
Zpravodaj Společnosti pro orbu ČR, z.s. 3/2018

Rovná brázda

Ve Zpravodaji Rovná brázda č. 2 jsme vám přinesli informace o dvou kraj-
ských soutěžích a Středoevropské orbě, které se uskutečnily v první polo-
vině roku 2018. Jako třetí v pořadí dne 8. září 2018 se další soutěž přesu-
nula na severní Moravu, konkrétně do Opavy, zde se uskutečnil 1. ročník 
krajské soutěže Moravskoslezského kraje v orbě.
Opavská zemědělská škola společně s vedením společnosti  
Opall-agri, s.r.o. připravily doprovodný program při losování parcel,  
kdy všichni účastníci krajské orby měli komentovanou prohlídku nového 
závodu na výrobu pluhů. Vlastní soutěž se rovněž vydařila a kdo se zůčast-
nil, odjížděl s dobrým pocitem, že krajské orby mají svůj význam, zejména 
ve vztahu k výchově mladé generace oráčů.

Teplé a suché počasí dávalo předpoklad, že i 45. ročník Mistrovství České 
republiky v orbě, který se uskutečnil 5. a 6. 10. 2018 v Kamenici nad Lipou, 
proběhne za příznivého počasí. Toto se vyplnilo, přesto ale musíme po-
dotknout, že soutěž byla velmi náročná zejména díky celkovému počtu 
přihlášených soutěžících. Poprvé počet oráčů v pěti kategoriích přesáhl 
padesátku, konkrétně 51 soutěžících. Úroveň celorepublikové soutěže 
neustále stoupá. Výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s. to přikládá i  tomu, 
že se daří organizovat stanovený počet krajských soutěží, které pravidelně 
rotují po Českých krajích a svojí sportovní úrovní, propagací i umožněním 
soutěžit velkému počtu oráčů se slibně rozvíjí. Řada oráčů  si to na kraj-
ských orbách chce jenom zkusit, nebo se již cílevědomě připravit na MČR 

Druhá polovina roku a její bilancování

Losování parcel ve společnosti Opall- agri s.r.o.

Všichni soutěžící se snažili podat co nejlepší výkony



a tyto krajské soutěže berou jako ideální přípravu pro sběr zkušeností. Kla-
sický příklad je účast na krajské orbě v Opavě Josefa a Martina Mališových. 
Oba se umístili se stejným počtem bodů na prvním místě. To, že to ne-
byla náhoda, potvrdili v kategorii klasický jednostranný dvou a tříradličný 
nesený pluh, druhým a pátým místem na celorepublikovém mistrovství 
v Kamenici nad Lipou. Jejich vstup do soutěžní orby vznikl v podstatě  
z hecu. Dozvěděli se o krajské soutěži v Opavě a mladší Martin vyzval své-
ho strýce Josefa, že ho porazí. Sehnali potřebné vybavení a výsledek již 
znáte.
Soutěž v Kamenici nad Lipou i její kvalitní organizace byla výrazně ovliv-
něna zkušenostmi organizačního týmu v čele s ředitelem Střední prů-
myslové školy a středního odborného učiliště v Pelhřimově Mgr. Pavlem 
Hlaváčkem a jeho kolegy. Vysoký zájem o samotný průběh soutěže pro-
jevil i Kraj Vysočina v čele s neúnavnou Ing. Evou Hornou z odboru život-
ního prostředí a zemědělství, která připravila kvalitní přednášky žákovské  
a středoškolské mládeže a aktivně se účastnila obou soutěží, které se  
v roce 2018 v Kamenici nad Lipou uskutečnily. Svůj čas věnoval  
mistrovské soutěži i hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, kte-
rý tradičně vyoral první brázdu. Závěrem je třeba všem jmenovaným,  
ale hlavně těm mnoha desítkám dobrovolníků, kteří zde jmenováni  
nejsou co nejsrdečněji poděkovat. 
Stalo se již pěknou tradicí, že spolu s  traktorovou orbou se pravidelně 
koná i Mistrovství ČR v  orbě koňmi a Mistrovství ČR v orbě historickou 
technikou. Opravdu již 16 let je jeho součástí samostatné orání s koňmi ve 
stejných hlavních kategoriích, jednoradličných klasických a otočných plu-
zích. Tyto soutěže ale mají hlubokou tradici. Orba koňmi je divácky velmi 
atraktivní a na soutěžích ji sleduje velké množství diváků. V letošním roce 
se podařilo zajistit devět soutěžních párů což se dá hodnotit jako úspěch, 
bereme-li v úvahu že posádky mnohdy překonávají i sto i více  kilometro-
vé vzdálenosti.

Vítež 16. ročníku v orbě koňmi Oskar Sněhota

Nejmladší účastník 16. ročníku Miloslav Lankaš
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Termíny soutěží v roce 2019
Krajské soutěže:

Žabčice: 13. 6. 2019 - Jihomoravský kraj

Podbořany: 22. 6. 2019 - Ústecký kraj

Tábor: 14. 9. 2019 - Jihočeský kraj

Reprezentace 
České republiky

Mistrovství České republiky v orbě 
5. 10. 2019  Žabčice - Přísnotice

Soutěž se uskuteční u paříležitosti 
100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně

DEPO

P

Mistrovství Evropy
30. - 31. 3. 2019

Mistrovství světa
1. - 2. 9. 2019

PF 2018

Společnost pro orbu ČR, z.s. 
vám přeje veselé Vánoce 

a štastný nový rok 

OBEC ŽABČICE OBEC PŘÍSNOTICE



Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s

ročník Mistrovství 
České republiky 
v orbě

5. 10. 2019 - Žabčice - Přísnotice
Sobota 5.10. 2019
10.30 hodin - příprava parcel před vlastní soutěží
11.00 - 14.00 hodin - soutěžní orba
14.30 - 15.45 hodin - vyhlášení vítězů a závěr

Hlavní mediální 
partner 46. MR v orbě

46. 
AGRÁRNÍ KOMORA 

JIHOMORAVSKÉHO KRAJEOBEC ŽABČICE

Mendelova univerzita v Brně slaví 100 let od svého vzniku


