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Středoevropští oráči mají šanci
S ohledem na koronavirovou pandemii byla letos zrušena řada světových i domácích společenských, sportovních, kulturních a odborných akcí. Zkrátka přišli
také příznivci soutěžní orby, neboť Světová společnost pro orbu (WPO) a Evropská oráčská federace (EFP) zrušily jak mistrovství světa v ruském Petrohradě,
tak mistrovství Evropy v ČR – Opavě. S tímto postupem se nehodlá smířit Společnost pro orbu České republiky, z. s., která na září 2020 připravuje dvě
tradiční mistrovské soutěže. Především o nich jsme si povídali s předsedou společnosti pro orbu a členem WPO Ing. Janem Cholenským, CSc.
v kategorii oboustranných dvouradličných pluhů, a Josef Štastný
a Josef Mališ, druhý a třetí z kategorie pluhů klasických. Součástí
3. ročníku Středoevropského
mistrovství v orbě bude i 47.
mistrovství České republiky
v orbě, vítězové obou kategorií
nás budou reprezentovat na již
zmíněném mistrovství světa v Irsku v roce 2021. Máme signály,
že o tuto akci je v moravskoslezském regionu neobyčejný zájem, a to jak ze strany města
Opava a Moravskoslezského
kraje, tak i obyvatel. Samozřejmě naším důležitým partnerem
je i Masarykova střední škola
zemědělská v Opavě, která letos
slaví 100. výročí založení.

Vladislav Fuka
Na letošním srpnovém mistrovství světa v soutěžní orbě v Petrohradě nás měli reprezentovat
lonští mistři republiky v obou kategoriích Pavel Král a František
Žaloudek. Takže se do Ruska nepodívají?
S pluhem tento rok určitě ne.
Světová společnost pro orbu rozhodla, že se letošní mistrovství
světa v Petrohradě přesune na
červen v roce 2021. V září by pak
mělo proběhnout řádné mistrovství světa v Irsku, kam se určitě
sjede celá Anglie, neboť tamní
tradiční mistrovství navštěvuje až
sedmdesát tisíc příznivců orby.
Rusko i Irsko souhlasí, většina
ostatních kroutí hlavou. Pořádat
v jednom roce dvě mistrovství
světa v orbě je podle mého názoru
více než rizikové, obzvlášť, když
sponzoři krotí, kvůli obavám
z hospodářských dopadů koronavirové krize, svoje výdaje. Pokud
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Evropská federace oráčů navrhovala, aby se toto mistrovství
uskutečnilo v Opavě příští rok,
ale Společnost pro orbu ČR na
to nepřistoupila. Tři mezinárodní oráčské soutěže v jednom ro-

se nám ale podaří najít finanční
prostředky, naši reprezentanti se
zúčastní obou mistrovství světa
v roce 2021, budou-li se konat.
Letošní Mistrovství Evropy se
mělo konat v Opavě, i to však bylo zrušeno. Na něm měli Českou
republiku reprezentovat Aleš
Malý a Petr Šteidl. Kdy a kam
pojedou oni?

ce je přece jen moc. Rozhodli
jsme se proto uspořádat 18. až
19. září v Opavě již 3. Středoevropské mistrovství v orbě
s přívlastkem otevřené, kterého
se mohou zúčastnit oráči z celé
Evropy i světa, jež jsme také
oslovili. A soutěžit budou i oba
naši reprezentanti Aleš Malý
a Petr Šteidl, druhý a třetí z loňského mistrovství republiky

Ano, každou zemi mohou reprezentovat dva oráči s klasickým jednostranným pluhem
a dva oráči s oboustranným otočným pluhem. Pokud reprezentuje danou zemi méně oráčů, dokážeme bodové výsledky přepočítat. Přihlášené země toto mezinárodní setkání vítají jako možnost poměřit svoje síly a nabýt
zkušenosti a dovednosti, které
mohou využít na jiných mezinárodních soutěžích organizovaných společností WPO a EFP,
tedy mistrovství světa a mistrovství Evropy v orbě.

Pokaždé skončil druhý za rakouskou reprezentací, jejímž
trenérem byl Herman Altmann,
několikanásobný mistr světa
v soutěžní orbě, který také vychoval svého syna Bernharda,
mistra světa v obou soutěžních
kategoriích (s jednostranným
i oboustranným pluhem, pozn.
redakce).

Zatím nepředpokládáme, že by
soutěžili. Počítali jsme s tím, že
v rámci řádného mistrovství Evropy bude mít v Opavě veliký

Rozhodčí?
Často se u nás diskutuje o tom,
jak rozhodčí někoho nadhodnotili či poškodili. Na středoevropské
mistrovství budou nasazení evropští rozhodčí a jeden zástupce
z České republiky, paralelně s nimi půjdou i čeští rozhodčí. Bude
tak možné porovnat, jak hodnotí
naši a zahraniční rozhodčí tu samou orbu v ten samý den u stejného oráče, tedy minimálně u našich čtyř reprezentantů, kteří bu-

V Opavě se bude konat i 18. mistrovství České republiky v orbě koňmi

prostor tamní výrobce pluhů.
I proto byla vybrána Opava. Poté, co bylo mistrovství Evropy
zrušeno, uvedený výrobce již podepsanou smlouvu o partnerství
vypověděl. Mrzí nás to o to víc, že
jsme vše dva roky připravovali.
Stejně se zachoval i český výrobce traktorů, takže ani on nebude
oficiálním parterem Středoevropského mistrovství v orbě.
Přesto jiskřička naděje pro uvedenou kategorii soutěžích exis-

Soutěžní klání v orbě si vetkla
do vínku i vzdělávání budoucí zemědělské generace. O co konkrétně jde?
Přáním všech je, aby mistrovská klání v orbě, ať již na národní či mezinárodní úrovni, byla
příležitostí nejen ukázky umu
jednotlivých soutěžících, ale také přehlídkou používané techniky moderního hospodaření
v zemědělství. Díky tomu, že se
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dou hodnoceni v rámci středoevropského soutěžení zahraničními
rozhodčími i našimi rozhodčími
v rámci mistrovství České republiky. Může se stát, podle počtu
účastníků českého mistrovství, že
jednu kategorii budou hodnotit
i sudí ze zahraničí. Čeští rozhodčí
pak dostanou výsledky svého
hodnocení i hodnocení evropských rozhodčí té samé parcely
a mohou porovnat, jak se orba
hodnotí u nás a jak ve světě.

Vraťme se ale do Opavy. Jak
budou obě soutěže probíhat?
Pokud jde o evropské mistrovství v orbě, první den se bude orat
strniště a druhý den louka. Již
dnes jsou do soutěže přihlášeny
státy bývalého Rakouska-Uherska, tedy Rakušané, Slováci, Poláci, Chorvati a Češi, účast přislíbili i Angličané, Švýcaři či Němci. První den, tedy v pátek 18. září při orbě strniště, se zároveň
uskuteční na stejném pozemku
Mistrovství České republiky v orbě klasickými jednostrannými
i dvouradličnými otočnými pluhy. Ti, kteří budou soutěžit za
Českou republiku ve středoevropském klání, budou zároveň
hodnoceni i v rámci českého mistrovství, aby v případě úspěchu
nepřišli o kvalifikaci na mistrovství světa a Evropy v roce 2021.
Může se tedy stát, že jeden oráč
vyhraje domácí mistrovství a zároveň i středoevropskou týmovou soutěž.
A na co se mohou návštěvníci
těšit v sobotu 19. září?

Jedním z českých reprezentantů středoevropského klání bude
i oráčský matador Aleš Malý
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Kdy budou soutěžit oráči s víceradličnými, sériově vyráběnými
pluhy?

výrazné přesuny po republice,
určitě nebude chtít nikdo ohrozit
výuku. Počítáme s tím, že účast
zejména mladých oráčů bude výrazně skromnější, nikoliv masová jako poslední dva roky. Letos
se mělo také uskutečnit krajské
kolo v Ústeckém kraji, i to bylo
zrušeno. Náhradní akcí a jakousi
výukovou a prezentační kvalifikací bylo Otevřené soustředění
Podřipských oráčů, které se konalo na začátku srpna nedaleko
Řípu.

Středoevropské mistrovství
v orbě je ale týmová soutěž.

Jen pro zajímavost, jak dopadl
český tým v obou předchozích ročnících?

V rámci Středoevropského mistrovství v orbě se v Opavě uskuteční
i 47 mistrovství České republiky
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dvě přitažlivé disciplíny, a to
18. mistrovství České republiky
v orbě koňmi a jubilejní 10. mistrovství České republiky v orbě
s historickou technikou a malou
mechanizací.

To se bude v rámci evropské
soutěže orat louka. Na stejném
pozemku proběhnou ještě další

Příznivci orby se také mohou těšit na historickou techniku

tuje. Podepsali jsme smlouvu
s novým oficiálním partnerem
mistrovství v orbě, a to se společností Kubota, kterou na českém
trhu zastupuje společnost K.B.T.
PROFTECH, s. r. o. Korektní
přístup tohoto importéra zemědělské techniky nás velice potěšil.
Jak široké bude startovní pole
na českém mistroství?
V České republice je řada škol,
pedagogů a žáků, kteří se pravidelně zúčastňují mistrovství republiky v orbě. Pod tlakem pandemie nepředpokládáme nějaké

tyto soutěže těší stále větší oblibě mezi veřejností, je možné na
nich představit vše, co dnes zemědělci využívají, především
velice sofistikované stroje. S určitou pokorou a mírou rizika
chceme poukázat také na to, že
zemědělci, aby uživili národ,
musejí pracovat za jakékoliv situace, covid necovid a přitom se
vzdělávat, cvičit a získávat zkušenosti. A také se přizpůsobit
změnám klimatu, které určitě
přijdou. V Opavě však nechceme vychovávat jen zemědělskou
mládež či oráče, ale také rozhodčí.
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Připouštíte si, že vám tyto přípravy může covid-19 zhatit?
Samozřejmě. Nepřispívá k tomu ani to, že covid-19 právě řádí
v severomoravském kraji. Máme
však zpracovaný plán dezinfekce
a při vlastní soutěži mohou být
dodrženy relativně bezpečné odstupy, stejně jako maximální počet účastníků. Všechny naše komise pracují a neustále komunikujeme s Evropskou oráčskou
federací. Konečný verdikt, zda
mistrovství proběhnou, padne
10. září. Štěstí ale přeje připrave
ným.

