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KONGRES CELC V PRAZE
SOUHLAS S OBNOVENÍM RENTABILITY 

NA VŠECH ÚROVNÍCH

Praha roku 2006 bude v análech  CELC  zapsána, jako ve všech  
ohledech úspěšný kongres. Takové hodnocení mezinárodního  setká-
ní závisí  na  různých  faktorech. Na  prvním místě to bylo prostředí 
Prahy. „Zlatá Praha se sto věžemi“ měla v době konání kongresu 
krásné podzimní počasí a přinášela všem účastníkům  (bylo jich na 
130, o jednu třetinu  více  než  v minulém roce) pozitivní  náladu. 
Určující byla pochopitelně také dobrá a praktická organizace a míst-
ní  podmínky. Všechno bylo v tomto směru zaručeně bez poskvrny 
v obou dnech jednání kongresu. Jednání probíhalo v Kongresovém 
centru hotelu Radisson-Alcron.
Je zde ještě jedna důležitá okolnost, proč můžeme kongres v Praze 
označit za zdařilý a to je mentalita účastníků a jejich vůle vstoupit 
do dialogu. Také v tomto ohledu byla atmosféra velmi příznivá. 
Dostali jsme se do obtížné  situace,  kdy by další stadia tohoto vývo-
je (týká se to i čínských kupců) mohla končit v bodě nula. Jsme 
si toho všichni dobře vědomi a rádi bychom, včetně Číny, rychle 
nalezli východisko a kompromisní řešení z této patové situace. Byla 
by to ostatně jenom naše chyba, kdybychom odmítli rozhovory a 
spolupráci s třetí největší ekonomikou světa.
Symposium „Technické užití“ otevřelo  nová  technická  uplatnění  
pro lněná a konopná vlákna a jejich cestu ke skutečným úspěchům. 
Tato iniciativa je  nesporně hodnotou, která  nabízí našemu sektoru  
otevřené perspektivy mimo textilní průmysl a přináší velké mož-
nosti odbytu.  
Zastavit  zevšednění
Situace v obchodu se lněným vláknem se v posledních letech od 
základu změnila. Do roku 1999 byl směrován téměř všechen  
obchod se lněným dlouhým vláknem na evropský textilní průmysl 
a ceny odpovídaly vysoké poptávce. Od té doby se stala na světo-
vém trhu dominantní nadstandardní poptávka z nově instalovaných 
lnářských kapacit v Číně. V důsledku toho jsme se postupně dostali 
do obrácené situace a rovněž ceny se vyvíjely v obráceném poměru. 
Tento vývoj měl za následek, že byly velké, nikdy dříve nedosaho-
vané, objemy obchodu se lněným vláknem  doprovázeny prodejem 
zboží za nejnižší ceny.
Situace došla tak daleko, že rekordní nabídka ze sklizně 2005 ve 
Francii, byla prodána za nerentabilní ceny.
Proběhla řada jednání na všech úrovních s čínskou stranou, ale 

žádné dohody o změnách v marži (mezi cenou nákupní a prodejní) 
nebylo dosaženo. Jedno možné vysvětlení je, že pokles spotřeby je  
příčinou úpadku nákupních cen. Podle ústních sdělení jsou i zástup-
ci čínského průmyslu názoru, že jedině účinná podpora nových, 
dosud přesně nespecifi kovaných postupů, by byla schopna problém 
lnářské nadprodukce řešit.
Ceny surovin se musí zvýšit
Na kongresu se chtěl každý především dozvědět, zda náš sektor  
může za daných okolností přežít, zda se může vrátit dřívější renta-
bilita a to na všech úrovních. Jaký bude vývoj cen surovin.
Kategorické požadavky na zvýšení cen surovin, však byly doprová-
zeny varováním, aby cenové zvýšení nebylo příliš vysoké a neodra-
zovalo tak poptávku.
Také západoevropské přádelny si nepřejí a nejsou ochotny akcepto-
vat citelné zvýšení cen lněného vlákna. Že však musí se zvýšením 
cen počítat a že s tímto problémem budou konfrontováni, to všichni 
vědí.
To je také důvod, proč přádelny žádají od tírníků, aby praktikovali 
rozdílnou cenovou politiku oproti evropským přádelnám.
Kampaň  2005/2006
Na kongresu se samozřejmě také projednávaly výsledky minulé 
lnářské sezóny. Během kampaně 2005/2006 bylo ve třech klasic-
kých produkčních zemích celkem prodáno 128 554 tun dlouhého 
vlákna, při přepočtené průměrné ceně 134,61 EUR za 100 kg. Ve 
srovnání s předcházející prodejní sezónou to znamená nárůst o 
4,5% v hmotnostním vyjádření, ale pokles v hodnotovém vyjádření 
o 10,8%. 
Prodej koudelí při meziročním srovnání vzrostl o 12% na celkem  
93 797 tun, ovšem s poklesem o 2,6 % v hodnotovém vyjádření, při 
propočtené průměrné ceně 26,10 EUR za 100  kg.
Ve zpracovatelském průmyslu značně poklesla produkce, protože 
lnářská textilní a konfekční výroba měla na trhu velkou konkurenci. 
Evropský trh byl doslova zaplaven asijským zbožím.
Lnářské přádelny a tkalcovny jsou  momentálně v plné restruktu-
ralizaci.  
Za první polovinu roku 2006 vzrostl, v porovnání s předchozím 
obdobím, dovoz lněných přízí na 5 403 tun tj. o 21 %. Dovoz z Číny 
se snížil o 30 %, zato dovoz z Jižní Koreje se zvýšil
o 26 %. To jasně dokumentuje manévrování asijských producentů a 
obcházení dovozních kvót. 
CELC - sekce tkalcoven podala v loňském roce na Komisi Evropské 
unie antidampingový spis proti Číně. Čínské lněné látky byly stále 
na světových trzích nabízeny v cenách okolo 1,80 - 1,90 EUR/bm.
Sklizeň  2006
Ze 102 200 ha, (tj. -15%) v celé EU-25, které pro textilní účely 
byly v roce 2006 osety přadným lnem, nebylo 4300 ha sklizeno. 
Sklizňové problémy z titulu nepříznivého počasí způsobily, že tato 
plocha nebude uvažována pro klasické využití.  Průměrný výnos na 
1 ha v letošním roce bude činit přibližně 1100 kg dlouhého vlákna 
a 600 kg krátkého vlákna. Celkový výnos dlouhého vlákna by tedy 
měl být o 35% nižší, než v minulém roce. U koudele by měl být 
pokles o 41%.
Kvalitativně by mohla být evropská sklizeň rozdělena zhruba takto:
- 1/3 úrody, která utrpěla velké, na první pohled viditelné škody, s 

velkými celkovými ztrátami na výtěžnosti a kvalitě, zejména na  
pevnosti.  

- 1/3 úrody má stonek téměř černou, nebo modročernou barvu a 
vlákno možno charakterizovat z hlediska pevnosti jako útkové, 
příp. „poloosnovní“.Foto Czech fl ax



- 1/3 úrody je dobře vyrosená, má značný obsah vlákna ve stonku. 
Vlákno je zdravé, pevné a lze jej kvalifi kovat jako osnovní,  jemné 
a dobře spřadatelné.

Osev v roce 2007 bude kritický
Je spočítáno, že současné zásoby stonkového lnu, včetně zásob  
vlákna, jsou schopny minimálně pokrýt celkovou potřebu lnářských 
surovin v roce 2006, aniž by se čekalo na novou výrobu  vlákna ze 
sklizně 2006. 
V kampani 2006/2007 se zatím neočekávají žádné problémy,  které 
by stály za zmínku. Avšak pro uspokojení potřeby trhu  základní-
mi lnářskými materiály v sezóně 2007/2008 je rozsah  areálu roku 
2007 již velmi významný. To je také vážný důvod,  proč musí být 
vyřešeny ceny lnářských surovin, aby měli zemědělci zájem přadný 
len zasít.
Symposium „Technického upotřebení lnu“
Tak to je stručná informace o hlavním obsahovém zaměření pražské-
ho kongresu CELC. První kongresový den vyplnil zcela program 
„Technické využití lnu a konopí“ připravený technickou sekcí 
CELC, která byla nově založena v loňském roce. Zaznamenali jsme 
přítomnost mezinárodních představitelů lnářského a konopářského 
sektoru, výzkumných ústavů, universit v  Centu, Bremen, Leuven 
a Bretagne Sud, expertů zpracujícího stavebního a automobilového 
průmyslu a představitelů Evropské  komise. Všichni účastníci jed-
nání i hosté se velmi živě zajímali o přírodní lněné dlouhé vlákno 
i koudel.
Perspektivy zajímavých obchodů jsou velmi slibné, ale je třeba ještě 
pro spokojenost zákazníků udělat mnoho práce. Zásadní podmín-
kou úspěchu lnářských technických výrobků ve zmíněných sekto-
rech zůstává okolnost, že producent musí být schopen garantovat 
přísun nových výrobků na trh v dostatečném množství, standardní 
jakosti a v konkurence schopné ceně.  Zatím ještě nejsou všechny 
tyto podmínky všemi výrobci pohotově zajišťovány.
I.T.E.L
V Praze bylo opět zdůrazněno, že je nutno oživit činnost organizace 
I.T.E.L, („Institut Technique Europeén du Lin“), který organizuje 
spolupráci evropských lnářských zemí na úseku techniky, vědy a 
výzkumu. Protokol s tímto cílem byl podepsán již na lnářském kon-
gresu v roce 2002, ale veškerá iniciativa zůstala  na mrtvém bodě, 
zejména z důvodu nedostatku fi nancí se práce   vůbec nerozběhly.
CELC
Hodnocení  pokračuje
Na CELC kongresu v roce 2005 bylo rozhodnuto, že je nutno v rám-
ci této organizace uspořádat velké mezinárodní setkání, (mezi jiným 
také o pozicích se zřetelem na kontakty s Čínou). Další „Kontakt“ 
se má uskutečnit co nejdříve a proto se na jednání v Číně připravu-
je president Patrick Lagae a generální sekretář Jack Salmon. Oba 
representanti mají odjet do Číny začátkem  roku 2007.
To jsou postřehy z 57. kongresu CELC v Praze. 
V dalším vydání Vlas Berichten budou pochopitelně podány další 
podrobnější zprávy. Pramen: Vlas Berichten č. 21/2006.

Foto Czech fl ax

BILANCE OBCHODNÍ SEZÓNY 
2005/2006

Francouzská  lnářská  sklizeň  žene  nabídku  směrem  za  novým  
rekordem. Včetně skladů dle „Obchod a přádelny“ představovaly 
počáteční zásoby ve dlouhém lněném vlákně 71 616 tun a nárůst 
při meziročním srovnání činil 12 %. Navzdory potřebě celkového 
ozdravění, nebyly lnářské osevní plochy sníženy, rok 2005 přinesl 
ještě určité rozšíření osevu. V klasické lnářské západní Evropě jsme 
zaznamenali jako status quo mírné snížení areálu v Belgii,  ale další 
lehké rozšíření ploch ve Francii a v Nizozemí. Určující pro produkci 
dlouhého vlákna ze sklizně roku 2005  byla vysoká výtěžnost dlou-
hého vlákna ve Francii. Proto teoretická nabídka vlákna z těchto 
zemí v sezóně 2005/2006 byla celkem 235 416 tun, což představo-
valo zvýšení  oproti minulému roku o 15%.
Průběh  trhu
V průběhu druhého pololetí roku 2005 byl trh konfrontován, v po-
rovnání s předcházejícími kampaněmi, s modifi kovanou tržní situa-
cí. Měsíčně sledované prodeje byly sortimentně zcela  odlišné oproti 

(85 % obchodů se lněným vláknem bylo pod 1,50 Eur/kg).
Lnářský paradox: Rostoucí objem a klesající cena
Lnářská obchodní činnost v západoevropských zemích za mi-nulý 
rok odpovídala situaci v předcházející kampani 2004/2005. Za 
prvé panovala skoro všude všeobecná spokojenost s množstvím 
uzavíraných lnářských obchodů. Pro Belgii znamenalo množství 
kontraktů ve srovnání s minulými sezónami absolutní rekord. Nik-
dy dříve se v této zemi neprodalo za jeden rok tolik třeného lnu, 
jako v této poslední sezóně.  
Po tomto uspokojení - jako sprcha na aktivní komercionalizaci - 
následoval citelný pokles prodejních cen. Negativní cenová spirála 
se začala prosazovat poprvé v roce 2003 a jako „červená  nit“ se 
táhla v dalších kampaních.  
Za jednu z příčin nepříznivého cenového vývoje nelze považovat 
pouze nárůst zásob hotových výrobků v tírnách. Překvapivé je, že 
někteří velcí producenti nedbali nárůstu zásob a neustále zvyšovali 
výrobu. Za daných okolností, si bylo třeba uvědomit, že při nepří-
znivém cenovém vývoji, je třeba zmírnit tempo produkce, aby se 
poptávka s nabídkou vyrovnala.                                                  G1

Průměrné prodejní ceny dlouhého vlákna
Belgická výroba



minulosti a poptávka se soustřeďovala na lepší  kvality. Skladové 
položky středních a nižších kvalit nevykazovaly žádný pohyb a rea-
lizace tohoto sortimentu byla obtížná a slábla. Obchodovalo se pou-
ze v lepších kvalitách a to se zcela  jistě také odráželo v cenách.
V prvním pololetí roku 2006 nenastalo žádné zlepšení - spíše  nao-
pak. Poptávka klesala stále rychleji a nákupy z nabídky byly oje-
dinělé a stále složitější. Na trhu byla realizována pouze malá část 
lnářské produkce. Větší část výroby se mohla prodávat jedině za 
nízké, nerentabilní ceny.
Tato velmi nelogická, nezdůvodnitelná a dokonce možno říci i  
ponižující cenová úroveň si žádala pomoci a podpory. Do hry proto 
v minulém roce vstoupila renomovaná lnářská profesionální organi-
zace se záměrem tuto pomoc poskytnout, prostřednictvím obchodně 
podpůrných opatření. 
Organizace CIPALIN se rozhodla ve Francii v tom roce odkou-
pit nejméně 15 000 tun ze zásob dlouhého vlákna. Dále pak byl 
vypracován a organizován klasifi kační systém, který by měl přispět 
k objektivnějšímu hodnocení kvality a celkově přispět k lepšímu 
kvalitativnímu prodeji. 
V Belgii se jako solidární lnářská organizace proklamovala ABV, 
která se připojila k francouzskému rozhodnutí, že nelze  prodávat 
žádný třený len za nižší cenu, než 1EUR za 1 kg.   
Je otázkou, zda tržní intervence opravdu negativní cenovou spirálu 
lnářských surovin bezprostředně zastaví. Nejvíce bude zaležet na 
pěstitelích a zpracovatelích, na tom, zda budou umět vyrábět špič-
kovou kvalitu s nejvyšší produktivitou. Samozřejmě také na tom, 
jakou směnnou hodnotu bude mít dolar. Jinak řečeno - ceny jsou 
stále diskutabilní.
Vývoj  cen
Nepříznivý cenový vývoj bylo možné pozorovat již od roku 2003  
- to je bohužel fakt.  
Nová tírenská sezóna však z hlediska cen a jejich rozsahu opakova-
ně nestartuje ze správných pozic. V únoru a březnu se pohybovaly 
odbytové ceny materiálů nízkých kvalit okolo 1,15 EUR/kg. V prů-
běhu dalších měsíců dále klesaly, aniž by prodejci považovali za  
nutné na tuto situaci jakkoliv reagovat.
Průměrná propočtená cena za poslední trimestr sezóny 123,91 EUR 
/100kg představuje pokles o 16,6 % při srovnání s předcházející 
sezónou 2004/2005.
Odbyt
Přes výše uvedený cenový vývoj, byl v Belgii vykázán lnářský 
obchodní výsledek ve sledované sezóně jako rekordní kumulativní 
výroba i prodej dlouhého vlákna. Podle hlášení byla zaregistrována 
výdajnost po turbinovém zpracování 23%, což znamenalo přínos 24 
748 tun ve vlákně.
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85 % obchodů pod 1,50 Eur za 1 kg
Nepevný cenový vývoj se očividně také projevuje při prodeji vel-
kým cenovým rozptylem, což je zřejmé z uvedeného grafu č.2. Nej-
větší prodejní koncentrace byla ve sledované sezóně soustředěna v 

kategorii 101,64 - 123,95 EUR, zatímco v předcházející sezóně to 
bylo pouze necelých 15 %. Kategorie 123,96 - 148,74 EUR vyka-
zovala téměř naprosto stejné výsledky.  
Vezmeme-liv úvahu obě zmiňované kategorie spolu se dvěma nej-
nižšími cenovými kategoriemi (G 2) lze konstatovat, že 85 % obje-
mu třeného dlouhého vlákna se ve sledovaném období prodávalo 
za nižší cenu, než je 1,50 EUR/kg. V předcházejícím roce se v tom-
to rozmezí prodávalo méně než 50% objemu dlouhého vlákna a v 
sezóně 2003/2004 to bylo pouze 36%.
Zásoby
Díky poklesu odbytu v minulé sezóně narostly zásoby dlouhého  
vlákna v belgických tírnách k 30. červnu 2006 do výše 11 135 tun. 
Výše zásob ve zpracovatelských závodech v Belgii představovala 
provozní aktivity na období 4,1 měsíce. Ve srovnání s minulým 
rokem to byl nárůst o 2 měsíce, (k 30.06. 2005 byl vykázán tento 
ukazatel ve výši 2,1 měsíce). Průběžně byla v té době výše zásob 
pokládána za normální stav, takže překročení o dva měsíce  před-
stavovalo sice zhoršení, ale v žádném případě nešlo o  katastrofi cký 
ukazatel.
Závěr
Uplynulou lnářskou sezónu v porovnání  s minulými  roky  lze cha-
rakterizovat následovně :  
- Relativně dostatečný aktivní odbyt.
- Nízká cenová úroveň a nerentabilní zpracovatelská výroba.
- Světová poptávka po lněném dlouhém vlákně ze západní Evropy 

snad nikdy nebyla větší, než v minulém  roce.
- Na jedné straně paradoxní  uspokojení  z vysoké spotřeby materi-

álu, která však na straně druhé byla doprovázena stále se stupňu-
jícím tlakem na ceny.

Nabízené  ozdravění
V západoevropských lnářských zemích jsou si nyní všichni lnáři  
dobře vědomi toho, že i když jsme tento rok seli o 8% méně než  
jindy, že to bylo málo a že základem modifi kace směrem k lepším  
výsledkům je správná  nabídka.  
Podle seriozních odhadů, které nastávající kongres v Praze má  
potvrdit nebo upřesnit, měla by letošní lnářská sklizeň v západní  
Evropě poskytnout o 58 000 tun méně dlouhého vlákna, než sklizeň  
v roce 2005 a to by v průměru mělo být méně o 40 000 tun, než  
kolik jsme mohli vyprodukovat za poslední tři roky.
Nic na tom nemůže změnit ani pochybnost, že během následující  
kampaně by poptávka mohla drasticky poklesnout. Aby byl trh ale-
spoň minimálně zásoben, musí k tomu v každém případě posloužit  
dnešní zásoby materiálu.                                             G3             
                               

Každý  může  existovat
Bude-li nižší nabídka, relativně stabilnější poptávka a zavládnou-
li na trhu nové, podporující směrnice a opatření - jsou to všech-
no okolnosti, které budeme mít k disposici, aby se zlepšily lnářské  
poměry a zvýšily prodejní ceny.  
Za současné situace, kdy se potřebná změna cen musí realizovat ve 
velmi krátké době, je nutno upozornit na to, aby regulace lnářského  
areálu byla prováděna velmi citlivě a snížení osevních ploch bylo  
organizováno velmi uvážlivě. Každé změny podmínek pro snadněj-



 LNÁŘSKÝ SVAZ ČR - ZÁJMOVÉ  
 SPOLEČENSTVO LNÁŘŮ

Lnářský svaz vznikl v roce 1990 a je registrován podle § 201 
Občanského zákoníku. Od roku 1993 je členem Agrární komory 
ČR.

Lnářský svaz (LS) sdružuje pěstitele lnu, zpracovatele lnu 
a spolupracující instituce. Cílem činnosti je vzájemná spolupráce 
a podpora lnářů a lnářství v ČR, poskytování informací, pořádání 
seminářů, poradenství, zastupování zájmu lnářů vůči ministerstvům 
a dalším orgánům a organizacím a vůči zahraničním partnerům.

Valná hromada LS volí Představenstvo LS, které řídí činnost 
lnářského svazu, organizuje akce a projednává aktuální problémy.

V Představenstvu jsou zastoupeni jak pěstitelé tak zpracovatelé. 
V současné době je předsedou Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Místopředsedové jsou: Zdeněk Kapic, Ing. Jaroslav Michal 
a Ing. Jiří Hruboň. Tajemníkem LS je Ing. Stanislav Krmela, CSc

Adresa kanceláře Lnářského svazu je:
Lnářský svaz ČR - zájmové společenstvo lnářů
Zemědělská 16, 787 01  Šumperk
Telefon: 583 382 104, 583 382 130, Fax: 583 382 999
E-mail: smirous@agritec.cz, • len@agritec.cz
IČO: 515 337         

ší přežití lnářského průmyslu jsou složité. Každý článek výrobního  
a obchodního řetězce s nimi musí alespoň do jisté míry souhlasit a 
některé musí dokonce garantovat. Je již nejvyšší čas, aby to všich-
ni  účastníci pochopili. V opačném případě by i sebelepší změny 
byly kontraproduktivní a mohly by se projevit jako problematické  
v kampani  2007/2008.
Pramen:  Vlas  Berichten  č.20/2006  
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Dlouhé  vlákno
Trh k 20. říjnu 2006
Můžeme konečně konstatovat začátek změny prodejních cen třené-
ho  lněného vlákna. Jinými slovy řečeno, konečně snad s minulou 
kampaní skončila éra nezajímavých prodělečných cen.
Lnáři přirozeně doufají, že tento trend, který začal v minulém týd-
nu, ještě v blízké budoucnosti zesílí a bude pokračovat. Skutečně 
hmatatelné zvýšení hodnoty lnu to ještě není a pokud nebude dál 
pokračovat,  pak v roce 2007 směřujeme nevyhnutelně k výraznému 
snížení osevních ploch přadného lnu. Při současné úrovni výkup-
ních cen rosených  stonků, bude konkurence jiných plodin oproti 
přadnému lnu ještě silnější než dosud, lnářské pozice budou sláb-
nout a rozsah lnářského areálu  se bude rychle snižovat.
V současné době je trh dlouhého vlákna ještě relativně klidný a 
vyrovnaný. Pokles objemu obchodů se projevuje zatím v menších 
transakcích v sortimentu nejlepších kvalit. Mnozí významní odbě-
ratelé stále ještě vyčkávají s uzavíráním větších obchodů a spotře-
bovávají vlastní zásoby surovin. Na druhé straně je průběh obchodů 
pochopitelně také  bržděn zdrženlivostí  tírenských  producentů.
Trh k 3.listopadu 2006
Trh dlouhého vlákna zůstává relativně skromný. Obchody, které 
se  uskutečnily, se týkaly bezpochyby jen těch materiálů, které byly 
kontrahovány s pevným termínem dodání v těchto dnech a ze zásob 
surovin  v tírnách. Nepodléhaly  tedy doporučení CIPALIN, tj. že 
nesmí být vlákno prodáváno za nižší cenu, než 1,50 EUR/ kg.
Tyto obchodní transakce byly pevně dojednávány dříve, než bylo 
rozhodnuto, že hodnocení kvality bude rovněž posuzovat profesi-
onální  organizace CIPALIN, a její rozhodnutí bude pro obě strany 
závazné.  Na kongresu CELC v Praze byl záměr minimálních pro-
dejních cen  potvrzen což znamená, že ceny lněného vlákna nesmí 
být prodávány  pod hranicí rentability.  
Poznámka redakce ABV: Doufáme, že tato vize bude realizována 
trvale.
Koudel
Trh k 20. říjnu 2006
Také v sortimentu koudelí byl trh v tomto čase seznamován s růs-
tem  cen. Zvýšení cen poznamenalo objemy obchodů, kde došlo k 
jistému  poklesu. Dnes je ještě brzy vyslovit názor na to, jak bude 
spotřební průmysl na pohyb cen reagovat. Obnovený zájem o náku-
py koudelí ze strany papíren zatím trvá. Je však stále doprovázen 
diskusí o cenách.
Trh k 3.listopadu 2006
Komercionalizace krátkého vlákna se postupně rozbíhá. Existuje 
zřejmě  značný  kvalitativní  rozdíl, oproti dlouhému vláknu z letoš-
ní  sklizně. Krátké vlákno má sice všeobecně slabší pevnost, ale 
je velmi jemné,  dobře spřadatelné a barevně jednotné. V přádním 
procesu se koudel z letošní sklizně bude lépe a s nižšími ztrátami 
mykat i česat. Bude snad  rovněž kvalitativně vhodnější k dodáv-
kám do Číny.
Lněné semeno
Zvýšení výkupních cen lněného semene, které bylo avizováno v 
minulých dnech je doprovázeno většími nároky kupců na kvalitu. 
V cenových přehledech je tento pohyb zaznamenán zvýšením ceno-
vého rozpětí.
Pramen: Vlas Berichten č. 20/2006.

CENY LNÁŘSKÝCH SUROVIN NA TRHU 
V KORTRIJKU KE DNI 

3. LISTOPADU 2006

Sortiment Cenové rozpětí
(EUR/100kg)

Lněné semeno od 22,50

Dlouhé vlákno rosené

Nízké jakosti 150,00

Střední jakosti 150,00 - 185,00

Lepší jakosti 185,00 - 210,00

Nejlepší jakosti od 210,00

Krátké vlákno (brutto koudelové materiály)

Nízké jakosti do 12,40

Střední jakosti 12,40 - 20,00

Lepší jakosti od 20,00

Vedlejší produkty

Odpadové vlákno rosené 3,10

odpadové vlákno nerosené 4,00

Odpadové vlákno při odzrňování 2,48

Odpadové vlákno z odvl. Duwex 10,00

Tabulka světových cen lnářských surovin vydávaná kanceláří  
ABV v Kortrijku, je k dnešnímu dni zcela v souladu s cenovou  
klasifi kací CIPALIN, která byla zveřejněna v časopisu Vlas Be-
richten 06/10/2006.

TISKOVÉ ZPRÁVY O LNÁŘSKÉM TRHU


