
Zpráva o činnosti 
Společnosti pro orbu ČR, z.s. za rok 2017

První výborová schůze v roce 2017 se uskutečnila hned po
Novém roce dne 5. 1. 2017 ve Kunicích. Do výboru byl pozván nový
člen  Ing.  Lubomír  Neudert,  Ph.D.,  nastupující  do  funkce  za  Ing.
Petra Nováka, Ph.D., který z osobních důvodů s prací ve výboru
Společnosti pro orbu ČR, z.s. skončil. 

Valná hromada se uskutečnila dne 24. 2. 2017 na půdě České
zemědělské univerzity v Praze - Suchdole. Ve 13.30 hodin jsme  se
sešli v kruhové hale k projednání důležitých bodů, jak za rok 2016,
tak k plánu práce a hospodaření na rok 2017.

V roce 2017 proběhlo celkem 9 zasedání výboru Společnosti pro
orbu  ČR,  z.s.  Každého  jednání  se  účastnil  i  zástupce  revizní
komise.

Jednání č. 1 - 5.1.2017
Jednání č. 2 - 24.2.2017
Jednání č. 3 - 10.3.2017
Jednání č. 4 - 20.4.2017
Jednání č. 5 - 19.5.2017
Jednání č. 6 - 21.7.2017
Jednání č. 7 - 8.9.2017
Jednání č. 8 - 28.9.2017
Jednání č. 9 - 25.10.2017

V roce 2017 se uskutečnila celkem 3 jednání společně se státní
správou a radnicí Přerova. Z těchto jednání jsou rovněž pořizovány
zápisy.



Výbor společnosti společně s marketingovým partnerem připravil tři
vydání Zpravodaje Rovná brázda. Zpravodaje byly připraveny jak v
tištěné tak i v elektronické podobě. 
Expedice proběhla v březnu srpnu a listopadu 2017. 

Zpravodaje jsou rozesílány hlavně elektronicky na cca 450 adres.

Výbor společnosti zorganizoval celkem 5 krajských soutěží v orbě a
Mistrovství České republiky v orbě v Přerově.

Výbor  společnosti  zajistil  reprezentaci  České  republiky  na
mistrovství  Evropy,  kde se soutěže zúčastnili  František Žaloudek
ml.  z  Čáslavi   a  Dušan  Mihalík,  student  Zemědělské  školy  v
Kamenici nad Lipou. Výpravu doprovázelo dalších cca 15 zástupců
z České republiky.

Na mistrovství  světa v Keni  zastupovali  Českou republiky Václav
Milík  a  Aleš  Malý.  Soutěžící  opět  doprovázela  výprava  českých
příznivců. 

V roce 2017 bylo dále dohodnuto v pokračování Středoevropské
orby, která by se měla uskutečnít v srpnu 2018 v Rakousku.

Soutěže
2. ročník otevřeného mistrovství Olomouckého kraje.

Soutěž se uskutečnila dne 19. 5. 2017 na pozemcích Střední
školy zemědělské v Přerově.

2.  ročníku otevřeného mistrovství  Ústeckého kraje v orbě se
uskutečnil dne 21. 7. 2017 ve Vysočanech za účasti zahraničních
soutěžích ze sousedního Saska.

18.  -  20.  8.  2017 čekalo  českou  reprezentaci  měření  sil  na
Mistrovství  Evropy  v  orbě, které  se  uskutečnilo  na  hranicích
Spolkové republiky Německa a Švýcarska v Dieseenhofenu. 

3. ročník otevřeného krajského mistrovství Libereckého kraje
v orbě se uskutečnil  v  místech,  které  každého Čecha zahřeje  u



srdce. V Troskovicích v Českém ráji, dne 26.8.2017.

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. 

44. ročník Mistrovství České republiky v orbě se uskutečnil v
Přerově ve dnech 29. - 30. 9. 2017.
Velmi  důležitým  okamžikem  zde  bylo  předání  MEMORANDA
ministerstva  zemědělství  z  rokou  Ing.  Jurečky  na  pomoc  při
organizaci mistrovství světa v orbě v roce 2025 v ČR.

2. ročník otevřeného mistrovství Středočeského kraje v orbě se
uskutečnil  v Čáslavi 5.10.2017.

Počátkem října 2017 se výprava Podřípských oráčů ve spolupráci
se Společností pro orbu ČR, z.s. zůčastnila zemského mistrovství v
sousedním Německu.

64. ročník Mistrovství světa v orbě se uskutečnil v prosinci 2017
v Keni.

Výhled do dalších let:
46. mistrovství České republiky v orbě v roce 2019 se uskuteční
v Žabčicích nedaleko  Brna.
47. mistrovství České republiky v orbě v roce 2020 se uskuteční
na pozemcích školního statku v Písku.


