
úøady z rùzných dùvodù zastavily provoz nìkterým z tìchto
podnikù. Pøitom se v Belgii lnáøský areál rozíøil na 20 000 ha
a celý sektor nyní marnì hledá dalí vyuití pro tuto surovinu.
A.B.V. je toho názoru e pøedstava nìkterých státních úøedníkù
o moném vyuití celé produkce pazdeøí jako hygienické
podestýlky pro stáje závodních koní je scestná a mùe pokrýt
jen zlomek nabídky trhu.
Je ovìøeno, e by bylo moné vyuít pazdeøí jako biomasu
pro výrobu elektrické energie. Je to dalí z cest k realizaci zámìru
Evropské unie získávat elektrickou energii z netradièních zdrojù,
jako jsou èasto citované prvotní zdroje napø. energie vìtru,
sluneèního tepla, vody apod.
Belgie není ve výrobì elektrické energie sobìstaèná. Podle
dlouhodobých plánù má být v budoucnosti tento stav vyøeen.
Proto jsou certifikáty na výrobu zelené energie aktuální a jejich
význam by mìl vzrùstat.
Øeditel A.B.v. informoval veøejnost, e lnáøský sektor ji delí
dobu vyjednává v tomto smìru s energetickým prùmyslem,
ale Elektrabel stále odmítá platit za pazdeøí poadovanou cenu.
Majitel nejvìtího lnáøského podniku na zpracování lnìných
stonkù, pan Albert Brille z Wevelgem, nabídl firmì Elektrabel
v Ruien záruky na pravidelnou roèní dodávku pazdeøí ve výi
30 000 tun. Zatím tato nabídka zùstala bez odezvy.

Pramen: Vlas Berichten. A.B.V. B.M. Záøí 2004.

INTERLIN

LNÁØSKÝ SEKTOR V ZÁPADNÍ
EVROPÌ PØEHODNOCUJE PAZDEØÍ
NA ZELENOU ENERGII
ODPADOVÝ PRODUKT PØI ZPRACOVÁNÍ LNÌNÝCH
STONKÙ - PAZDEØÍ - JE BIOMASA S VYSOKÝM
ENERGETICKOU HODNOTOU
Úvodní èlánek v èasopisu Vlas Berichten 15/2004 (pùvodnì
vyel v Tijd 6. 7. 2004 a jeho autorem je pan Guy Van den Broek).
O zveøejnìní pøísluných materiálù poádalo øeditelství A.B.V.
(Belgického lnáøského svazu) na popud místopøedsedy pana
Christiana Brille. Èlánek je reakcí na informaci zveøejnìnou
v Tijd v èervnu t.r., ve které bylo oznámeno, e 8 dodavatelù
elektrické energie, mezi nimi i Electrabel, dostalo pokutu ve
výi 21,1 mil. EUR, protoe v minulém roce nedodali sjednané
mnoství elektøiny, kterou mìli vyrobit z obnovitelných zdrojù
na území Flander.
Je ji dlouho známo, e A.B.V. stále hledá nové monosti
odbytu pro lnìné pazdeøí, které mùe být vhodnou surovinou
pro výrobu elektrické energie. Je nelogické a ekonomicky
nezdùvodnitelné, e na jedné stranì jeden sektor platí pokuty
za nedostateènou výrobu zelené energie, zatímco na druhé

Problémy s cenou lnìného pazdeøí zaèaly v nedávné dobì,
kdy tehdejí ministrynì pro ivotní prostøedí Vera dua zakázala
provoz výroby Pazderových desek firmy Interlin z dùvodù
obtìování okolí závodu úletem prachu, neèistot a pazdeøí.
Interlin odebíral pùvodnì celou nabídku pazdeøí a platil 25 Eur/
t. Byla to dobrá cena a odpovídala i trní cenì v jiných zemích
napø. ve Francii, kde platí i dnes.
Kdy firma Interlin pøestala odebírat pazdeøí, poruila
se rovnováha na belgickém trhu. Nabídka pazdeøí zùstala stejná,
ale odbìratelù ubylo. Na tuto situaci reagovali drobní odbìratelé
a chtìjí za tuto surovinu platit ménì. Pro zajitìní rovnováhy na
trhu je nutno najít opìt spolehlivého velkoodbìratele. Ideálním
øeením jak dobøe vyuít a zhodnotit pazdeøí je oznaèit tuto
surovinu jako vhodnou biomasu pro výrobu elektrické energie.
To by mìlo vyhovovat obìma stranám, tj. lnáøùm
i elektrárenským podnikùm a co hlavnì, bylo by to spoleèensky
nejprospìnìjí.
Prvotní zpracovatel lnìného stonku a velkoproducent pazdeøí
pan Brille nabídl pomoc výzkumu pøi pøípravì pazdeøí pro
spalování v elektrárenských kotlích.
BRUSNÝ PRACH
Øeditel A.B.V. pan Daenekind hájí stanovisko lnáøù, týkající
se ceny pazdeøí takto: Jedná se o èistý, pøírodní produkt,
vznikající pøi mechanickém zpracování lnìných stonkù. Je to

tedy biomasa bez vedlejích pøímìsí. Elektrárny sice tento fakt
uznávají, ale nechtìjí za 1 tunu pazdeøí zaplatit více, ne kolik
dnes platí za brusný prach, který odebírají z døevaøských závodù
a který vzniká pøi brouení povrchu døevotøískových desek.
Neberou v úvahu, e brusný prach obsahuje zbytky neèistot,
anorganické pøímìsi a hlavnì zbytky formaldehydu a dalích
lepících produktù, které energetickou hodnotu materiálu sniují.
Pazdeøí je z dùvodu objemu a hmotnosti materiál nároèný pøi
nakládce a vykládce. Zamezení úletu prachu je reálné, vyaduje
urèité investièní náklady. Rovnì náklady na pøepravu zvyují
cenu pazdeøí a jsou únosné maximálnì do vzdálenosti 200 km.
Z dùvodu velkého objemu není moné pazdeøí ve velkém
mnoství skladovat. Na druhé stranì je moné ze strany
producentù pravidelnost dodávek garantovat. Firma Brille napø.
nabízí záruku pravidelnosti dodávek ve výi 60 tun dennì.
Jediným dalím spotøebitelem, který v Belgii vánì uvauje
o spalování biomasy je podnik SPE v Herstalu, poblí Luiku.
Realizace jejich investièního zámìru se bohuel stále zpoïuje.
Lnáøi se èasto setkávají s pøipomínkou, e mohou tento
materiál ve formì briket nabídnout malospotøebitelùm.
Tito zákazníci vak nemohou zaruèit trvalý a pravidelný odbìr,
který tírenský prùmysl potøebuje.
Závìrem je tøeba vyzdvihnout rozhodující argument, proè
v tomto pøípadì lnáøi poadují celospoleèenskou podporu.
Pazdeøí jako biomasa má velkou energetickou hodnotu,
vìtí ne prùmìrnì kvalitní hnìdé uhlí. Jeden kilogram pazdeøí
má energetický ??? objem 4200 kcal. Jedná se o èistì ??
mikronizované palivo, jeho spaliny minimálnì obtìují ivotní
prostøedí.
Øeditel Daenekind proto apeluje : Lnáøi potøebují seriózního
odbìratele pazdeøí, který bude pravidelnì tuto surovinu odebírat,
nebude smlouvat, nebude chtít vydìlávat na potíích druhých,
bude øádnì platit trní cenu, která odpovídá cenì svìtové.
Pramen: De Tijd 6. 7. 2004.
Pøetiskl Vlas Berichten 15/2004

ÈÍNSKÝ OBCHOD S TEXTILEM MÁ
BÝT OBALOVÁN
V polovinì èervna letoního roku se v Bruselu seli zástupci
47 zemí vyrábìjících textilní zboí (vèetnì rozvojových zemí),
aby hledali zpùsob jak se bránit ohroení ze strany Èíny. Vichni
pøítomní zástupci se shodli na tom, e Èína ohrouje svìtový
trh textilních výrobkù a uívá k tomu nepoctivých a neèestných
prostøedkù. Vývozní ceny srovnatelného textilního sortimentu
z Èíny jsou o 40 % nií ne vývozní ceny z Bangladée nebo
Srí Lanky.
Takto nízké ceny èínského zboí jsou dùsledkem státních
dotací.
Zemì, které mají tradièní textilní výrobu a serióznì obchodují
s textilními výrobky se obávají toho, e po plánovaném zruení
dovozních kvót dle dohody Svìtové obchodní organizace
(WHO) od 1. ledna 2005, dojde k úplnému rozpadu svìtového
textilního trhu. Dotèené zemì tedy ádají, jednak prodlouení
monosti ponechání nebo znovuzavedení dovozních kvót na
dobu nejménì dalích tøí let a jednak vyhláení váných sankcí
proti zemím, které pouívají nepoctivých a neèestných
obchodních praktik.

Je bezpodmíneènì nutné chránit 30 milionù pracovních
pøíleitostí v ohroených zemích.
KAMPAÒ
Na základì podnìtu tohoto mezinárodního shromádìní
nastartovala evropská textilní a konfekèní federace EURATEX
kampaò smìrovanou zodpovìdným politikùm.
Bude zahájena iroká inzerce pod titulky:
Je snad Evropa nìmá ???
Èína musí být obalována z nerespektování mezinárodních
dohod o práci, obchodu a prostøedí, které sama dobrovolnì
podepsala a které vùbec nedodruje. V této souvislosti musí být
obalována z pøímého ohroení 2 milionù pracovních míst
v Evropì.
EURATEX ádá o zahájení intenzivního dialogu s Èínou,
aby si její vedení uvìdomilo vánost opatøení, která se proti ní
v EU pøipravují. Evropská federace sama navrhuje velmi úèinný
obraný systém, který nebude-li ze strany Èíny respektován,
musí být dovozy z Èíny omezeny nebo zastaveny.
Pramen: De Tijd. 19. 6. 2004
Pøetiskl Vlas Berichten 14/2004

ÈÍNA NAKUPUJE DOPØÁDACÍ
STROJE A TKACÍ AUTOMATY
Mezinárodní obchod s textilními stroji byl v roce 2003 celkem
na vysoké úrovni. Byla zaznamenána rostoucí poptávka
na asijských trzích, kde nejvìtím kupcem byla Èína. Tuto
skuteènost dokladuje Mezinárodní federace konstruktérù
textilních strojù (ITMF), která zastøeuje 120 nejvìtích
svìtových producentù textilní techniky.
DOPØÁDACÍ TECHNIKA
V roce 2003 bylo ve svìtì celkem prodáno 8,2 milionù
dopøádacích vøeten pro pøedení pøízí z vláken krátkého staplu.
Tento poèet je historickým rekordem a pøedstavuje pøi
meziroèním srovnání nárùst 133 %. Více jak 80 % prodaných
vøeten nalezlo odbytitì v Asii a tam byla nejvìtím kupujícím
Èína.
V roce 2003 bylo v asijských zemích prodáno 4,951 milionù
nových klasických dopøádacích vøeten bavlnáøského typu.
To pøedstavuje témìø estinásobné zvýení ve srovnání
s pøedcházejícím rokem a 61 % podíl z celkového svìtového
objemu investic do této technologie.
Do Èíny bylo prodáno 2,4 mil.dopøádacích vøeten
bavlnáøského typu a objem výroby pøízí krátkého staplu vzrostl
o 14 %.
Také dodávky dopøádací techniky do dalích asijských zemí
byly v roce 2003 vysoké. Do Indie to bylo 933 000, do Pakistánu
632 000, a do Turecka 595 000 dopøádacích vøeten.
V sektoru vlnaøských pøádelen vykazuje ITMF pokles
produkce dopøádacích strojù vlnaøského typu o 32 % . Pøíèinou
je zejména zpomalení investièní èinnosti v tomto oboru
v Turecku o 34 % a v Èínì o 7 %.
Pøesto zùstala Èína s 82 000 nakoupených dopøádacích
vlnaøských vøeten v roce 2003 nejvìtím odbìratelem.
Následovalo Turecko s 63 000 a Irán s 25 000 zakoupených
dopøádacích vlnaøských vøeten.

TKACÍ TECHNIKA
Po mimoøádnì úspìném roce 2002 se v roce 2003 odbyt této
textilní techniky znaènì sníil.
Prodej neortodoxních stavù klesl o 11 % na 62 000 kusù.
Z toho témìø 80 % bylo prodáno do Asie, hlavnì do Èíny. Pøesto
se vak investice do èínských tkalcoven pøi meziroèním srovnání
sníily o 13 %. Èína nainstalovala 44 000 nových tkacích stavù.
Z dalích zemí, které nakoupily a instalovaly v roce 2003 více
jak 1000 nových tkacích automatù je pouze Turecko (4 500),
Pákistán (1450), Itálie (1292).
Pramen: Journal du Textile, Texinfo
Pøetiskl Vlas Berichten 14/2004

DOVOZ LNÁØSKÝCH SUROVIN
ZA I. POLOLETÍ - ÈR

rok 2003

rok 2004

Pramen: Celní statistika
Z hlediska objemu dovozu lnáøských surovin do ÈR jsou
hlavními dovozci Belgie, Francie, Litva, Bìlorusko a dalí.

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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