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Spolehlivé pneumatiky  
pro měnící Se Svět 

mitas-tyres.com

Podmáčená pole a louky, kopcovitý terén a nekonečné silnice… Pláště Mitas odvedou práci 
spolehlivě a efektivně ve všech podmínkách. Jsou určeny pro širokou škálu zemědělských stroju° 
a profesionálním farmářu° m pomáhají udržet krok s dynamickým světem zemědělství. Pneumatiky 
Mitas, tradice od roku 1932.
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Pátek 29. září 2017
Sobota 30. září 2017

44. mistrovství 
České republiky v orbě

• orba jednostranným dvouradličným pluhem

• orba oboustranným dvouradličným pluhem

• 15. mistrovství České republiky v orbě koňmi

• 6. mistrovství České republiky v orbě historickou technikou a malou mechanizací

• 4. ročník v orbě víceradličnými pluhy

Pořádá Společnost pro orbu České republiky, z.s., 
pod záštitou ministra zemědělství, hejtmana Olomouckého kraje, 

města Přerova, Střední zemědělské školy v Přerově,  Agrární komory Přerov, 
ve spolupráci s Moravskou zemědělskou a.s. Prosenice.

MĚSTO PŘEROV

MORAVSKÁ
ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. 

PROSENICE
STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ

PŘEROV

 

 

   Nadační fond je zřízen za účelem dosahování 
obecně prospěšných cílů v oblasti zachování 
udržitelného života na Zemi. 

   Účelem fondu je zejména vzdělávací, 
monitorovací a osvětová činnost v oblasti 
zemědělství, zajišťující aktuální přehled o stavu, 
ochrany, využití a úbytku orné půdy, včetně jejích 
součástí. 

   Nadační fond bude podporovat budování 
povědomí o rizicích spojených se současným 
trendem degradace půdních profilů vlivy 
hospodářskými, administrativními a přírodními. 

Nadační fond pro záchranu orné půdy
Rozárčina 1480/7, Praha 4, 140 00
IČO: 033 75 030

www.zachranapudy.comEmail: zachranapudy@gmail.com



Vážené dámy a pánové,

těší mě, že jsem mohl převzít záštitu nad Mistrovstvím České republiky v orbě, protože každý dobrý 
hospodář si jistě uvědomuje, že s půdou, jako základním výrobním faktorem a nenahraditelným přírodním 

bohatstvím, je třeba zacházet šetrně a s úctou. Jako zemědělec, který má naoráno minimálně tisíc, dva tisíce 
hektarů, mohu prohlásit, že je velmi rozdílné orat doma nebo na soutěži, kde je to daleko náročnější. A tradice poměřování 
schopnosti dobře orat už se rozvíjela za první republiky. Naši předkové pořádali různé soutěže například na zemědělských vý-
stavách. Účastníci těchto klání zároveň tehdy i nyní popularizují zemědělství a kvalitní orbu. Ta se stále vyvíjí. Odborníci hledají 
vhodnou techniku, nové postupy a metody, které jsou co nejefektivnější a současně co nejšetrnější k orné půdě.
Mistrovství republiky v orbě je také příkladem toho, že práce v zemědělství není jen jednotvárnou dřinou, jak to mnohdy vidí 
laická veřejnost, ale že pro zemědělce může být i zábavou a životní náplní. Pevná vazba k rodné půdě je podle mě nezbytným 
předpokladem opravdu kvalitního hospodaření.
Přeji soutěžícím mnoho úspěchů, návštěvníkům pěkně prožitý den a organizátorům Mistrovství České republiky v orbě hodně 
zdaru v dalších letech.

Marian Jurečka,
ministr zemědělství

Dámy a pánové, vážení oráči,

nechybělo moc, a mohl jsem dnes za volantem traktoru sedět já. Skutečně. Zemědělství jsem studoval  
a léta v něm také pracoval. To je první důvod, proč jsem se rozhodl převzít nad tímto mistrovstvím záštitu  

           a podpořit ho.
Tím druhým je fakt, že zemědělství považuji za jeden z nejdůležitějších oborů lidské činnosti a orba je jeho vlajkovou disciplínou. 
Můžete mít sebelepší osivo, moderní hnojivo, ale bez pečlivé přípravy půdy nezmůžete nic. Od doby, kdy jsem se v oboru pohy-
boval, se mnohé změnilo. Techniku už z části řídí počítače, ale oráčství je stále poctivé řemeslo, kde se bez zručnosti neobejdete. 
Přeji vám dobrý záběr a kvalitní orbu, na které by plodiny zakořenily stejně pevně, jako jsem já zakořenil v našem kraji. Divákům, 
kteří se na vaše mistrovství přišli podívat, slibuji, že se mají na co těšit. 

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Marian Jurečka, ministr zemědělství

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje



V letošním roce se stane středomoravský Přerov poprvé místem konání Mistrovství České republiky 
v orbě. Jsem si jist, že čtyřiačtyřicátý ročník akce přinese do města nad Bečvou „vůni“ čerstvé půdy  

a že tu svůj „pot“ zanechají ti nejlepší čeští, moravští a slezští oráči.
Dovolte mi s notnou dávkou nadsázky nadnést, že přece i Přemysl Otakar II., který Přerov povýšil na krá-

lovské město, měl svého předka – oráče… Ostatně, předky mající vztah k půdě, měl asi každý z nás. Já také. 
Se zemědělstvím je naše město úzce spjato – navzdory tomu, že je vnímáno spíše jako průmyslové. Jenže právě zemědělství 
tady má své hluboké kořeny… a ne náhodou. Město se nachází v úrodné části Moravy, kde se dařilo celé řádce plodin, kolem 
Přerova se rozprostírají širé lány Hané, která je odpradávna kolébkou zemědělců. Ne nadarmo tu dnes máme tradici „dožínek“, 
stejně jako třeba „dočesné“. Z Přerovska šel do světa chléb, cukr i pivo – a dnes dokonce po kapkách i víno.
Věřím, že se letošní ročník stane opravdovým svátkem všech oráčů a že si celou akci užijí nejen oni, ale i diváci. Přál bych si, aby 
se Přerov stal dobrým hostitelem – i místem, kam se účastníci budou rádi vracet nejen za vzpomínkami na „vůni půdy“.

Vladimír Puchalský, 
primátor Přerova

Vážení příznivci soutěžní orby, oráči,

     setkáváme se společně na již 44. MR v orbě, tentokrát na úrodné Hané. Jsem velice rád, že naši záli-
bu, koníčka, ale především poslání, přijalo se všemi náležitostmi jak vedení Olomouckého kraje, vedení 

města Přerova, tak i zdejší střední zemědělská škola SŠZe, škola s úžasnou a dlouhodobou tradicí výchovy 
mladých zemědělců. Jsem přesvědčen, že i Společnost pro orbu svými aktivitami přispívá k tomuto jedinečné-

mu úkolu, tj.výchově zemědělců k optimální, precizní a přesné práci s pluhem, jedním z nástrojů základního zpracování půdy. 
Pluh jako odraz šikovnosti, důvtipu a řemeslné vyspělosti pro svět vynalezli čeští bratranci Veverkové. Je to nástroj, ke kterému 
se obrací velká pozornost v rámci zpracování půdy. Význam pluhu se znovu vrátí a bude napravovat následky minimalizačních 
technologií zpracování půdy. Následky, na které upozorňuje nejen část zemědělské, ale zejména nezemědělské veřejnosti. Zpra-
covaný propustný, pro zadržení vláhy  připravený orniční horizont, můžeme považovat za základ jedné z nejdůležitějších úloh 
zemědělství, tj. zadržování vody v krajině, hospodaření s vláhou. Životně důležité téma pro celý svět.
Vy, kteří obětujete orbě a kvalitnímu hospodaření na naší půdě své úsilí, čas, um nebo alespoň pozornost, máte můj obdiv. Přeji 
nám všem se stejným smýšlením hodně sil a konkrétních výsledků v záchraně orných půd. 
Oráčům vyjadřuji poděkování, že přijeli ukázat své umění právě sem, na úrodnou Hanou a organizačnímu týmu uznání za úsilí 
při organizování této velké, pro nás všechny, tak důležité akce. 

Všem, tedy soutěžícím i divákům, přeji rovnou brázdu!

Závěrem děkuji panu ministru zemědělství Marianu Jurečkovi a jeho týmu, Olomouckému kraji, městu Přerov a všem sponzo-
rům za vstřícnost, se kterou přistupovali k uspořádání 44. mistrovství ČR v orbě  v Přerově.  

Těším se s vámi na setkání na dalších oráčských akcích.

Ing. Jan Cholenský, CSc.,
předseda Společnosti pro orbu ČR

Člen WPO

Vladimír Puchalský, primátor Přerova

Ing. Jan Cholenský, CSc., 
předseda Společnosti pro orbu ČR, z.s.
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Čestní hosté 44. ročníku Mistrovství České republiky v orbě - Přerov

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckéh kraje

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

Ing. Miroslav Toman, CSc.
předseda Agrární komory ČR

Vladimír Puchalský
primátor města Přerova

Ing. Petr Měřínský
náměstek primátora města Přerov

Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. Dr.h.c.
rektor České zemědělské univerzity v Praze

Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor Mendelovy univerzity v Brně

Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
děkan agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Mgr. Radovan Rašťák
ředitel Zemědělské školy v Přerově

Ing. Bohumír Střelec
jednatel Technických služeb města Přerova

Ing. Jaroslav Hradil
předseda představenstva Moravská zemědělská a.s.

Ing. Otakar Dokoupil
starosra obce Prosenice

Mgr. Pavel Hlaváček
ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství kraje Vysočina

Ing. Jan Cholenský, CSc.
zástupce české republiky v mezinárodní organizaci WPO

předseda Společnosti pro orbu ČR, z.s.



ZPRACOVÁNÍ PŮDY 
Kompletní sortiment strojů Kverneland pro Vaši farmu

WHEN FARMING MEANS BUSINESS
kverneland.cz

• NESENÝ OBOUSTRANNÝ PLUH 150 S • NESENÝ OBOUSTRANNÝ PLUH 2500 S i-Plough®

• PŮDNÍ PĚCH PACKOMAT • POLONESENÝ OBOUSTRANNÝ PLUH PB

• TALÍŘOVÝ PODMÍTAČ QUALIDISC T • RADLIČKOVÝ KYPŘIČ TURBO T

• TAŽENÝ KULTIVÁTOR MAGNUM • VÁLCE ACTIROLL



Časový harmonogram 44. mistrovství České republiky v orbě

Pátek 29. 9. 2017

 8.00   příprava soutěžních parcel

 9.00  příjezd a registrace soutěžících, zahájení tréninku

 10.00  praktická ukázka soutěžní orby, příprava a školení oráčů

 12.00  příjezd rozhodčích, registrace

  14.00  praktické školení rozhodčích, teoretická příprava

 17.00  konec tréninku

 17.30  uzavření DEPA

 18.00  slavnostní zahájení 44. MR na náměsti T.G.M. Přerov (hraje reprodukovaná hudba)

 19.30  slavnostní večer - losování parcel

   kulturní program - sál Městského domu v Přerově

Sobota 30. 9. 2017

 7.30 příprava traktorů v depu

 8.00 odjezd traktorů z DEPA na orbu a vybraná část na náměstí T.G.M.

 8.30 slavnostní zahájení a projevy na náměstí

 9.45 odjezd hostů a  traktorů z náměstí na pole

 10.00 slavnostní slib rozhodčích a oráčů u tribuny, losování startovních čísel 

  pro orbu koňmi

 10.15 zahájení 44. MR - slavnostní brázda

 10.15 odjezd k soutěžním parcelám

 11.00 orba naorávky (zelená vlajka) zahájení orby

 11.20 konec naorávky (červená vlajka)

 11.20-12.00 hodnocení naorávky, pokračování soutěže v orbě

 14.40  konec soutěžní orby

 14.45 vyhlášení výsledků 15. mistrovství ČR v orbě końmi, dekorování a předání cen

 15.15  vyhlášení výsledků 44. mistrovství České republiky v orbě a předání cen



Startovní listina 44. mistrovství republiky v orbě  

Klasický jednostranný dvou a tříradličný nesený pluh

Otočný dvou a tříradličný nesený pluh

Víceradličné pluhy

Junioři

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

1. Dlabal Jan 1991 Zetor Kverneland SZeŠ Čáslav Jan Dlabal SZeŠ Čáslav

2. Grolich Jan 1984 Zetor Kverneland Mendelu v Brně AF Mendelu

3. Grolich Radek 1986 MT 8-050 Dvouradl.r.v. 1960 Mendelu v Brně AF Mendelu

4. Chmelař Jiří 1966 Zetor Ross SŠSP a S Zábřeh SŠSP a S Zábřeh

5. Janoušek Filip 2000 Zetor Ross ZD Dolní Újezd SŠZAT Litomyšl Plouwing team

6. Král Pavel 1977 Steyr Kverneland Navos, a.s. Agri CS, a.s.

7. Milík Václav 1960 Zetor Kverneland Agros Kojice Agros Kojice

8. Mužík Vojtěch 1976 Zetor Ross Mužík Vojtěch Mužík Vojtěch

9. Sztarsich Oliver 1999 John Deere Kverneland
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracoviště Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracoviště Kamenice n/Lipou

10. Teplý Ondřej 1990 Zetor Kverneland ZD Dolní Újezd SŠZAT Litomyšl Plouwing team

11. Trýnoha Filip 1999 Zetor Kverneland SZeŠ Čáslav SZeŠ Čáslav

12. Zatloukal Ludvík 1942 Zetor Ross
PMP práce mechanizač.pro-
středky

PMP práce mechanizač.
prostředky

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

1. Blecha Martin 1999 Zetor Kverneland Gymnázium a SŠ Podbořany Gymnázium a SŠ Podbořany

2. Malý Aleš 1958 New Holland Kverneland SŠSP a S Zábřeh SŠSP a S Zábřeh

3. Müller Tomáš 1997 New Holland Vogel & Noot      SZeŠ Čáslav SZeŠ Čáslav

4. Šteidl Petr 2000 John Deere Kverneland
SPŠ a SOU Pelhřimov Pracoviště 
Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracoviště Kamenice n/Lipou

5. Žaloudek 
František

1982 John Deere Kverneland Žaloudek spol s r.o., Zaříčany Žaloudek spol s r.o., Zaříčany

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

1. Martin Svoboda 1989
Massey Fergu-
son

Jupiter otoč.
čtyřradl.

OPaLL-AGRI s.r.o.Hertice OPaLL-AGRI s.r.o.Hertice

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

1. Blecha Martin 1999 Zetor  Kverneland Gymnázium a SŠ Podbořany Gymnázium a SŠ Podbořany

2. Janoušek Filip 2000 Zetor Ross ZD Dolní Újezd 
SŠZAT Litomyšl 
Plouwing team

3. Müller Tomáš 1997 New Holland Vogel & Noot      SZeŠ Čáslav SZeŠ Čáslav

4. Sztarsich Oliver 1999 John Deere Kverneland
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracoviště Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracoviště Kamenice n/Lipou

5. Šteidl Petr 2000 John Deere Kverneland
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracoviště Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracoviště Kamenice n/Lipou

6. Teplý Ondřej 1990 Zetor Kverneland ZD Dolní Újezd 
SŠZAT Litomyšl 
Plouwing team

7. Trýnoha Filip 1999 Zetor Kverneland SZeŠ Čáslav SZeŠ Čáslav



Historická technika - veteráni

Orba s koňmi - klasický pluh

Orba s koňmi - otočný pluh

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

1. Gela Josef 1964 Zetor 25A Roudnický PN 252 V utajení Za každou cenu

2. Nevídal Antonín 1964 Zetor 3011 Eberhardt –Tiger 330 Křepičáci

3. Vaňourek Miloš 1956 Zetor 25K Becher
Traktor ZETOR tým Míly Vaňourka 
Krásný Dvůr

Traktor ZETOR tým Míly 
Vaňourka Krásný Dvůr

4. Vaňourek Pavel 1983
Zetor 2511 
Major Zetor-
matik

Kverneland
Traktor ZETOR tým Míly Vaňourka 
Krásný Dvůr

Traktor ZETOR tým Míly 
Vaňourka Krásný Dvůr

5. Vyňuchal Jiří 1954 Zetor 3011
Dvouradličný domácí 
výroba

6. Nádvorník Josef 1999 Zetor 2511 Oddson ZD Dolní Újezd 
SŠZAT Litomyšl 
Plouwing team

Jméno Roč. Kůň Stáří Plemeno Tým

1. Dobrovolný František 1962
Leontýnka a 
Lumen

12 a 7 let Hafling

2. Musil Zdeněk 1956 Rigoš a Bára 21 let oba Hafling

3. Sitte Petr 1992 Irča a Mája 10 a roky Slezský norik AF Mendelu

4. Sněhota Oskar 1964 Jasánek a Nil 9 a 7 let Slezský norik Stáj Žarošice

5. Veterník Martin Jura a Kola 6 a 7 let Muráňský norik Slovenská republika

6. Wimmer Václav 1954
Falerina a Em-
pirica

9 let obě Starokladrubské vranky NOPO ZN Slatiňany

Jméno Roč. Kůň Stáří Plemeno Tým

1. Daňková Šárka 1995 Agra, Márka 12 a 6 let ČMB

2. Vydra Ladislav 1946 Bety a Kryšpín 12 a 3 roky ČMB

www.orba-cr.cz



2. ročník otevřeného mistrovství Olomouckého kraje v orbě

První krajská orba se uskutečnila v polovině května za po-
někud větrného, ale slunečného počasí na pozemcích SŠZe  
v Přerově. Tato Střední škola zemědělská v Přerově s více než 
150letou tradicí byla vybrána jako centrum odborné přípravy 
zemědělského vzdělávání na Moravě.
Soutěže se zúčastnilo celkem osm soutěžících, kteří se svého 
úkolu zhostili zodpovědně. Na začátku dne byl krátký trénink, 
poté si při slavnostním zahájení soutěžící vylosovali startovní 
čísla, parcely a potom už následovala samotná soutěžní orba.

Ministerská podpora 
Oráče přijel podpořit i ministr zemědělství Marian Jurečka, 
který mezi nimi pobyl velkou část dopoledního programu. 
Během svého pobytu hovořil s jednotlivými soutěžícími a zá-
stupci pořadatelské organizace. Jak ukazuje jedna z fotografií 
na této stránce, zavítal také ke stánku Zemědělského týdení-
ku, mediálního partnera všech letošních zápolení oráčů, který 
nemohl na této události chybět.
Na celou soutěž dohlížela komise rozhodčích v čele s hlavním 
sudím Rudolfem Linhartem. Krátce před druhou hodinou 
odpoledne, kdy již i poslední soutěžící dooral a vše bylo vy-
hodnoceno a sečteno, tak ing. Jan Cholenský, CSc., předseda 
Společnosti pro orbu ČR, vyhlásil výsledky.

Výsledky soutěže
Po téměř tříhodinovém zápolení si krajské vítězství vybojoval 
ing. Pavel Král se startovním číslem 2, s traktorem Steyr a plu-
hem Kverneland, kterého do soutěže vyslala firma AGRI CS, 
a.s., tým NAVOS a.s. Stříbrný pohár si zasloužil Jan Grolich z AF 
Mendelovy univerzity s traktorem Zetor a pluhem Kverneland.
Vítěznou trojici uzavíral zástupce SŠSPaS Zábřeh Jiří Chmelař
s traktorem Zetor a pluhem Ross. Krásné skleněné poháry, mi-
strovská díla našich sklářů, předali vítězům zástupci hlavních 
sponzorů celé akce. Mezi cenami nechyběl kromě kvalitních 
olejů ani pytel obilí.
Na nepopulárním čtvrtém místě skončil domácí oráč a záro-
veň nejmladší soutěžící, vyslaný SŠZe v Přerově Marek Cupák, 
který dostal originální a stylovou bramborovou medaili z pra-
vého lilku bramboru ve tvaru srdce.

Krajská kola
Krajské soutěže v orbě pořádá již třetím rokem Společ-
nost pro orbu ČR, z.s., jejímž cílem je předávání praktických  
i teoretických zkušeností v obdělávání půdy zejména mladé 
generaci, a také propagace nejstaršího a dosud nepřekona-
ného způsobu zpracování půdy. Jak se všichni shodli, Krajská 
orba v Přerově se v letošním roce vydařila a všichni se těšili  
na další krajská kola. Následovala orba v Ústeckém kraji  
v Droužkovicích 22.7., dále pak 26.8. v Libereckém kraji  
v Troskovicích a po prázdninách vše pokračovalo 3. ročníkem 
otevřeného krajského mistrovství v orbě Pardubického kraje  
v Rybitví 9.9. Soutěže vrcholí již 44. ročníkem mistrovství  
České republiky v orbě 30.9. 2017 v Přerově.
V říjnu se pak v Čáslavi bude konat 2. ročník otevřeného
mistrovství Středočeského kraje v orbě s názvem - Setkání
mistrů.



2. ročník otevřeného mistrovství Ústeckého kraje v orbě

V sobotu dne 22. července 2017 se nedaleko hotelu  
U svatého Václava ve Vysočanech u Chomutova uskutečnil 
druhý ročník otevřeného mistrovství v orbě Ústeckého kraje. 
Za teplého a slunečného počasí se divákům představilo cel-
kem 12 soutěžících ve čtyřech kategoriích. Devět soutěží-
cích z České republiky a tři ze sousední Spolkové republiky  
Německo. Zde byla zajímavost v tom, že kolegové přijeli i od-
jeli s traktory a pluhy po ose, a tak je od hraničního přecho-
du až do Vysočan na dálnici D7 doprovázel kvůli bezpečnosti 
policejní doprovod.
 Po tradičním slavnostním zahájení a vylosování parcel, zača-
la v 11.00 hodin krajská soutěž v orbě. Pro návštěvníky bylo 
dalším zpestřením i to, že start vlastní soutěže provedl hejt-
man Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček. Ten tradiční 
orbu, jako základní činnost při zpracování půdy, velmi pod-
poruje.
I přesto, že se jednalo „pouze“ o krajské kolo a jeho druhý 
ročník, celá soutěžní orba zapůsobila na všechny návštěv-
níky dojmem perfektně uspořádané akce s dlouholetou  
tradicí.
Pozemky, které poskytla společnost  Agrocom Hrušovany, 
spol. s r. o., byly velmi dobře připraveny. Vlastní přípravu  
a kvalitu této krajské orby podtrhla výrazná pomoc při vyměřo-

vání pozemků i následném úklidu skupinou Podřípských oráčů  
v čele s Ing. Zdeňkem Ondrou. Na sklonku soutěže se sice 
přihnala dešťová přeháňka, ta ale vynikající náladu při vyhla-
šování výsledků nezkazila. 
Slavnostního předávání cen se za Ústecký kraj zúčastni-
la paní Ing. Monika Zeman, jednatel společnosti Agrocom  
Hrušovany, spol. s r. o. pan Ing. Jaroslav Brožka, dále se pře-
dávání cen zúčastnil jménem rozhodcovského sboru doc. 
Ing. Adolf Rybka, CSc. a za generálního partnera společnost 
Fuchs Oil Corporation (CZ), spol. s r. o. pan Petr Bauer. Ještě 
je třeba připomenout, že před samotným zahájením soutěže 
došlo k malému slavnostnímu aktu. Spočíval ve slavnostním 
předání vytyčovacích tyčí, bez kterých se soutěžící v orbě 
neobejdou. Tyto důležité pomůcky mají čtyřicetiletou histo-
rii. Pro soutěžní orbu je používal pan Emil Olmer, který pro-
pagoval umění a zručnost našich oráčů s traktorem Kirovec 
K701 ještě hluboko v dobách před rokem 1989. Tyto nepo-
stradatelné pomůcky slavnostně převzal pan Libor Švejda, 
který se účastní krajských i republikových soutěží s trakto-
rem Kirovec K 700A se šestiradličným pluhem PHX 6. Druhý 
ročník mistrovství v orbě Ústeckého kraje byl s vyhlášením 
výsledků u konce. Většina přítomných však vyslovila přání 
setkat se zde opět v roce 2018.



3. ročník otevřeného mistrovství Libereckého kraje v orbě

Třetí otevřené mistrovství Libereckého kraje je ukončeno  
a můžeme se těšit na další ročník. V krásném malebném pro-
středí Českého ráje, přímo pod dominantou „Trosky“ pomě-
řili své síly oráči napříč soutěžními kategoriemi. Byly zde dva 
víceradličné nesené pluhy, dva klasické dvouradličné pluhy 
a jeden historický pluh tažený traktorem. Slavnostní losová-
ní parcel nedaleko budované keltské tvrze zahájil předseda 
Společnosti pro orbu ČR, z.s. Ing. Jan Cholenský, CSc. Po vy-
losování soutěžních pozemků přivítali soutěžící významní 
hosté v čele s Jiřím Löffelmannem členem rady kraje po-
věřeného řízením rezortu životního prostředí, zemědělství  
a rozvoje venkova, dále účastníky soutěže přivítal Ing, Jiří  
Sameš, předseda Agrární komory Libereckého a Jablonec-
kého kraje, Ing. Jaroslav Egert, jednatel společnosti Agro-
ben Kacanovy, s.r.o., na jejichž pozemcích se soutěž konala, 
Vlaďka Pachlová, ředitelka Agrárního poradenského a infor-
mačního centra Libereckého kraje a další. Soutěžící se pustili  
s vervou do soutěžního klání a bylo se opravdu na co dívat. 
Návštěvníci, kteří přišli podpořit oráče, se mohli občerstvit  
u stánků krajské regionální potraviny. Za to je třeba poděko-
vat Regionální agrární radě Libereckého kraje pod vedením 
paní Vladimíry Pachlové.
Již tradičně se potkáváme na krajských orbách s víceradlič-

nými pluhy od manželů Šárky a Libora Švejdových z Horních 
Habartic. Jejich sběratelská vášeň je dohnala k osmi obrov-
ským strojům značky KIROVEC, které si kdykoliv můžete pro-
hlédnout u nich doma na jejich dvoře.
Liberecké orby se Libor Švejda zúčastnil s traktorem K-700A, 
pod jehož kapotou se skrýval osmiválcový motor a pluhem 
PHX 6 z Roudnice nad Labem. Jeho kolega a zároveň pomoc-
ník v dopravě těchto kolosů na soutěže  pan Daniel Kejzlar 
oral s dvanáctiválcovým traktorem K-701 a pluhem s osmi 
radlicemi. Pluh je  prototypový vzorek, který vyrobil  Jaroslav 
Ježek s názvem PLN 8.
Celkovým vítězem 3. ročníku otevřeného mistrovství  
Libereckého kraje v orbě v oce 2017 se stal pan Josef Hloucal. 
Je to velmi zkušený a dlouholetý oráč, kterého pravidelně 
doprovází jeho osmaosmdesátiletý otec, kterému tímto  
přejeme, aby shlédl ještě mnoho soutěžních ročníků  
a neváhal předávat svoje letité zkušenosti všem, kteří rádi 
naslouchají. 
Slavnostní vyhlášení vítězů se pak odehrálo přibližně  
ve 14.30 hodin. Je potřeba také připomenout, že při této 
krajské soutěži se opět uskutečnil sraz absolventů již neexis-
tující Střední zemědělské školy z Turnova, v čele s profesory 
Jaromírem Ducháčem a Josefem Pekařem.



3. ročník otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě

V úvodníku otištěném v programu na krajskou orbu v Rybitví   
Ing. Jan Cholenský, předseda Společnosti pro orbu, hovořil o tom, 
že být součástí oslav 190. výročí od vynálezu ruchadla bratranci 
Veverkovými je skutečná čest. Jsme velmi rádi, že soutěžní orba, 
lidově řečeno  přispěla  „s troškou do mlýna“ a  tyto oslavy pod-
pořila. Krásné počasí přivítalo celkem 7 soutěžících, kteří poměřili 
svoje síly ve třech kategoriích. Opět se velkým lákadlem stala orba 
koňmi a návštěvníci mohli sledovat nádhernou souhru mezi člo-
věkem a koňem. 
Vlastni oslavy však začaly mnohem dříve. Zhruba v 8.00 hodin  
se sešli Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje, starosta  
Rybitví Ing. Radim Voltr, předseda Společnosti pro orbu  
Ing. Jan Cholenský a senátorka za Pardubický kraj Miluše Hor-
ská u pomníku batranců Veverkových ke slavnostním projevům.  
Ing. Cholenský předseda Společnosti pro orbu ČR, z.s., zde po-
hovořl o zpracování půdy a důležitosti zadržení vody v krajině.  
Po těchto oficialitách se účastníci oslav přesunuli do místa  

Na všech krajských soutěžích probíhalo školení oráčů 
a zemědělské veřejnosti společně s praktickými ukázkami orby.

soutěžní orby, které bylo od památníku vzdáleno cca 500 metrů.
Na poli určeném k soutěžní orbě nejprve proběhnul slavnostní 
akt losování parcel. Po té začala vlastní soutěž.
Výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s. si vždy velmi váží nových orá-
čů, kteří přispívají svým umem ke kvalitě soutěže. V Rybitví patřil 
mezi tyto nováčky Ing. Josef Novák ze společnosti N.O.P.O.Z.M. 
s.r.o. Slatiňany. Ten se svým traktorem DEUTZ  F2L 512 r.v. 1952 
a pluhem Landsberg obsadil druhé místo v kategorii Historická 
technika. 
Pevně věříme, že soutěžní orba chytla pana Nováka za srdce a že se 
budeme potkávat i na jiných soutěžích. Závěrem lze říci, že 3. roč-
ník otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě dopadl vel-
mi dobře. Velikou pochvalu si zaslouží vystavovaté jako společnost 
CEREA, a.s., Klas Nekoř, Agrární komora Pardubického kraje, dále 
společnosti Agrico, s.r.o. Týniště nad Orlicí, Temak, s.r.o. Pardubice, 
Agrometall Heřmanův Městec, N.O.P.O.Z.M. Slatiňany a v neposled-
ní řadě Pardubický kraj, v čele s Ing. Václavem Kroutilem.
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Technické služby města Přerova, s.r.o. zajišťují:

• odpadové hospodářství
• čištění a opravy komunikací
• údržbu veřejné zeleně a parku Michalov
• údržbu veřejného osvětlení
• správu parkovišť a tržnic
• útulek pro zatoulaná zvířata
• správu polesí
• pohřební službu a správu hřbitovů



Ve dnech 19. - 20. 8. 2017 se ve švýcarském Diessenhofenu na 
hranicích s Německem konalo 34. mistrovství Evropy v orbě. 
Českou republiku reprezentovali zástupci Společnosti pro orbu 
ČR,z.s. pan František Žaloudek z Čáslavi, s traktorem John Deere 
a pluhem Kverneland.

Druhým zástupce byl pan Dušan Mihalík, student Zemědělské 
školy v Kamenici nad Lipou, rovněž s traktorem John Deere  
a pluhem Kverneland. 

Dvaadvacetičlenná výprava českých zástupců se snažila 
maximálně podporovat oba soutěžní týmy. Oráče Žaloudka 
vedl jeho otec, František Žaloudek starší a oráče ze zemědělské  
školy vedl pan Josef Cink. Organizátoři mistrovství si nakonec 
pana Cinka vybrali do sboru rozhodčích, a tak za něho zaskočil  
s pomocí i radou Ing. Zdeněk Ondra.

Celkem se soutěže zúčastnilo 24 oráčů z dvanácti evropských 
zemí.

Své zástupce vyslaly státy Belgie, Dánsko, Anglie, Francie, 
Německo, Holandsko, Severní Irsko, Irsko, Rusko, Skotsko, 
Švýcarsko a Česká republika.

I když oba naši zástupci v celkovém hodnoceni skončili 
ve druhé polovině startovního pole, splnili úkol, se kterým 
byli do soutěže vysláni - perfektně reprezentovat naši 
republiku a Společnost pro orbu ČR, z.s.
Na prvním a druhém místě se celkově umístili oráči z Irska. 
Vítězem se stal s celkovým počtem 457 bodů Jer Coakley 
s traktorem Ford a pluhem Kverneland. Druhé místo obsadil 
Dan Donnelly a třetí místo obsadil soutěžící ze Severního 
Irska James Coulter. Blahopřejeme.

V roce 2018 se evropská soutěž bude konat 23. - 24. 6.2018 
v Suzdalu v regionu Vladimir v Rusku.

34. mistrovství Evropy v orbě



Oráčský rok 2016 a 2017

Po ukončení 43. mistrovství České republiky v orbě se vý-
bor Společnosti pro orbu ČR, z.s.  poprvé sešel dne 23. 11. 
2016 na tradiční hodnotící schůzi v Zábřehu na Moravě. Ve 
večerních hodinách proběhlo setkání se sponzory, kde bylo 
řečeno mnoho zajímavých myšlenek.  Ke konci roku 2016 
bylo vyexpedováno další číslo Zpravodaje Rovná brázda, 
ve kterém již s předstihem byla členská základna seznáme-
na s termíny soutěží pro rok 2017. Těsně před koncem roku 
proběhlo v Ústí nad Labem poděkování zástupcům kraje  
a starostovi Peruce za jejich přístup k organizaci Mistrovství 
České republiky v Peruci.
 Na další výborové schůzi, která se uskutečnila hned po No-
vém roce dne 5. 1. 2017 ve Stránčicích, byl do výboru pozván 
nový člen výboru Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., nastupující 
do funkce za Ing. Petra Nováka, Ph.D., který z osobních dů-
vodů s prací ve výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s. skončil. 

 V této době začíná intenzivní příprava plánu akcí na rok 
2017, který byl již navržen koncem roku 2016. Začala přípra-
va nejdůležitějšího jednání celé členské základny, a tím byla  
Valná hromada. 

Ale pojďme popořádku.
Termíny krajských soutěží byly stanoveny již v roce 2016  
a popis těchto soutěží najdete na jiných stránkách. 

Valná hromada
 Nejdůležitějším jednáním členské základny v daném roce 
je bezesporu Valná hromada. Mimochodem název Valná 
hromada byl letos použit naposledy. Od roku 2018 se shro-
máždění členů Společnosti pro orbu ČR, z.s. musí jmenovat 
„Členská schůze“ (Viz nové stanovy - Poznámka redakce).
Jednání Valné hromady se uskutečnilo dne 24. 2. 2017 na 
půdě České zemědělské univerzity v Praze - Suchdole. Ve 
13.30 hodin se sešli členové společnosti v kruhové hale  
k projednání důležitých bodů, jak za rok 2016, tak k plánu 
práce a hospodaření na rok 2017 aj. 
Jednání zahájil předseda Ing. Jan Cholenský, CSc. přednese-
ním Zprávy o činnosti za uplynulé období. Jednání  navázalo 
zprávou o hospodaření za rok 2016, návrhem plánu práce 
na rok 2017 a výhledem do budoucnosti. Schůze pokračo-
vala dalšími body, jako byla kooptace nového člena výboru 
za Ing. Petra Nováka, Ph.D.,  kterého nahradil Ing. Lubomír 

Neudert, Ph.D.  z Mendelovy univerzity v Brně až k závěrečné 
diskuzi. 

Stručné shrnutí činností v roce 2016: 
Rozsah a množství soutěží v roce 2016 byly v přímé úměře 
nákladům. Ing. Jan Cholenský, CSc. poděkoval všem členům 
za aktivní přístup, poděkoval všem sponzorům a hlavně Mi-
nisterstvu zemědělství ČR za jejich vstřícný postoj k orbě. Vy-
slovil přání, aby spolupráce takovéhoto rozsahu pokračovala 
i v budoucnu. Za výbor společnosti podpořil jednoznačný 
postoj k navrženému plánu akcí s další možností kvalitnější 
prezentace orby na veřejnosti.

 V pátek 10. 3. 2017 se na Střední škole zemědělské v Přero-
vě a následně na radnici města Přerova  uskutečnilo jednání 
k přípravě 2. ročníku otevřeného mistrovství Olomouckého 
kraje v orbě. Byly probrány zásadní úkoly a rozděleny kom-
petence k jejich uskutečnění.
Ve čtvrtek 20. 4. 2017 proběhlo další jednání výboru Spo-
lečnosti pro orbu ČR, z.s. ve Stránčicích. Do tohoto jednání 
přinesli Aleš Malý a Ing. Jan Cholenský, CSc. příznivé zprávy 
o tom, že záštitu nad  krajskou i republikovou orbu v Pře-
rově převzal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk  
a nad všemi krajskými i republikovou orbou v roce 2017 mi-
nistr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka. Tyto pozitivní zprá-
vy signalizují, že soutěžní orba je ze strany státních institucí 
vnímána pozitivně.
Do výboru přišel požadavek a pozvání ze sousední Spolko-
vé republiky Německo na účast českých oráčů na Saském 
zemském mistrovství, které se má uskutečnit 7. 10. 2017  
v Memmendorfu, nedaleko českých hranic. Výbor společ-
nosti obratem pozval německé kolegy na krajskou orbu  
Ústeckého kraje. Společné jednání bylo naplánováno na  
2. 5. 2017 v místě konání 2. ročníku otevřeného mistrovství 
Ústeckého kraje v orbě. Hostitelem této mezinárodní schůz-
ky se stal Agrocom Hrušovany spol. s r.o. v čele s jednatelem 
Ing. Jaroslavem Brožkou.
Místem setkání se stal hotel U svatého Václava ve Vysoča-
nech. Sešli se zde předseda společnosti Ing. Jan Cholen-
ský, CSc., Ing. Zdeněk Ondra, Ing. Jaroslav Brožka, dále Mgr. 
František Bína, ředitel euroregionu Krušnohoří a Roman 
Apeltauer. Za německou stranu přijali pozvání Dr. Manfred 
Böhem a Mirko Mauersberger. Hlavním tématem jednání 
bylo nastartovat vzájemnou výměnu soutěžících oráčů na 
akcích po obou stranách hranice.



2. ročník otevřeného mistrovství Olomouckého kraje.
Soutěž se uskutečnila dne 19. 5. 2017 na pozemcích Střední 
školy zemědělské v Přerově. Informace si můžete přečíst  na 
stránkách popisujících krajské orby.
V tento den se také konala i velmi důležitá  schůzka mezi zá-
stupci Společnosti pro orbu ČR, z.s. a ministrem zemědělství 
ČR Ing. Marianem Jurečkou. 

Ten si našel ve svém náročném  programu čas a strávil při-
bližně tři hodiny mezi oráči. Vyslechl si mnoho zajímavých 
myšlenek, jak soutěže vylepšit a posunout soutěžní orbu dál. 

Práce výboru nespočívá jenom v přípravách soutěží. Velmi 
důležité je dlouhodobé plánování. Proto se 14. 6. 2017 sešel 
Ing. Jan Cholenský, CSc. s představiteli Střední průmyslové 
školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov se sídlem  
v Kamenici nad Lipou, kde projednávali soutěže v roce  2018. 
Toto jednání bylo impulsem pro jednání s  krajem Vysočina, 
představiteli města Kamenice nad Lipou a hlavně s ředite-
lem školy Mgr. Pavlem Hlaváčkem.
Z těchto jednání vyplynul termín 1. ročníku otevřené-
ho mistrovství v orbě kraje Vysočina, který byl stanoven  
na 4. 5. 2018 a termín Mistrovství České republiky v orbě na 
6. - 7. 10. 2018.

Před konáním 2. ročníku otevřeného mistrovství Ústeckého 
kraje v orbě se dne 21. 7. 2017 uskutečnilo krátké konstruk-
tivní jednání výboru. Vše bylo podřízeno krajské orbě. Na-
rychlo se dokončovali poslední úkony spojené se zdárným 
průběhem soutěže. Hned druhý den ráno výbor očekával 

zahraniční účastníky, kteří za doprovodu policie přijeli orat 
s traktory i pluhy ze sousedního Německa po ose. Nakonec 
všechno dopadlo dobře a soutěž byla odstartována.

Na fotografii, kterou máte před sebou, jsou mezi oráči zleva 
Ing. Jaroslav Brožka, poskytovatel pozemků a jednatel spo-
lečnosti Agrocom Hrušovany, spol. s r.o., vedle je doc. Ing. 
Adolf Rybka, CSc., hlavní rozhodčí této soutěže a mezi sou-
těžícími s č. 4 a 5 stojí Ing. Matouš Šubík, jednatel společnos-
ti Agrima Žatec, kterému  z tohoto místa děkujeme za vý-
raznou podporu oráčských soutěží. Se symbolickým číslem  
15 je na fotografii Emil Olmer, dlouholetý reprezentant  
Československa v orbě v letech 1970 – 1989 a dále předseda 
společnosti Ing. Jan Cholenský, CSc.

Koncem srpna ve dnech 18. - 20. 8. 2017 čekalo českou re-
prezentaci měření sil na Mistrovství Evropy v orbě, které se 
uskutečnilo na hranicích Spolkové republiky Německa a Švý-
carska v Dieseenhofenu. Nutno podotknout, že se nám stále 
nedaří více se prosadit na mezinárodních soutěžích. V tomto 
směru máme co zlepšovat. Na druhou stranu reprezentant 
České republiky Dušan Mihalík ze Střední průmyslové školy  
a Středního odborného učiliště v Kamenici nad Lipou (tepr-
ve osmnáctiletý student), který má talent a pokud u soutěž-
ní orby vydrží, jistě se dokáže prosadit i v takto vyrovnané 
evropské konkurenci, která se ve Švýcarsku sešla. Stejně tak 
i výkony Františka Žaloudka z Čáslavi mají neustále vzestup-
nou  tendenci. Věříme, že se v budoucnu dočkáme i radosti  
z umístění v první polovině soutěžního pole.
Účast na ME v orbě má opět dvě roviny. O té první jsme již in-
formovali. Ta druhá je spojená s podporou našich reprezen-
tantů. Bylo velmi sympatické, že vedení Střední průmyslové 
školy a Středního odborného učiliště v Kamenici nad Lipou 
v čele s Mgr. Pavlem Hlaváčkem, Ing. Jiří Hadravou a dalšími 
přijelo podpořit svého žáka. I Společnost pro orbu ČR, z.s. 
připravila možnost podpořit naši reprezentaci. Celkem sedm 
členů společnosti využilo nabídky a odjelo do Švýcarska. 
Podpora oráčů byla spojena i s poznáváním blízkého oko-
lí soutěže. Nálada v kolektivu byla výborná, a tak je jenom 
škoda, že nabídky od výboru společnosti pro orbu nevyužilo 
více členů.

Hned po ukončení orby v Ústeckém kraji se začala připra-
vovat  orba v Libereckém kraji. V minulém ročníku se při 
této soutěži uskutečnil sraz absolventů Střední zemědělské 



technické školy v Turnově, orba byla přítomnými velmi klad-
ně hodnocena, a tak bylo rozhodnuto, že se v této činnosti 
bude pokračovat i v roce 2017. 
3. ročník otevřeného krajského mistrovství Libereckého kraje 
v orbě se uskutečnil v místech, které každého Čecha zahřeje 
u srdce. Český ráj je Český ráj a dominanta zříceniny „Trosky“ 
nádhernou krajinu jenom podtrhuje. Orby se zúčastnilo cel-
kem 6 oráčů. Z tohoto místa je třeba ze soutěžících vyzdvih-
nout Libora Švejdu a Daniela Kejzlara, kteří se svými obřími 
traktory Kirovec přijeli po ose z Velkých Habartic u Děčína. 
Tato krajská soutěž je již dobře zavedená. Je to zejména zá-
sluhou Ing. Jaroslava Egerta, na jehož pozemcích se soutěže 
konají, Ing. Jiřího Sameše, předsedy Okresní agrární komo-
ry Liberec a Jablonec nad Nisou, Vlaďky Pachlové a dalších. 
Neradi bychom ve výčtu pomocníků na někoho zapomněli. 
Děkujeme všem, kteří zde i na jiných krajských soutěžích po-
máhají.
8. 9. 2017 se členové výboru a organizační tým přesunuli do 
Pardubic. Zde proběhlo zasedání výboru. Byly projednány 
nejdůležitější body, jako bylo hodnocení české  reprezenta-
ce na ME ve Švýcarsku, tak i průběh příprav na Mistrovství 
světa v Keni.
3. ročník otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě 
se uskutečnil dne 9. 9. 2017 jako součást oslav 190. výročí od 
vzniku vynálezu ruchadla bratranci Veverkovými. Po těchto 
oslavách nastala intenzivní příprava 44. ročníku Mistrovství 
České republiky v orbě. 

Město Schaffhausen, které leželo nedaleko místa konání ME v orbě







Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště  
Pelhřimov vznikla rozhodnutím Kraje Vysočina o slouče-
ní příspěvkových organizací dnem  1. 1. 2013 sloučením  
stávajících škol:

Střední průmyslová škola Pelhřimov

Střední odborné učiliště Pelhřimov

Střední škola Kamenice nad Lipou 

Sloučením vznikl silný vzdělávací subjekt, stabilnější a odol-
nější vůči nepříznivému demografickému vývoji, při součas-
ném zachování pestré škály oborové nabídky škol z více jak 
padesátiletou tradicí odborného vzdělávání. 

Sloučená škola představuje jednu z páteřních škol, cen-
trum odborného vzdělávání, v síti středních škol v Kraji  
Vysočina.

Pro stávající žáky i zájemce o studium IT, strojírenských, do-
pravních, elektro, dřevařských, zemědělských oborů a oborů 
služeb. Sloučení škol neznamená žádnou radikální změnu – 
oborová nabídka zůstává zachována. Všem žákům a zájem-
cům se otevírají nové možnosti v lepší prostupnosti mezi 
obory v rámci jednoho subjektu, v šanci na lepší vybavenost 
nejmodernějšími technologiemi a lepší provázanost studia  
s praxí, spočívající v efektivnější spolupráci školy s partnery 
– významnými zaměstnavateli v regionu i vysokými školami.

Škola si zachovává všechny objekty původních škol, svá  
pracoviště identifikovatelná adresou umístění: pracoviště 
Friedova 1469, pracoviště Růžová 34, pracoviště Křemešnic-
ká 298 v Pelhřimově a pracoviště Masarykova 410 v Kamenici 
nad Lipou. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované 
na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů 
pro praxi i další studium na vysokých školách. Strategickou 
vizí školy je politika kvalitního vzdělávání.

Pracoviště v Kamenici nad Lipou prošlo za dobu své existen-
ce řadou změn, ale vždy byly nosným programem země-
dělské obory. I dnes lze téměř s určitostí říci, že i v blízké 
budoucnosti bude vzdělávací nabídka směřována k rozvoji 
venkovského osídlení a potřebám regionu. 

Na pracovišti v Kamenici nad Lipou má soutěžní orba dlou-
holetou tradici. První soutěže v novodobé historii školy se 
mistrovství republiky zúčastnil František Faktor v roce 1992. 
Do současné doby trenéři, učitelé odborného výcviku, Jiří 
Linhart, Jan Rukavička, Jaroslav Klátil, Josef Cink a další, při-
pravili k soutěži mnoho úspěšných žáků. Především v kate-
gorii dvouradličných otočných pluhů.  Jak v juniorské kate-
gorii, kde se většinou žáci umístili na prvním místě, tak byli 
úspěšní i v celkovém pořadí, kde se umístili na stupních ví-
tězů. Žáci Petr Bláha, Karel Mach (v 90. letech) a Petr Duben, 
Daniel Kunžák, Dušan Mihalik (po roce 2000) reprezentovali 
Českou republiku celkem na devíti Mistrovstvích Evropy.

 „Odbornost má budoucnost.“

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Spolupořadatel 
45. ročníku MR v orbě 

v roce 2018



Premiéra:  

Agritechnica 

hala 3 

stánek F19

Novinka: Tractor70
Robustní a všestranná traktorová pneumatika
Pro správného zemědělce je každý den 
novou výzvou. K tomu, aby dokázal dokonale 
využít svoji půdu, potřebuje správného 
partnera. Continental představuje novou 
pneumatiku Tractor70, která díky N.flex
-Technologii ideálně kombinuje robustnost 
a flexibilitu. Pneumatika poskytuje nejen 
výjimečnou trakci a nosnost, ale nabízí i vyšší 

rychlost při transportech. Současně s tím, 
nízký tlak pneumatik na půdu je šetrný nejen 
k ní, ale i k Vaší peněžence. 

 Engineered
for Efficiency

Agrotrans Otice s. r. o. 
747 82 Štáblovice 179

tel.: 553 791110 
www.agrotrans-otice.cz

Agrotrans Otice s. r. o.

stabilní partner zemědělců 
v regionu severní a střední Moravy

• Prodej zemědělských strojů

• Servis prodané techniky

• Služby zemědělskými stroji

• Pneuservis na agro pneu

Agrotrans.indd   1 19.09.2017   12:14:44



Agrotrans Otice s. r. o. 
747 82 Štáblovice 179

tel.: 553 791110 
www.agrotrans-otice.cz

Agrotrans Otice s. r. o.

stabilní partner zemědělců 
v regionu severní a střední Moravy

• Prodej zemědělských strojů

• Servis prodané techniky

• Služby zemědělskými stroji

• Pneuservis na agro pneu

Agrotrans.indd   1 19.09.2017   12:14:44

SERVIS DO 24 HODIN
ZÁRUKA 3 ROKY

www.gordex.cz

GORDEX spol. s r. o.,  
Brněnská 61, 796 01 Prostějov
Telefon: +420 582 332 468
 +420 582 332 456
Email:  obchod@gordex.cz

25 let stále s vámi



 ARBO, s. r. o., Klatovy, tel.: 376 375 423  AGRIMA, s. r. o., Žatec, tel.: 415 735 430  AGRIMA, s. r. o., Mělník, tel.: 315 622 094  Liva Předslavice s. r. o., Předslavice, tel.: 724 157 157 

 Kvarto, s. r. o., Bystřice u Benešova, tel.: 317 783 486  DAŇHEL AGRO, a. s., Týn nad Vltavou, tel.: 385 721 213  U + M Servis, s. r. o., Třeboň, tel.: 384 758 111  UN-COM, s. r. o., 

Karlovice u Turnova, tel.: 481 389 517  AG servis – zemědělská technika s. r. o., Ing. Josef Gregor, Třešť, tel.: 567 214 163  Agroservis  Sedláček, s.  r.  o., Olešnice, tel.: 516 463 150   BV – Technika, a. s., 

Ostrava-Polanka, tel.: 596 931 838  BV-Zemědělská technika, s. r. o., Lanškroun, tel.: 465 321 559  HM s. r. o., Hodonín, tel.: 602 511 838  

 
M O D R Á  P Ů S O B Í
P O LO N ES E N É  PLU H Y  D I A M A N T  –
H O S P O DÁ R N É  A  KO M FO R T N Í

Odhrnovačky DuraMaxx: více než 

o 150% delší životnost a až o 80% 

zkácení času na výměnu

S generací pluhů Diamant 11 a Diamant 12 splňuje Lemken ty nejvyšší požadavky 
na orbu. Jsou nejen jednoduše nastavitelné a ovladatelné, ale posouvají všechny 
Vaše nároky na maximální hranici efektivity. Nechte se přesvědčit a profitujte 
z těchto výhod:

 ■

 ■

 ■

 ■

velký prostor pro rychlé otáčení na souvrati
trakční posilovač pro redukci prokluzu kol
non-stop jištění Hydromatic pro klidnou orbu i v kamenitých půdách
rychle nastavitelné předradličky v několika směrech bez použití 
nářadí

Importér v ČR: LEMKEN CZECH s. r. o., Veselská 290/34, 664 41 Popůvky 
e-mail: klicka@lemken.com, tel.: +420 724 151 797, e-mail: novak@lemken.com, tel.: +420 725 775 588

MM xx:xx: ívívíícecece ežnežnežnežež 

OdhOdhhOdhOdhrnornornono čvačvačvačva kykykyky ky DurDurDurDur MaMaaMaaMaaMaxxx:xx:xx: vívívíccece nene

150% delší životnost a až o 80% 50 %

KOMPLEXNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY
www.lukrom.cz



KOMPLEXNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY
www.lukrom.cz

www.mands.cz

ZA NEJNIŽŠÍ CENU
PŘÍMO OD DOVOZCE

Váš prodejce náhradních dílů
zemědělské techniky

www.t-agro.cz

NÁHRADNÍ DÍLY PRO:
samochodné sklízecí mlátičky a řezačky | stroje pro zpracování píce 
| zpracování půdy - pluhy, podmítače | traktory | pohony | DIN |  
kardany | řetězy | secí techniku | stroje pro hnojení a ochranu

Centrála TIŠNOV
tel.: 549 412 064, e-mail: t-agro@t-agro.cz
Středisko LIBHOŠŤ u Nového Jičína
tel.: 556 745 675, e-mail: libhost@t-agro.cz
Středisko ŽIDOVICE u Roudnice n/Labem
tel.: 412 871 039, e-mail: zidovice@t-agro.cz
Středisko VLČNOV u Chrudimi
tel.: 469 622 310, e-mail: vlcnov@t-agro.cz
Středisko STOD u Plzně
tel.: 377 226 001, e-mail: stod@t-agro.cz
Středisko SOBĚSLAV
tel.: 380 420 564, e-mail: sobeslav@t-agro.cz



... s Vámi už 25 let

mulčovací sestavy až 8 metrů
postřikovače až 3000 litrů
hit sezóny vleky PV 3000 a 4000

PRODAG Zlín, 

Průmyslová zóna 488, 

756 31 Liptál, 

tel.+420 577 685-6, 

mobil: +420 602 762 352, 

E-mail: info@prodag.cz, 

www.prodag.cz

PEKASS a.s.
PEKASS a.s., Přátelství 987, 104 00, Praha 10 - Uhříněves

mob.: +420 777 730 860
e-mail: josef.vedral@pekass.eu     

www.pekass.eu

Geniální pluhy

4-radličné, nesené, otočné pluhy ÖVERUM
limitovaná série Farmář
Sleva až 30% na limitovanou sérii



Oleje a maziva 
pro zemědělskou 
techniku

www.fuchs-oil.cz

Kontakt:
Jiří Král

Tel.: 737 240 012



P & L, spol. s r. o., provozovna KROMĚŘÍŽ 
Altýře 4416/1e • 767 01 Kroměříž 
tel.: 573 372 226 • e-mail: kromeriz@pal.cz • www.pal.cz

Návěsy a rozmetadla

Stroje na sklizeň pícnin

Cisterny a kejdovače

Navigace a monitory

Stroje na aplikaci kejdy

Přesné secí stroje

Kloubové nakladače

Stroje na zpracování půdy a setí
Traktory

Adaptéry na kukuřici

Sklízecí mlátičky a harvestory

Stroje na setí  
a meziřádkovou kultivaci

Postřikovače

Automobily a traktory

Traktory, sklízecí 
mlátičky, řezačky

Obchodní zástupci: Pavel Polášek, tel: 724 294 293 (ZL, UH, VS) 
Josef Husařík, tel: 728 005 985 (KM, HO, BV) • Ing. Petr Slavík, tel: 602 528 666 (PR, KM)
Ing. Aleš Kotulek, tel: 720 958 782 (NJ, FM, OS)

KIROVEC®

TOKO AGRI a.s., Rudice 36,  687 32, okr. Uherské Hradiště, Tel.: 577 131 187, Fax.: 577 133 011

Morava, mob.: +420 724 626 136, smetana@prodej.toko.cz
Čechy, mob.: +420 724 626 135, rejfek@prodej.toko.cz

Slovensko, mob.: +421 910 770 077, visnovsky@predaj.toko.sk

www.toko.cz         www.toko.sk



Svět je velká zahrada
Střední škola zahradnická v Kopidlně

nabízí zahradnické a rybářské obory

Přijďte k nám studovat!
informace, přihlášky ke studiu: 

www.zahradnicka−skola−kopidlno.cz
www.facebook.com/zahrskola

 
odbornost, profesionalita, vynikající zázemí

Stipendia pro všechny obory!

Přijeďte k nám 14. 10. 2017 načerpat inspiraci 
na výstavu Kopidlenský kvítek 

Nadační fond je zřizován za účelem dosahová-
ní obecně prospěšných cílů v oblasti zachování 
udržitelného života na Zemi. Účelem fondu je 
zejména vzdělávací, monitorovací a osvětová 
činnost v oblasti zemědělství, zajišťující aktuální 
přehled o stavu, ochrany , využití a úbytku orné 
půdy, včetně jejích součástí. Nadační fond bude 
podporovat budování povědomí o rizicích spoje-
ných se současným trendem degradace půdních 
profilů vlivy hospodářskými, administrativními  
a přírodními. Působnost fondu je na území České 
republiky, Evropy a celého světa. 

 

Předsezónní prodej pro rok 2018 

speciální nabídka platná do 30. 11. 2017 

  Atraktivní podmínky: výbava zdarma a cenové zvýhodnění 
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15. mezinárodní
veletrh

zemědělské 
techniky

15. mezinárodní
lesnický

a myslivecký
veletrh

4. veletrh 
obnovitelných zdrojů 
energie v zemědělství

a lesnictví

NEJVĚTŠÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ

8.–12.4.2018

www.techagro.cz
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