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PŘADNÝ LEN V ČR  -  ROK 2006
V roce 2006 bylo v České republice oseto přadným lnem 2 752 ha. 

Z deseti užitých odrůd převládla odrůda Agatha s 28 % podílem 
z celkové plochy, dále  odrůda Jordán ( 18,5 %), Tábor (13 %), Bonet 
a Venica (11 %).

Setí přadného lnu bylo zahájeno v polovině dubna, v některých 
oblastech se v důsledku nepříznivého počasí  protáhlo až do první 
dekády května. 
Porosty byly v průběhu vegetace hodnoceny vcelku jako dobré.

Trhání bylo zahájeno 18.  července a do konce srpna byly všechny 
plochy oseté přadným lnem vytrhány. 

Len  vytrhaný v   červenci se velmi rychle vyrosil a  rosený sto-
nek byl sklizen ve velmi dobré kvalitě v první dekádě srpna. Potom 
se sklizeň zastavila, takže do konce srpna bylo sklizeno pouze  341 ha 
tj. 12,4 % celkových ploch. Původně se předpokládalo, že  do konce 
září bude sklizeň roseného stonku ukončena.  Avšak  vzhledem k su-
chému počasí, které nastalo ve druhé části srpna a v září, se později 
trhaný  len  rosil velmi pomalu. Ranní rosy nebyly pro dobré  rosení 
lnu postačující. K začátku října zbývalo ještě sklidit cca 20 % ploch. 
Ukončení sklizně se předpokládá do 25. října. 

Celkově se očekává   průměrná sklizeň s kolísavou  jakostí vlákna 
podle povětrnostních podmínek v jednotlivých regionech. Předpoklad  
celkového výnosu vlákna je 1130 kg/ha.  

Osevní plocha přadného lnu 2 752 ha

Vyřazená plocha – zničená živelnou pohromou                             0 ha

Sklizňová plocha 2 752 ha

Předpokládané výsledky  hospodářského  roku 2006/2007 : 

výnos roseného stonku 3,3 t/ha

sklizeň roseného stonku                                                                   9  000 t

obsah dlouhého vlákna                                                                     15 %

rozpětí jakosti dlouhého vlákna 125 - 92 Tex

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR  
- LEN A KONOPÍ

Zboží Název Netto (kg) CZK (tis.)

530 110 Len surový, máčený 1000 77

530 121 Len lámaný, potěraný, 
nespředený 219 301 8 373

530 129 Len vochlovaný a jinak 
zpracovaný 312 678 18 735

530 130 10 Koudel lněná 2 319 306 29 424
530130 90 Odpad lněný  -  - 
Součet za 1. 1. 2006 – 30.  6. 2006 2 852 285 56 609

530210 Konopí pravé surové, 
máčené, nespředené 982 805 10 909

530290 Koudel, odpad z konopí 
pravého 6 065 1 074

Součet za 1. 1. 2006 – 30.  6. 2006 988 870 11 983

Zboží Název Netto (kg) CZK (tis.)
530 110 Len surový, máčený -  - 

530 121 Len lámaný, potěraný, 
nespředený 375 510 12 050

530 129 Len vochlovaný a jinak 
zpracovaný 279 23

530 130 10 Koudel lněná 120 166 1 656
530130 90 Odpad lněný 468 479 3 989
Součet za 1. 1. 2006– 30. 6. 2006 964 434 17 718

530210 Konopí pravé surové, máče-
né, nespředené 414 7

530290 Koudel, odpad z konopí 
pravého 661 55

Součet za 1. 1. 2006 – 30.  6. 2006 1 075 62
Pramen:  Celní statistika, datum generování:19.9. 2006 

Dovoz  do ČR za první pololetí 2006

Vývoz  z ČR za I. pololetí 2006

Dovoz  do ČR v roce 2005

Zboží Název Netto (kg) CZK (tis.)
530 110 Len surový, máčený 60 609 3 802

530 121 Len lámaný, potěraný, 
nespředený 977 564 52 449

530 129 Len vochlovaný a jinak 
zpracovaný 735 064 41 891

530 130 10 Koudel lněná 4 939 038 71 621

530 130 90 Odpad lněný 4 984 352

Součet za 1. 1. 2005 – 31.  12. 2005 6 717 259 170 115

530210 Konopí pravé surové, máče-
né, nespředené 2 689 072 32 081

530290 Koudel, odpad z konopí 
pravého 2 998 276

Součet za 1. 1. 2005 – 31.  12. 2005 2 692 070 32 357



Vývoz  z ČR v roce 2005

Zboží Název Netto (kg) CZK (tis.)
530 110 Len surový, máčený 50 292 501

530 121 Len lámaný, potěraný, 
nespředený 298 383 10 028

530 129 Len vochlovaný a jinak 
zpracovaný 1 316 128

530 130 10 Koudel lněná 25 592 313
530130 90 Odpad lněný 857 727 7 225
Součet za 1. 1. 2005– 31. 12. 2005 1 233 310 18 195

530210 Konopí pravé surové,
máčené, nespředené - -

530290 Koudel, odpad z konopí 
pravého 259 74

Součet za 1. 1. 2005 – 31.  12. 2005 259 74

Pramen:  Celní statistika, datum generování: 19. 9. 2006 

PŘADNÝ LEN V ZÁPADNÍ EVROPĚ
 – ROK 2006

(Zpracováno z  tiskových zpráv o pěstování lnu 
a lnářském trhu v západní Evropě)

Setí:
V Belgii bylo zahájeno setí v první  polovině  března a do  

25. března bylo ukončeno. Selo se především v blízkosti pobřeží 
a podél Nizozemských hranic. 
Ve Francii byla v této první etapě oseta přibližně polovina francouz-
ského areálu a v Nizozemí   přibližně  80  %   ploch.

V důsledku velmi deštivého počasí v celé západní Evropě, se druhá 
etapa setí plánovaná na začátek dubna,  posunula, zejména ve Francii, 
až do poloviny měsíce.
Obecně lze v letošním roce hovořit o ranně setém lnu v západní  Evropě.

Hodnocení porostů:

Časté deště v dalších týdnech po zasetí měly příznivý vliv 
na vzcházení lnu a relativně  vysoké  denní  i  noční  teploty  působily 
příznivě na  vzrůst  lněných  porostů.
Všeobecně  je  možno  říci,  že ve všech třech západoevropských        
zemích  bylo vzcházení  porostů  uspokojivé.  Problémy se  vyskytly  
na některých parcelách  osetých  v polovině  dubna, kdy se  v některých  
regionech v důsledku rychlého vzestupu teplot  projevil nedostatek 
vláhy.

  Ochrana  lněných  porostů byla zaměřena především proti dřepčí-
kům. Na většině parcel se  prováděly postřiky k odplevelení.  

Sklizeň:

V letošním  roce se začaly trhat  první  partie  lnu ve Francii 
v posledním  červnovém  týdnu v nejrannějších  lnářských  oblastech 
v departementech  Calvados  a Seine  et  Marne. 
Následovala sklizeň v dalších pobřežních   oblastech  nejen  ve  Francii,  
ale  také  v Belgii  a  v Nizozemí. V  druhé  polovině  července se již 
začal  sklízet  len na  všech  parcelách v západní Evropě.

 Na  parcelách,  zasetých  až v dubnu se v poslední  vegetační fázi 
nepříznivě projevily extrémní klimatické podmínky.
Začátek  letošní  lnářské  sklizně  nebyl  vůbec  špatný.                         
Letos  se  posunul  začátek  trhání  lnářských  porostů - s ohledem 
na  stupeň  dozrávání  -   na konec    července  a  na  začátek  srpna.  
Dále však následovalo  velmi  nevlídné,  stále  deštivé  počasí.
Trvalé dešťové srážky v  srpnu v celé západní Evropě  velmi ohrozily 
lnářskou sklizeň. 

Ke dni kdy byla koncipována správa tj. k 22. srpnu byl  v Belgii  
sebrán  přadný  len,  který  byl  vyložen  na  lništích  na  rosu,  přibližně  
z jedné  čtvrtiny.  Zbývající areál byl v důsledku velmi nepříznivého 
počasí ohrožen. 

Stejná  byla v té době situace je i v Nizozemí. Okolo 25 % lnu bylo 
svezeno do stodol, ale  podmínky  pro  další  sběr byly  v Nizozemí  
velmi  rozdílné.

 Ve Francii bylo k uvedenému termínu  jen asi 10 % lnu 
pod  střechou.
I když v dalších dnech nastane změna počasí, je již  mnoho  parcel 
lnu v takovém stavu, že je ztráta  kvality  a  tím i pokles výdajnosti             
ve všech třech zemích nevyhnutelná.
V každém  případě si urychlený  sběr  stonku   vyžádá  také  vyšší,  
dodatkové  finanční  náklady,  se  kterými  se  původně  nekalkulovalo  
(na  mnoha  parcelách  začal  plevel  dokonce  přerůstat  vyložený  stonek  
na  lništích  a  bude  nutno  hledat  způsoby  odplevelení).   
Zdá  se  oprávněně,  že  sezóna  2005/2006  bude  znamenat  pro  zápa-
doevropské  lnáře,  vzhledem k pravděpodobným velmi podprůměrným 
výsledkům letošní sklizně, velké zklamání.

Podle tiskové zprávy o lnářské sklizni ze dne 8. září 2006 byl  sběr 
lnu obnoven. Konečně se v západní  Evropě    trochu  zlepšilo  

počasí  a  přestaly  velké,  přívalové  deště.  K uvedenému datu             
je  odhadováno, že dvě třetiny přadného lnu jsou ještě vyloženy na 
rose  na polích, z toho v Belgii  a Nizozemí je to asi polovina  ploch a 
tři čtvrtiny ploch jsou ještě venku ve Francii.

Dlouhodobá   předpověď  počasí  na září je   příznivá a  tak                
by  většina  parcel  měla  být   během  „babího  léta“  sebrána.  A.B.V.  
konstatuje,  že  katastrofický  scénář  lnářské  sklizně  letošního  
roku  snad  nenastane,  když  všechny  partie,  které  jsou  ještě  dnes             
vyložené  na lništích budou sklizeny.  

Počasí v srpnu způsobilo   opravdové  problémy  ve  lnářské  sklizni  
a  skutečný rozsah škod se  objeví  teprve  při   zpracování  stonků   
na  turbinách. Důsledky  přerosení budou pravděpodobně značné  
a  projeví se ztrátou na klvalitě vlákna.  

Jedni pěstitelé sklízí i znehodnocené parcely lnu, i když
se  nemohou  vůbec  dále  zpracovat, jen kvůli tomu,   aby   bylo pole  
volné,  pro  přípravu  na další využití.  Druzí  pěstitelé  však argumen-
tují tím,  že  ponecháním  stonku  na  polích  šetří  dodatkové  náklady     
na  potírání  plevelů.  

Někteří pěstitelé spekulují  s totálním  nedostatkem  lnářské            
suroviny  základny,  se  růstem  cen  dlouhého  vlákna  na  světových  
trzích a s  náhradami  z titulu   zemědělské  pohromy.  To  jsou  však  
výjimky,  i  když  stále  existuje  naděje  na  postupný  růst  cen  lnář-
ských  surovin.  Počítat  s výrazným  zlepšením  lnářské  rentability  
a  s kompenzací  minulých  ztrát  jsou  však  „chiméry“,  kterým        
rozumní  lnáři  nevěří.

Pramen: Vlas  Berichten  č.15,16,17/2006

CENY LNÁŘSKÝCH SUROVIN NA 
TRHU V KORTRIJKU 
– ZE DNE 22. 9. 2006

Sortiment Cenové rozpětí
[EUR/100kg]

Přepočet
[ Kč / kg]

Lněné semeno 20,00 – 31,00 5,70 – 8,80

Dlouhé vlákno rosené

Nízké jakosti do 123,95 Do 35,30

Střední jakosti 123,96 – 148,75 35,30 – 42,35

Lepší jakosti 148,76 – 173,50 42,40 – 49,40

Nejlepší jakosti od 173,50 od 49,40

 Koudelové materiály

Nízké jakosti do 11,16 3,20

Střední jakosti 11,16 – 17,35 3,20 – 4,90

Lepší jakosti od 17,35 od 4,95

Pramen: Vlas Berichten č. 18 ze dne 22. 09. 2006, Přepočet 1 EUR = 28,48 Kč

LNÁŘSKÝ TRH V ZÁPADNÍ EVROPĚ 
V ROCE 2006

(Zpracováno z tiskových zpráv o lnářském trhu v západní Evropě)

Dlouhé vlákno: Ke konci dubna se situace  v obchodu s  dlouhým  vlák-
nem  začala  jevit  v   příznivějším   světle, ,  i  když ji nebylo možné



MÓDNÍ PŘÍZE PRO LETNÍ
 SEZÓNU 2007

V připravované  módě  pro  léto  2007,  má  lněné  vlákno  na  všech  
výstavách  v západní  Evropě  stále  pozoruhodné  úspěchy,  nejen  
v  pánské  i  dámské  konfekci,  ale  také  v módní  metráži.  Většinou  
je  to  díky  velké  kreativitě  a  novinkám,  se  kterými  přicházejí             
na  trh  módní  návrháři,  ve  spolupráci  se  všemi  lnářskými  výrob-
ními  stupni,   zejména  však  s přádelnami  lnu.  Vysoká  technická 
i  technologická  úroveň  nových  módních  přízí  ze  lněných  materiálů,  
je  konec  konců  také nutností,  kterou  si   evropští  výrobci uvědomují, 
chtěji-li  obstát  v konkurenci  s asijským  dovozem  lněných  přízí.   
Veletrh Expofil  v letošním roce mohl  obzvláště  potvrdit  vysokou  
úroveň  lnářských  módních  novinek.  Mezi  jinými  to  představily  
a  dokumentovaly  na  jarních  textilních  veletrzích  stánky  Safilin  
a  A-Dress.

Safilin  vystavoval  jemné,  perfektně  stejnoměrné,  čistě  lněné  
příze,  ze  kterých  je  možno  vyrábět  velmi  lehké  letní  tkaniny.
Jestli čínská  konkurence bude umět takovou  kvalitu  napodobit,             
se dozví  francouzští  přadláci  velmi  brzy.  Vystavované jemné příze, 
které byly středem pozornosti, byly vyrobeny v Polsku, jako delokali-
zovaná francouzská produkce.

Revoluční  novinkou  je  proces  barevného  zušlechtění  a  uplat-
nění  barevné  stabilizace.  Proto  také  nepřevládala  na  výstavách  
u  lněných  materiálů  dříve  obvyklá  barva  přírodního  hedvábí  
(ecru),  nýbrž  hýřila  stálobarevná  paleta,  se  zárukou  pestrosti  barev              
po  delším  užívání  a  ošetřování.  

Přadláci  jdou  ještě  dále  a  chtějí  se  svými  partnerskými              
dodavateli  ovlivňovat  kvalitu  základního  vlákna  biologickou  cestou,          
při  provádění  operace  ochrany  porostů  proti  škůdcům  a  nemo-
cem.        
A-Dress  chce  na  trh  v nejbližší  době   přijít  s novými přízemi 
a  sice: 
- se  směsovou  přízí  „Ananas“  62 %  len /  38 %  Siboo,                            
(Siboo    je  viskózové  vlákno  s registrovanou  ochrannou  známkou  
A-Dress).  
- se  směsovou  přízí  „Palme“   50  %  len / 50  %  Siboo.

Směsová  příze  len/Siboo  je  příze  naprosto  "nemačkavá"           
povrchově  speciálně  ošetřená.  
Jmenované  výrobky  ze  škály  A-Dress  náleží  ke  známým  kvalitám  
s označením  Dieppe,  Deauville  a  Honfleur.

Pramen:  Vlas  Berichten  č. 13/2006.  

SPECIFIKACE  LNÁŘSKÉ  MÓDY  
PRO  LÉTO  2007  PODLE  MASTERS  

OF  LINEN
Oděvní  móda  pro  příští  letní  sezónu  2007  zůstává  stále  

u  přírodních  materiálů,  i  když  je třeba počítat i s překvapením.     
Základní  módní  novinky  v oděvním  průmyslu  jsou  stále  přírodního  
původu  a  nejprodávanější  matriály  budou  bavlna,  len  a  bambusové  
vlákno  (bamboe).

Nicméně  určitý vývoj  a  posun  v názorech  je zde zřetelný.  
Základní  hledisko  v užití  přírodních  materiálů  je sice jasné,
  je však  naznačeno,  že  moment  překvapení  i  v módě  je  nutný         
a  klade tedy vysoké nároky  na  techniku  zpracování.  
To dokumentuje již dnes zvýšená spotřeba  směsových přízí  
se  syntetickými  vlákny.  

Jsou zde zřejmé dva trendy vývoje. Na  jedné  straně  vyhledáváme  
čistě  přírodní  materiály  a  na  druhé  straně  chceme  také  textilní  
výrobky  zjemňovat,  činit  je  zaručeně  nemačkavé  a  pod.  

zevšeobecnit  a  hodnotit,  jako  změnu  vývoje  k  lepšímu.  Bylo 
zaznamenáno jisté oživení zájmu  ze  strany  kupujících,  nedařilo 
se však zastavit  stále  klesající  cenovou  spirálu  lněných  surovin. 
Objem  nových  kontraktů na vlákno,  uzavíraných  renomovanými  
obchodními  domy,  byl  stále  nižší,   než   běžná  tírenská  výroba.  
To  znamená růst  zásob. 

Lnářská veřejnost  ve  všech  třech  západních  lnářských  zemích  si 
cení a kladně  hodnotí  iniciativy  lnářských  profesionálních  odborníků 
z  francouzské  organizace CIPALIN.  
Rozhodnutím většiny producentů, se ceny  kvalitních  skladovaných  
materiálů  všeobecně  zvýšily.  Výsledkem   všech  těchto  celkem  málo  
účinných  opatření  je  trh  je  dnes  obecně  poznamenaný  pochybnost-
mi  a  zdrženlivostí,  což  bere  nakonec  také  poslední  jistoty  nejen   
konkrétním  výrobcům  vlákna,  ale  i   pěstitelům  lnu.

Koncem srpna bylo  možno  konstatovat,  že  obchod  s dlouhým  
vláknem, který stagnoval z důvodu dovolených, se již vrací do nor-
málních kolejí. Ostatně všichni lnáři pamatují,že  většinou   na  konci  
každé  sezóny  obchod  s dlouhým  vláknem  neoplýval  přílišnou  
dynamikou.  

Už  dnes  je  jisté,  že  současný  vývoj  letošní sklizně,  spolu  
s nižším  rozsahem  osevních  ploch,  bude  znamenat  celkově  nižší  
přísun  lnářských  surovin  na  mezinárodní  trh  v sezóně 2006/2007. 
Nižší  nabídka  -  ve  srovnání  se  situací  v minulém  roce  -  bude     
na  trhu  citelně  znát.  Všichni  lnáři  by  zajisté  již  dnes  rádi  věděli,  
jak  bude   na  tuto novou  situaci trh reagovat.  

 Zda  bude  pěstování  a  zpracování  lněného  vlákna  rentabilnější         
a  zda  západoevropští  lnáři  budou  v nejbližší  budoucnosti  konfron-
továni  nejen  s více  zákazníky  a  ve  všech  případech  také  s lepšími  
cenami,  to  prozradí  již  nejbližší  dny  nové  kampaně.
V první dekádě září je  objem  tírenské  produkce  z nové  sklizně                  
je  v západní  Evropě  stále  spíše  okrajový.  Kupující, kterých je stále 
poměrně málo,  trvají  na  starých,  nízkých   cenách  dlouhého  vlákna. 
Tento  rok  bude  jistě,  ještě  nějaký  čas  ještě  trvat,  než  se  lnářská  
komercionalizace  v západní  Evropě,  uvede  doopravdy  do  chodu.  
    Nutno  tedy  konstatovat,  že  při nevydařené sklizni bude kvalita 
vlákna špatná, pevnost nízká a  ceny  budou  nadále  stagnovat.  Finační  
efekt  lnářské  sklizně  si  zatím  žádný  z odborníků  nedovoluje  vyčís-
lit. K dispozici jsou odhady ztrát na semeni, jejichž výše                     
se proti loňskému roku odhaduje na 7 %.

Přehledy  světových  cen  lnářského  sortimentu vydávané               
kanceláří  ABV  v Kortrijku  a  zveřejněné  25.srpna  2006 a 8. září 
2006  v časopise  Vlas  Berichten  nevykazují  oproti  předchozím 
měsícům žádný pohyb. 
Krátké vlákno: Ke konci dubna lze konstatovat, že se obchod v krát-
kém lněném vláknu již dlouhodobě nemění. Byly nyní zaznamenány 
zvýšené čínské nákupy, podepisují se velké kontrakty na  dodávky  
koudelí,  poměrně  hladce,  bez  problémů  a  dokonce  i  ve  slušných  
cenových  relacích.

U uzavřených  kontraktů  s čínskými  odběrateli, již  nejsou   žádné  
důvody  ke  stížnostem,  všechny  administrativní  náležitosti  byly  
vyjasněny  a  vyřízeny.  
Ceny však i v tomto sortimentu zůstávají velmi nízké i přesto,                    
že  dodávky  jsou  nárokovány  ve  vyšších  kvalitách.
Ostatní  netextilní  sektory,  které  dříve  odebíraly  značné  objemy  
koudelí,  zatím    kupují v průměru  méně.  Na  příklad  sektor  koto-
nizace  lněného  vlákna  pracuje  naplno,  ale  zpracovává  výhradně  
materiály  ze  svých  zásob.  Rovněž vázne  poptávka  z evropských  
papíren  po  kvalitních  materiálech  

Všechny tyto okolnosti, včetně kursovní  měnové  situace, nepřízni-
vě ovlivnily uzavírání nových  kontraktů  v sortimentu  krátkých  vláken. 
Nutno  ovšem  také  přiznat  -  a  to  je  potěšitelné  -  že  začínají  být  
podepisovány  velké  kontrakty  na  dodávky  koudelí,  zcela  hladce,  
bez  problémů  a  dokonce  i  ve  slušných  cenových  relacích.
Na konci srpna bylo hodnocení uplynulých týdnů zhruba stejné 
jako v dlouhém vlákně. Bylo znát, že jsou dovolené a zpožďovaly                      
se dodávky směrem  na Čínu.

Konečně však byly vyřízeny  předchozí problémy s garancí pla-
tební  bilance, takže  objednávky  mohou  být  upřesňovány,  kontrakty  
uzavírány  a  obchody  realizovány.
Ale  přes  uvedenou připravenost k prodeji je  zřejmé, že velké nákupy 
ještě nenastaly.

Rozhodující  odběratelé  stále  váhají  s přípravou  dlouhodobých   
kontraktů  a  nepochybně  čekají  na  sortiment  z nové  sklizně.  
Bohužel  nejsou stále ještě informace o ukončení jednání                        
s čínskou stranou o cenách v této komoditě. Lze jen  konstatovat,                                         
že  co   se týká  čínského  papírenského  průmyslu,  jeho zástupci         
se  ozývají  a  volají  po  urychlení  dodávek.  Projevují  zvýšený  zájem  
o  obnovení  dlouhodobých  kontraktů  a  dodávek.

I v první dekádě září je zájem o nákupy krátkých vláken stále 
sporadický. Malé   objemy   stále také nakupuje evropský  papíren-
ský  průmysl.  Přechodně  se  zvýšily  nákupy  surovin  pro  výrobu  
zušlechtěných   koudelí  ze  starých  sklizní.  Zvýšila  se  poptávka          
po  kvalitních  materiálech  s dobrou  pevností,  vhodných  pro  česání.  
Zvýšený  zájem  o  tento  sortiment  vyplývá  z vědomí,  že  z letošní  
sklizně  budou  kvalitní  koudelové  materiály  chybět. 

Pramen:  Vlas  Berichten  č.  9,10, 15,16,17/2006.



Oděvy pro rekreaci
Tento  segment  materiálů  pro  konfekci  oděvů pro volný čas,  

dává  také  tradičně  přednost   lehkým  tkaninám  nízké  gramáže                   
ze 100  % lnu,  ale  i  směsí    len/ bavlna.  Všechny  střihy jeans  kon-
fekce  jsou  stále  nejprodávanější,  i  když  i  jiné  střihy se také v této 
oblasti prosazují. Pro  dámské  střihy  jeans  se  více  využívá  lehčí,  
jemnější  metráž,  pro  pánské  střihy  naopak  těžší,  hrubší  látky,  
připomínající  plachtoviny.  

Oděvy pro sport   
Nákup  zboží  v této  branži  je  často  více záležitostí    obliby  

výrobní  značky, která  ve  zvyšující  se  míře  -  a  ne  vždy  správně  
-  reaguje  na  všeobecné  módní  trendy,  než  záležitostí kvality látky 
a výrobku.  Některé  napodobeniny  cizích  módních  střihů  jsou  třeba  
pohodlnější,  ale  nezajišťují  původní propagované vlastnosti originálu, 
zejména  jedná-li  se  o  sportovní  oděvy  pro  letní  sezónu.  

V textilním  sportovním  odvětví  musí  proto  přírodní,  čistě  lněné  
látky  -  připusťme  i  směsové  látky  len/nylon  -  přírodní  charakter  
nejen  dokladovat  svým  štítkem,  ale  přímo  vyzařovat  ze  svého  
vzhledu.    

Takto  je  nový  módní  trend  specifikován  a  vymezen  v  evrop-
ském  lnářském  textilu  pro  země  Evropské  unie.  Je  publikován  nejen  
pro  lnářskou  branži,  ale  i  pro  širokou  spotřebitelskou  veřejnost         
a  presentován  jako  tendence,  které  lnáři  zajišťují  pro  letní  sezónu  
2007  v rámci  Masters  of  Linen.  

Pramen:  Zveřejněno  v Journal  du  Textile.
               Přetiskl  Vlas  Berichten  č.13/2007                     

       

VÝVOJ MÓDNÍCH TKANIN 
V TEXLENU TRUTNOV

Severovýchodní Čechy. Krkonoše. Trutnov. Texlen. Len. Tyto 
pojmy k sobě patří už několik desítek let. K tomu je ještě nutno dodat: 
domácí a bytový textil, technické a v neposlední řadě oděvní tkaniny.

Jako každý rok, tak i letos se naše firma zúčastnila několika 
evropských veletrhů zaměřených na oděvní materiály – ať už jako 
vystavovatelé nebo jako návštěvníci. Hledali jsme zde mimo jiné                    
inspiraci pro naši jarní kolekci na rok 2008. Ukazuje se, že v následující 
sezóně budou hrát důležitou roli dva činitele: Vliv čínské konkurence 
a samozřejmě módní předpovědi. 

TEXLEN a. s.   Lněná směsová tkanina

    Dalším  znakem  nových  módních  nároků  je  nejen cesta  
zjemnění  tkaniny,  ale i  směsování  přírodních  materiálů  s vysoce  
ceněnými  surovinami,  jako  na  příklad:

- Bavlna-len  /  hedvábí  (klasický  příklad).
 - Bavlna-len  /  kašmír
 - Bavlna-len  /  mohér

Půvab  a  krása  materiálů,  ve  kterých  chodíme  do  společnosti  
se  tedy  nemění. Také  pleteniny  jdou  v módě  podobnou  cestou,  jako  
tkaniny. Prioritou pro léto 2007 je jemnost a zářivé barvy.
Charakter  přízí

Vzhledem  k módní  tendenci  směrem  k ultra  jemným,  až  prů-
svitným  tkaninám  a  vzdušným  pleteninám,  je kladen především 
požadavek na vysokou jemnost přízí pro jejich výrobu.  Jak  bylo  
již  zdůrazněno,  bude  kromě směsových také  poptávka  po  čistě  
klasických,  jednoduchých,  velmi  jemných  přízích  z  přírodních  
materiálů,  vypředených  vysoce  kvalitně,  bez  přadláckých  chyb  
a  nedostatků  (zesílených  míst,  zápřadků,  nečistot,  atd).  V popře-
dí zájmu  je  tedy naprosto  stejnoměrná příze, abychom  v dalším         
zpracovatelském  stupni, obdrželi  hladký  povrch,  téměř  průsvitné 
látky, nerušené  zesílenými  místy .   

Příze  pro  novou  letní  sezónu  2007  musí  mít  charakter               
mistrovského  výpředu,  musí  se  výrazně  lišit  od   přízí,  užívaných  
pro  tkaniny  typické  pro  zimní  módu.  Také  kreativita v předení  
se  zde  připouští  jen  v omezené  míře.  Příze,  které  mají  jakýkoliv  
plastický  efekt,  módní  tkaninu  léta  2007  znehodnocují.

Před  přadláky  stojí  nyní  úkol,   přijít  na  trh  se  zcela  novou  
-  na  první  pohled   banální,  samozřejmou  nabídkou.  Přestože  již  
delší  čas,   má    přadlácký  sektor  v Evropě za sebou  slabé  sezóny,   
bez  známek  oživení  a  bez  blížící  se  konjunktury,  tak  většina  
přádelen,  vystavujících  na   letošních  jarních  veletrzích,  sklidila         
se  svými výrobky  zasloužený   úspěch.   Dostalo  se  jím  plno  chvály  
a  profesionálního  uznání,   za  vystavované  mimořádně jemné  příze  
vysoké  kvality,  odpovídající  nárokům na letní  módu  2007,  tak  jak  
je výše uvedeno.   

Absolutní  vítězství  získaly  na  výstavách  tkaniny vyráběné  
z bavlny,  hedvábí  a  ze  lnu.  Vystavovaný  sortiment  módních     
tkanin  i  konfekce  pro  léto  2007  měl  nízkou  gramáž,  látky  byly  
lehké  jako  pírko,  a  evidentně  vytvářely  pocity  klidu.  Dekorativní                 
znaky  tkalcovské  techniky  se  zdály  být  potlačené,  ale  tkanina  sama  
o  sobě  neztrácela na plnosti. 

Pramen: Vlas Berichten

CHARAKTERISTICKÉ  TRENDY PRO 
LEN -  LÉTO 2007  

 NA  PREMIÉRE  VISION
Dámské šatovky

Pro módní trendy byly charakteristické tři hlavní myšlenkové proudy:
a)      Vytvářet  pocit  prostoty,   jednoduchosti   a   přirozené   krásy.
   Tyto pocity mají spoluvytvářet květinové   dezény   na pří- 
 rodních  materiálech;

b)  Pravidelně uspořádané tkaniny ve dvoubarevných neutrálních   
 tónech, při nejvyšší možné jemnosti – zásadní je mírnost,

   vkus a elegance;
c)  Navzdory  všemu  se nesmí vytratit   fantazie.

Hlavní v tomto  módním  trendu je  tedy  zřejmá  jednoduchost,  
přirozenost,  lehkost  a  krása.  Obecně  by  látky  určené  převážně  
pro  dámskou  konfekci  měly  působit  klidným  dojmem,  měly                     
by  mít  promyšleně  nenápadnou,  jemnou  finální  úpravu.  

Přírodní  materiály  se  musí  v této  módě  bohatě  presentovat.  
Bavlna  a  len  by  měly  zápasit  o  špičkový  odbyt.

Pánská  konfekce
Ve škále materiálů  pro  pánskou  konfekci (pro  výrobu  obleků,  

kalhot  a    košilovin) převažují  látky  s  nižší  gramáží,  ve  vyšších  
cenových  skupinách,  které  se  dobře  sériově  konfekčně  zpra-
covávají.  Pro  levnější  obleky,  běžné  městské  pracovní   oděvy,                            
se  budou  využívat  zejména  bavlněné  i  lněné  směsové  tkaniny, 
hrubší  lněné  tkaniny.  

Totéž  platí  o  směsových  látkách  z bambusových  vláken.         
Pokud  se  týká  dezénů,  tak  stojí  za  zmínku,  že  kostkované  
motivy prodělávají  v tomto  sortimentu  nové  oživení.  U  látek                              
na  košiloviny  je  módní  jejich  barevnost,  jemný  a   měkký  omak  
a  i  plastické   finální  úpravy.  

Nejen  u  pánské,  ale  i  u  dámské  konfekce  převládá  tendence  
k čistě  lehkému,  volnému  stylu   a  k neobvyklým  střihům.

Objektivně si musíme přiznat, že úroveň čínských výrobců se rok 
od roku zvyšuje. Nabídka produktů je téměř srovnatelná s naší základní 
kolekcí, avšak za poloviční až třetinové ceny. 



 Také dodací termíny jsou velmi krátké (cca 40 dní plus 30 dní 
doprava) a minimální množství jsou velmi nízká (500 m od barvy               
či dezénu). Jsou znát výrazné  investice do čínského textilního průmyslu, 
nákup moderních výrobních zařízení a poskytnutí „know how“ firma-
mi západní Evropy. Jediné, čím zatím Čína nedisponuje, je dokonalý 
marketing a vývoj nových výrobků včetně designu.
      Módní trendy Spring Summer 08 se odklánějí od sportovního stylu 
ve prospěch fancy. Lidé se chtějí vrátit k okázalému stylu. Vracíme se 
ke zlatu, k lesklým efektům a nákladným vzorům. Jsme rozmazlení 
stejně jako aristokracie za doby Marie Antoinetty nebo společnost                    
ve vrcholném období starověkého Říma. 

BELGICKÁ  ODRŮDOVÁ  SKLADBA  
PŘADNÉHO  LNU  PRO  ROK  2006

 V některých  regionech  západní  Evropy  je  přadný  len  stále                     
ve  velkém  rozsahu  trvale  osíván   a  patří  tam  jako  plodina  opětovně  
zařazovaná  do  osevních  postupů.      Odrůdová  listina  nabízí  pěsti-
telům  uplatňovat  a  aktualizovat  rozhodující    znalosti,  zlepšit  jejich  
podnikatelské  výsledky  a  zvýšit  jejich  úspěšné  šance na  trhu.

Objektivní  šetření  a vědecký  průzkum  musí  skutečně  demon-
strovat,  že  v praxi  vrcholově  výkonné  odrůdy  v průměru  zůstávají  
maximálně  pět  let  v čele    odrůd  a  že za deset  let se špičkový 
sortiment  kompletně  obnovuje.  Volba  odrůdy  je  důležitým  a  nepo-
stradatelným  faktorem,  ovlivňujícím  rentabilitu  pěstování  přadného  
lnu.  Je  proto    užitečné  a  velmi  prospěšné,  dobře  znát  výkonové  
předpoklady  nejlepších  odrůd,  které  nabízí  národní  katalog  pro  
rok  2006.

Zařazení  do  národního  katalogu  odrůd  znamená,  že  od  tohoto  
okamžiku  jmenovaná  odrůda  může  být  množena  a  je  produkováno  
osivo.  Pokud  je  odrůda  přijata  do  národního  seznamu,  dostává       
se  automaticky  do  seznamu  odrůd  v celé  Evropské  unii. 

Obecné  rozhodnutí,  která  odrůda  bude  využívána,  nebo                 
se  kterou  se  rozloučíme,  nejčastěji  závisí  na  zkušebním  cyklu  
dvou  nebo  tří  let,  s pěti  až  sedmi  zkouškami  v roce. O  přijetí  
nové  odrůdy  se  v první  fázi  ponejvíce  rozhoduje  dle  předpokladů  
ekonomické  výhodnosti
Číselné  hodnoty  uvedené v tab.  1  a 2,  jsou  výlučně  výsledky  
pocházející  z oficiálních  odrůdových  zkoušek. Tabulka č.3 uvádí 
charakteristiku odrůd.  

Pramen: Průzkum  a  sestavení  listiny  odrůd  2006  je  dílem  Dr. Ir. J. Waes  
a  N. De Bel,  ze  zmíněného  CLO  institutu,  ve  spolupráci  s Dr. Ir. A. 
Calus  a  Ing. D. Wittouek  z Provincionálního  zkušebního  a  informačního  

centra  pro  zemědělství  a  zahradnictví  v Rumbeke-Beitem
 Přetiskl  Vlas  Berichten  č.7/2006

TEXLEN a. s.   Lněná směsová tkanina

TEXLEN a. s.  - Lněný krep

Cíl  odrůdových  zkoušek

Každá  odrůda  přadného  lnu,  zařazená  do  belgického  seznamu  
odrůd,  musí  splňovat  tři  základní  podmínky  a  sice:   

• Uspokojovat  svými vlastnostmi  pěstitelské a spotřebitelské  
požadavky  a  nároky.  Úroveň  požadavků   se  vyvíjí  v průběhu  
času,  či  různým  posuzováním  kvality  jednotlivých kriterií. 

• Plně uspokojovat  požadavky   rozličnosti,  rozeznatelnosti,       
homogenity  a  trvanlivosti.

• Mít  schválené  jméno.

Máme peníze, tak chceme, aby to každý viděl. V každodenním oděvu 
se prosazují materiály, které jsme dříve nosili spíše do divadla nebo na 
slavnostní příležitosti – krajky, satény, samety, plyše….
      Při vývoji nových tkanin je třeba si tato fakta uvědomit. Nová                   
kolekce se už nemůže skládat ze 100% lněných tkanin v různých kvalitách 
a vzorech. Abychom se vymezili vůči levným tkaninám z východu, 
musíme nabídnout trhu nové výrobky. Zákazníci hledají tkaniny             
„s třetím rozměrem“. Správným použitím syntetických materiálů                  
a efektních přízí ve směsi se lnem dosáhneme zajímavých lesků nebo 
plastických efektů. Pro naše francouzské zákazníky teď vyvíjíme           
lehounké lesklé tkaniny ve složení polyester-len  nebo len-acetát. Velice 
módní by měly být lněné krepy ve směsi s polyamidem nebo nylonem. 
Nový vzhled a jiné funkční vlastnosti získá len ve směsi s vlnou nebo 
s lycrou. Důležité je také zapojení žakárských vzorů do oděvních tkanin 
nebo jejich napodobení tiskem. Tiskem také dodáme hloubku pestře 
tkaným vzorům. Zajímavý vzhled dodají tkaninám zátěry a je třeba 
hledat nové finální úpravy, které mohou obohatit naši nabídku.
     Není vždy lehké zapojit do tkalcovny, která je vybavena technikou 
na tkaní lnu, materiály, které nám nejsou tak úplně vlastní. Často                    
to stojí hodně času a úsilí. Ale právě flexibilita a ochota Texlenu pouštět 
se do nových projektů nám pomáhá udržet se v tak těžké konkurenci 
a řadí nás mezi nejlepší lnářské podniky Evropy.

Dagmar Richterová, Referentka propagace a marketingu
Texlen Linen, a.s. Trutnov 

TEXLEN a. s. - Celolněné tkaniny

V oddělení  fytotechniky a ekofysiologie  Zemědělského 
výzkumného  ústavu  (CL),  při  Vlámském  ministerstvu  zemědělství  
v Merelbeke,  byl  nedávno  publikován  Belgický  odrůdový  seznam  
přadných  dnů  pro  rok  2006.  Jsou zde uvedeny  výsledky  každo-
ročně  prováděných  náročných  a  rozsáhlých  odrůdových  zkoušek,  
týkajících  se  nových  odrůd  a  jejich  porovnání  se  stávajícími,  dříve  
zavedenými  odrůdami.  Tyto  důležité  informace  pro  pěstitele  jsou  
zcela  objektivní,  věrohodné,  naprosto  neutrální  a  bezplatné.
Autoři  zveřejňovaných  zkoušek  pro  sklizeň  2006  jsou  si  vědomi  
důležitosti  těchto  informací. 



Odrůda  Amina  byla  zkoušena  a  opírá  se  o  výsledky  pokusů  z let  2004  a  2005.  Odrůda  Sofie  měla  zkušební  léta  a  pokusy  v létech    
2003  a  2004. Zkoušky  byly  prováděny  a  sledovány v pěti  zemských  zemědělských  centrech  a  sice: 

           -  Leemstreek (2  zkoušky)
           -  Zandleemstreek (1  zkouška)

           -  Polders (2  zkoušky)  

Porovnání odrůdy AMINA se standardními lnářskými odrůdami
Charakteristika znaků Amina Melina Hermes Agatha
Rychlost počátečního vývoje (1-9) 7,1 7,8 7,1 7,4
Výška ve které začíná rozvětvení (cm) 75 75 76 73
Délka stonku (cm) 81 81 83 80
Odolnost proti poléhání (1-9) 8,1 8,0 7,2 7,9
Odolnost proti suchu (1-9) 6,0 7,0 3,5 7,0
Ranost odrůdy (1-9) 7,2 8,3 7,2 7,9

Tab. I a)

Pozn.: hodnocení odrůd je provedeno číselnou řadou od 1 do 9. Vyšší číslo znamená lepší hodnocení. Pro  porovnání  výsledků  nové  odrůdy  je  
použit  průměr  hodnot  následujících  konkurenčních  odrůd :
                - Pro  odrůdu  Amina:  Srovnatelné  jsou  odrůdy  Melina,  Hermes,  Agatha.
                - Pro  odrůdu  Sofie  :  Srovnatelné  jsou  odrůdy  Marylin,  Hermes,  Agatha

Porovnání odrůdy AMINA se standardními lnářskými odrůdami

Výdajnosti v kg. ha-1 Průměr hodnot odrůd Melina, Hermes, Aga-
tha v absolutních jednotkách = 100 % Porovnání hodnoty nové odrůdy Amina  [%]

Výnos neroseného stonku
Výnos dlouhého vlákna

Výnos koudele
Celkový výnos vlákna

     6 480 kg
     1 481 kg
      449 kg
     1 965 kg

100,5
100,7
99,5
101,2

Tab. I b)

Porovnání odrůdy SOFIE se standardními lnářskými odrůdami
Charakteristika znaků Sofie Marilin Hermes Agatha
Rychlost počátečního vývoje (1-9) 8,1 6,9 6,7 7,2
Výška ve které začíná rozvětvení (cm) 78 77 77 74
Délka stonku (cm) 85 86 86 84
Odolnost proti poléhání (1-9) 7,9 8,1 7,9 8,5
Odolnost proti suchu (1-9) 7,8 7,8 5,3 7,0
Ranost odrůdy (1-9) 8,5 7,4 7,9 7,6

Tab. II a)

Tab. II b)
Porovnání odrůdy SOFIE standardními lnářskými odrůdami

Výdajnosti v kg. ha-1
Průměr hodnot odrůd Marilin, Hermes, 

Agatha v absolutních jednotkách = 100 % Porovnání hodnoty nové odrůdy Sofie  [%]

Výnos neroseného stonku
Výnos dlouhého vlákna

Výnos koudele
Celkový výnos vlákna

6 480 kg
1 481 kg
449 kg

1 965 kg

100,5
100,7
99,5
101,2

ODRŮDY AMINA A SOFIE 
DODATEČNĚ ZAŘAZENY 

DO SEZNAMU 
POVOLENÝCH ODRŮD V BELGII

Tím  se  původní  seznam   schváleného    osiva    pro  tuto  zemi  
a  sezónu,  zvýšil  z osmi  odrůd,  na  deset  odrůd.Výsled-

ků  odrůdových  pokusů  pěstitelských  a  technologických  
znaků  zmíněných  dvou  odrůd,   byly  zveřejněny  odděleně,  
od   předcházejících  souhrnných  tabulek.  Přinášíme  překlad  vlámské  
a  francouzské  verze  přesně  tak,  jak  je  uveden  v originálu.  Hod-
nocení  výkonů  obou  dalších  odrůd není porovnáno s celkovým  
výkonnostním  průměrem, ale pouze s pěti  nejbližšími  partnery.
Z originálu  textů  zveřejněných  ve Vlas Berichten  č. 8 uvádíme 
doslovný  překlad,  včetně  čtyřech  tabulek.

K původně osmi  odrůdám byly pro rok 2006 ještě zapsány další 
dvě vyšlechtěné odrůdy přadného lnu  AMINA (šlechtitel Cebeco) 
a SOFIE (šlechtitel Wiersum)



Belgická listina povolených odrůd přadného lnu pro rok 2006
Charakteristika morfologických a pěstitelských znaků znaků

Charakteristika znaků Agatha Electra Hermes Ilona Marilin Melina Suzanne Viking
Délka stonku (cm) 85 89 88 85 87 87 86 82
Výška stonku do začátku rozvětvení (cm) 77 80 79 76 76 78 77 73                   
Počáteční vývoj ( 1 – 9 ) 7,7 7,0 7,1 7,1 7,1 8,1 7,5 8,3
Odolnost proti poléhání 7,6 7,7 7,3 7,4 7,7 8,1 7,8 7,2
Odolnost proti suchu a špatné struktuře půdy 7,1 7,1 6,5 6,9 7,6 8,1 7,7 7,4
Odolnost proti nemocem
- proti spále
- proti fusariose

8,5
7,8

4,3
8,0

3,3
7,8

4,5
7,5

4,8
8,3

8,5
7,5

4,3
8,3

4,5
7,8

Začátek kvetení (počet dnů mezi výsevem a 
začátkem 10 % kvetení) 74 75 75 74 75 73 74 71

Ranost odrůdy  (do žluté zralosti) 6,9 6,7 7,1 7,6 7,0 7,5 7,2 8,4

Stupnice 1 – 9 : Čím vyšší číslo, tím příznivější hodnocení

Belgická listina povolených odrůd přadného lnu pro rok 2006
Výnos stonku a vlákna

    

Charakteristika znaků
Výnos v % A

ga
th

a

El
ec

tr
a

H
er

m
es

Ilo
na

M
ar

ili
n

M
el

in
a

Su
za

nn
e

Vi
ki

ng Střední hodnoty  
(1)

Výnos neros. Stonku 104,9 102,4 100,9 98,0 100,1 100,7 100,9 92,1 100 = 6791 kg/ha
Výnos dlouhého vlákna 102,9 97,5 105,3 98,0 97,8 99,6 104,4 94,6 100 = 1621 kg/ha
Výnos krátkého vlákna 105,7 104,7 98,0 98,4 102,7 101,3 97,8 91,5 100 = 380 kg/ha
Celkový výnos vlákna 103,4 98,9 103,9 98,1 98,7 99,9 103,1 94,0 100 = 2001 kg/ha
Obsah vlákna v % (z potěraného stonku)
- dlouhého vlákna
- krátkého vlákna
- lněného vlákna celkem

23,4
5,6
29,1

22,7
5,7
28,4

24,9
5,4
30,3

23,9
5,6
29,5

23,3
5,7
29,1

23,6
5,6
29,2

24,7
5,4
30,1

23,9
5,6
30,1

23,9
5,6
29,5

(1) Střední hodnoty ze všech odrůd

Belgická listina povolených odrůd přadného lnu pro rok 2006
Slovník charakteristika jednotlivých odrůd

Agatha Electra Hermes Ilona Marilin Melina Suzanne Viking

Rok zapsání
Šlechtitel
Zmocněnec

2000
Innoseeds

Braet

1996
Innoseeds

Braet

1992
Inra+LFC

v d Bilt

1995
Innoseeds

Braet

1998
Wiersum
v d Bilt

2003
Innoseeds

Braet

2005
Wiersum
v d Bilt

1983
LFC

v d Bilt

Barva květu

Počáteční vývoj

Kvetení

Zrání

modrá

dost dobrý až 
dobrý

dost pozdní

střední

modrá

dost dobrý

dost pozdní 
až pozdní

dost pozdní

modrá

dost dobrý

dost pozdní 
až pozdní

střední

modrá

dost dobrý

dost pozdní

dost ranné

modrá

dost dobrý

dost pozdní 
až pozdní

střední

modrá

dobrý

střední
dost ranné 
až ranné

modrá

dost dobrý 
až dobrý

dost pozdní

střední

modrá
dost dobrý 

až velmi dobrý
ranný až

 velmi ranný

dost ranné až ranné

Odolnost proti
- poléhání

- suchu a špatné
    struktuře půdy
- fusariose

- spále lnu

dost dobrá až 
dobrá

dost dobrá

dost dobrá až 
dobrá

velmi dobrá

dost dobrá

dost dobrá

dost dobrá 
až dobrá
nižší až 

průměrná

dost dobrá 
až dobrá

střední až 
dost dobrá
dost dobrá 
až dobrá
nižší až 

průměrná

dost dobrá 
až dobrá

dost dobrá

dost dobrá

průměrná

dost dobrá 
až dobrá

dost dobrá 
až dobrá

dost dobrá 
až dobrá
průměrná

dobrá

dobrá

dost dobrá

velmi dobrá

dobrá

dost dobrá 
až dobrá

dost dobrá 
až dobrá
nižší než 
průměrná

dost dobrá

méně pružná

dost dobrá až dobrá
dost dobrá až dobrá

průměrná

Česká frazeologie přeložena doslovně dle vlámského originálního textu

Tab č.1) - k článku: BELGICKÁ ODRŮDOVÁ SKLADBA

Tab č.2) - k článku: BELGICKÁ ODRŮDOVÁ SKLADBA

Tab č.3) - k článku: BELGICKÁ ODRŮDOVÁ SKLADBA
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             LNÁŘSKÝ SVAZ ČR - ZÁJMOVÉ  
             SPOLEČENSTVO LNÁŘŮ

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

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

Valná hromada LS volí Představenstvo LS, které řídí činnost lnář-
ského 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         

Studenti  prostudovali  velké  množství  užívání  běžně užívaných    
spotřebních  předmětů  v domácnosti,  od  drobností,  až  po  celé  kom-
plikované  soubory  výrobků  a  vyhodnotili  možnosti  aplikace  na  len.  
S podrobnou  znalostí  věci  a  se  solidní  dávkou  kreativity  přistoupili  
ke  svým  návrhům  neobvyklých  výrobků  ze  lnu,  jejichž  tradiční  
materiální  základ  v minulosti  byl  jiný  a  diametrálně  rozdílný.
Studentské  návrhy  předmětů pro domácnost ze  lnu,  bylo  mož-
no také  zhlédnout  na  jarních  veletrzích  a  setkávaly  se  vesměs                          
s pochopením,  respektive  byly  charakterizovány  jako  zajímavé.  
Jeden  velmi  úspěšný  návrh,  zpracovaný   jednou  ze    studentek  byl  
ihned  převzat  do  výroby.  Jsou to ozdobné  kryty  květináčů,  vyrobené         
ze  lněné  pleteniny.  
Výhodou je, že pletené materiály lze  snadno tvarovat podle potřebné 
velikosti.

 Pramen:  Masters  of  Linen.  Přetiskl  Vlas  Berichten  č.8/2006.  

Společné uspořádaní trhu lněných vláken a konopí v EU

Nedávno  vyšlo  nařízení  Evropské  unie,  které  rozhodlo,  
 že  zavedení  společného  uspořádání   trhu  v sektoru  lněných  vlá-
ken  a  konopí  bude  odloženo  až  na  sezónu  2007/2008.  Konkrétně               
to znamená, že :

• Zpracovatelské  prémie  pro  krátké  lněné  vlákno  a  konopné  
vlákno  zůstane  až  do  obchodní  sezóny  2007/2008  (sklizeň  
2007)  nezměněna.

• Zpracovatelské  prémie  pro  dlouhé  lněné  vlákno  celkem  se 
ponechávají   až  do  prodejní  sezóny  2007/2008  na  nynější  
výši,  tj.  160  EUR  za  1  tunu. Pro sezónu  2008/2009  budou  
zvýšeny  na  200  EUR  za  1  tunu.

• Dodatková  podpora  v určitých  oblastech  Nizozemí,  Bel-
gie  a  Francie  (pro  Belgii  120  EUR  na  1  ha  v  polde-
rech  a  50  EUR  ve  zbytku  Belgie)  bude  prodloužena,                                 
až  do  obchodní  sezóny  2007/2008.

Dále  se  předpokládá,  že  Komise  před  začátkem  obchodní  
sezóny  2008/2009,  včas  předloží  Evropskému  parlamentu                            
a  Radě  raport,  respektive  žádost,  aby  uvedená    pravidla  lnářské  
pěstitelské  i  zpracovatelské  podpory  platila  nadále  a  byla  přizpů-
sobena  dalšímu  pokračování.       

Pramen:  Réglement  (CE)  No.  953/2006 
 du  Conseil  du  19. 06. 2006.  

               Přetiskl  Vlas  Berichten   

INOVACE  MASTERS  OF  LINEN
(NOVÉ  POHLEDY  NA  UPLATNĚNÍ  LNU  

V INTERIÉRECH)
Nové  pohledy,  nové  nápady,  nové  formy  užití.  Studující  Vysoké  
školy  vizuálního  umění  v Bruselu,  (Supériure  des  Arts  Visuel  de  
La  CAMBRE),  fakulta  textilní  desinatury,  zkoumala  využívání  lně-
ných  materiálů  ve  spolupráci  se  značkou  nejvyšší  kvality  Masters             
of  Linen.  Autorské  téma  mělo  základní  zaměření  -  nové  formy  
užití  lnu  v interiérech.
Cílem  výzkumu  bylo  nalézat  nové  způsoby  a  formy  širšího využívání  
hotových  lněných  výrobků  pro  dům,  při zdůrazňování vysokých  kvalit  
lnu  a  jeho  užitných  vlastností  právě  pro  domácnost.
V pečlivém  zpracování  lnářské  expozice  pro  stánky  Masters                    
of  Linen  v posledním  vydání  edice  „Dům  a  jeho  potřeby  pro  život  
člověka se  doporučuje užití  nových,  netradičních  lněných  výrobků  
v domácnosti.


