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OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ NA DOSAH RUKY
CASE IH OPTUM CVXDrive nabízí nejlepší prvky volitelné výbavy ve své třídě. Je optimálním 
řešením pro tahové a transportní operace a vyniká nejnižší spotřebou paliva v dané kategorii.

ÚSPORA PALIVA 
PŘEDNÍ DVOURYCHLOSTNÍ PTO

OPTUM CVXDrive je jediný traktor 
na trhu s touto výbavou.

ÚSPORA PALIVA 
REVERZNÍ VENTILÁTOR

Reverzní ventilátor snižuje spotřebu 
paliva a zvyšuje výkon motoru.

54,5 l/h

53 l/h

MISTR NEJEN V ORBĚ, ALE I VE SPOTŘEBĚ PALIVA. 

Optum CVX Drive MZ 212x300 mm.indd   1 3.9.2019   7:22:11



Sobota 5.října 2019

46. mistrovství České republiky v orbě

• orba jednostranným dvouradličným pluhem

• orba oboustranným dvouradličným pluhem

• 17. mistrovství České republiky v orbě koňmi

• 9. ročník Mistrovství České republiky v orbě historickou technikou a malou mechanizací

• 6. ročník v orbě víceradličnými pluhy

Pořádá Společnost pro orbu ČR, z.s., pod záštitou ministra zemědělství 
Ing. Miroslava Tomana, CSc. člena rady Jihomoravské kraje Ing. Petra Hýblera, 

Doc. Ing. Pavla Ryanta, PhD. děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně, ve spolupráci s obcemi Žabčice, Přísnotice 

a Agrární komorou Jihomoravského kraje.
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AGRALL zemědělská technika a.s.
okr. Louny, T: 602 660 476 
AGRALL s.r.o. 
regionální ředitelství Vysočina
okr. Havlíčkův Brod, T: 569 425 755 
AGRALL s.r.o. 
regionální ředitelství Morava
okr. Vsetín, T: 571 443 141
U+M Servis s.r.o.
okr. Jindřichův Hradec, T: 384 758 111

KLAS Nekoř a.s.
okr. Ústí nad Orlicí, T: 465 625 290 
KLAS - BOHEMIA a.s.
okr. Plzeň-sever, T: 377 824 278
1. Slezská strojní, a.s.
okr. Opava, T: 553 791 950
AGROSERVIS JaS s.r.o.
okr. Kolín, T: 602 293 910
AGRI-TECH s.r.o.
okr. Vyškov, T: 602 548 677

Skutečné revoluce
začínají v srdci.
Nový LEXION 8000-5000.

lexion.claas.com

Jak může být LEXION revolucí, když nedostane nové jméno?
Protože jsme s inovačním mláticím ústrojím APS SYNFLOW zásadně změnili jeho srdce - ale ne jeho duši.
On je a zůstane nejvýkonnější a nejspolehlivější mlátičkou na světě.  Úplně nově zkonstruovaný, přináší až o 25% více,
sám plynule dokumentuje všechny údaje a je nastaven zcela individuálně a ovládán intuitivně. Kdy budete součástí této revoluce?

Lexion A5.indd   1Lexion A5.indd   1 30.09.19   9:4130.09.19   9:41
www.eagrotec.cz

Výhradní zastoupení pro ČR:
AGROTEC a. s., Brněnská 74, 691 03 Hustopeče
� +420 519 402 198,  klement@agrotec.cz
Kontakty na regionální prodejce: � +420 800 641 111

Živé a spolehlivé motory s SCR ve spojení s plynulou převodovkou 
AutoCommand garantují plošnou výkonnost a hospodárný provoz.   

Ucelený sortiment =  vyšší péče, lepší podmínky. 

Jednoduché ovládání složitých systémů prostřednictvím loketní
opěrky SideWinder s dotykovým monitorem a komplet odpružení.

Vyspělá hydraulika s Load Sensing a ISOBUS umožňují
s traktory agregovat ty nejmodernější závěsné stroje.

 a spolehlivé motory s SCR ve spojení s plynulou převodovkou 
AutoCommand garantují plošnou výkonnost a hospodárný provoz.   

Ucelený sortiment =  vyšší péče, lepší podmínky. 

Živé a spolehlivé motory s SCR ve spojení s plynulou převodovkou 
AutoCommand garantují plošnou výkonnost a hospodárný provoz.   
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NOVÝ 8400R: LÁME REKORDY

POUZE JEDEN MŮŽE BÝT NEJLEPŠÍ.

Typ traktoru 8400R je novým rekordmanem v maximálním tahovém výkonu s hodnotou 275kW1. To je téměř 
o 23% více než je maximální tahový výkon konkurenta 3. Stejné měření prokázalo, že 8400R je rovněž novým 
rekordmanem v celkové spotřebě paliva s 247 g/kWh1.

Navíc s balíčkem výbavy Connectivity  získáte vše, co potřebujete pro maximální využití potenciálu techniky 
John Deere: AutoTrac, ISOBUS, JDLink, vzdálený přístup do displeje traktoru (RDA) anebo přístup na stránky 
MyJohnDeere.com i s aplikací MyJobConnect (ve verzi Ultimate).
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Vážení přátelé,

jsem rád, že letošní již 46. ročník Mistrovství České republiky v orbě hostí právě jihomoravské Žabčice  
a Přísnotice. Jsme krajem, který je z  podstaty zemědělský.  Zemědělská půda u nás tvoří na 60 procent  

výměry našeho regionu, z níž přibližně 80 procent připadá právě na půdu ornou. 
Náš kraj by bez zemědělců nebyl jižní Moravou. Snažíme se proto neustále zdůrazňovat tradiční význam zemědělství pro náš re-
gion. Je zřejmé, že k tomuto důležitému povědomí přispívá i tato soutěž. Její účastníci bojují nejen se soupeři, ale také se samot-
nými přírodními podmínkami nebo počasím, tak jako v běžném pracovním životě. 
To, že součástí tohoto soutěžního klání je také 17. ročník Mistrovství ČR v orbě koňmi, jenom zdůrazňuje tradici, kterou v sobě 
tato dovednostní soutěž nese. Dalším významným momentem letošního ročníku je také skutečnost, že je součástí programu 
oslav výročí 100 let od založení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 
Děkuji tedy pořadatelům ze Společnosti pro orbu ČR za přípravu a organizaci tohoto prestižního podniku. Spolu s Vámi se těším, 
že všichni společně zhlédneme výkony skutečných mistrů svého řemesla.

Vážené dámy a pánové,

Velice mne těší, že náš školní podnik v Žabčicích může hostit letošní Mistrovství České republiky v orbě, 
které se koná již po šestačtyřicáté. Soutěž v  orbě je jednou z  řady akcí, kterou v  roce, jež je pro naši  

univerzitu jubilejním, spolupořádáme. Vztah k  půdě je pro univerzitu našeho zaměření klíčovým tématem,  
které nabývá na významu v souvislosti s klimatickou změnou a suchem. S problémy, které s  tím souvisí, se naši vědci snaží  
bojovat a najít cesty jak dopady klimatické změny zmírnit. To vše se týká i hostitele letošního šampionátu v  orbě, Školního  
zemědělského podniku Žabčice.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na přípravě letošního Mistrovství České republiky v orbě podíleli. Všem oráčům přeji 
hodně štěstí v náročném soutěžním klání a věřím, že si tato soutěž zachová jejich zájem a publicitu i přesto, že do zemědělství 
pronikají stále více moderní technologie, díky kterým se rovné a přesně vyměřené brázdy za traktory stávají samozřejmostí.

Vážené dámy a pánové,

těší mě, že jsem mohl převzít záštitu nad Mistrovstvím České republiky v orbě. Letos se koná v Žabčicích 
u Brna, které, jak uvádí historické prameny, byly již od svého vzniku ve středověku rolnickou vesničkou.  

My z oboru máme Žabčice spojené především s respektovaným Školním zemědělským podnikem Agrono-
mické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Je tedy přirozené, že letošní mistrovská soutěž se koná v rámci oslav 100. výročí 
založení této fakulty a nese název „Orba století“.
Všichni víme, že kvalitní orba je jedním ze základních faktorů, které se podílejí na dobré úrodě a že patří k důležitým prvkům 
péče o půdu. Orba vypadá na první pohled jako zcela běžná práce na poli, když ale vidíme, co vše musí účastníci soutěže zvlád-
nout, zjistíme, že nejde o jednoduchou záležitost. Rozhoduje například přesnost, rychlost a pečlivost při zaorání zbytků. A jsem 
přesvědčen, že rozhodujícím faktorem je také nadání a dobrý vztah k půdě.  
Pravidelné národní soutěže v orbě se konají už od roku 1963, což dokazuje, že zájem o správnou orbu je stále velký. A to je dobře, 
protože starost o půdu jako o nenahraditelný přírodní zdroj, je jedním z našich prvořadých úkolů.
Jsem rád, že tato soutěž je akcí pro celou rodinu. Především u mladých je totiž důležité posílit jejich vztah k půdě a podpořit 
zájem o zemědělství. Zároveň se mohou na vlastní oči přesvědčit, že nejde o jednotvárnou dřinu, ale i zábavu a vlastně koníček 
na celý život. 
Návštěvníkům i organizátorům Mistrovství České republiky v orbě přeji pěkně prožitý den a soutěžícím hodně úspěchů.

Petr Hýbler, 
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Danuše Nerudová,
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Miroslav Toman, 
ministr zemědělství



Vážené dámy, vážení pánové, vážení soutěžící,

Je mi ctí přivítat vás na 46. ročníku tradičního Mistrovství České republiky v orbě. Není náhodou, že se letošní 
ročník koná na pozemcích Školního zemědělského podniku v Žabčicích. Spolupořádáním tohoto soutěžního 

klání bychom rádi přispěli k oslavě století zemědělského vysokoškolského vzdělávání na Moravě.
Agronomická fakulta je pokračovatelkou původního hospodářského odboru na tehdejší Vysoké škole zemědělské. 

Samotné zemědělství mělo v naší historií vždy svou nezastupitelnou úlohu. Představovalo nejen jedno ze základních hospodářských 
odvětví, ale také zásadní faktor pro rozvoj lidské populace a kultury. Vždyť teprve dostatečná zemědělská produkce umožnila v minulosti 
rozvoj dalších hospodářských sektorů.
Po staletí velmi namáhavé obdělávání polí značně zmírnil vynález ruchadla bratranců Veverkových v roce 1827. Existence Ministerstva 
orby v období habsburské monarchie jen dokresluje význam tohoto základního způsobu kultivace. V současné době, kdy se hovoří o změ-
nách klimatu a jejích dopadech na půdu, krajinu a zemědělství, je orba znovu diskutovaným tématem.
Reflektovat soudobý vývoj přírodních podmínek i rychlý technologický rozvoj se snažíme i my. Do druhého století své existence vstupu-
je Agronomická fakulta s tradičními i novými studijními programy. Studenti tak mohou studovat například Fytotechniku, Zemědělské 
inženýrství, Agroekologii, Aplikovanou techniku či Profesní zemědělství a mohou v budoucnosti lépe čelit novým výzvám, které s sebou 
přinese další vývoj.
S potěšením můžeme sledovat, jak pro mnohé soutěžící je orba zároveň ušlechtilým koníčkem. Dnešní akce je tak příležitostí představit 
zemědělské hospodaření z jiné perspektivy. Děkuji všem kolegům, kteří pro nás letošní ročník mistrovství připravili. Všem oráčům přeji klid 
a rozvahu pro rovnou brázdu a všem návštěvníkům příjemně strávený den na pozemcích Mendelovy univerzity v Brně.

Vážení oráči, příznivci soutěžní orby, vážení vystavovatelé.

Scházíme se zde na mistrovské soutěži v orbě již po 46. Scházíme se v období, kdy díky klimatickým 
změnám neustále bojujeme se stále větším suchem. Správné obdělání půdy zejména kvalitní orbou je 

malým střípkem do mozaiky pro zabránění tohoto negativního jevu.
Společnost pro orbu ČR, z.s. je velkým propagátorem nejstaršího způsobu obdělávání půdy. Díky rotaci mi-

strovských soutěží se snažíme propagovat orbu ve všech krajích naší Republiky. Díky krajským soutěžím, které organizujeme 
již 5. rokem, se dostáváme stále více do podvědomí široké veřejnosti. Tato cílevědomá práce přináší již svoje ovoce, zejména  
v personálním obsazení soutěží. Dnes není problém, aby se na krajské orbě sešlo třeba i dvacet soutěžících, příkladem toho jsou 
krajské orby v Ústeckém kraji. V loňském roce v Kamenici nad Lipou se Mistrovství ČR zúčastnilo 51 soutěžící. To jsou opravdu 
obrovská čísla, která jsou na hraně únosnosti. Vždyť zajistit kvalitní pozemek takovýchto rozměrů není opravdu jednoduché. 
Není to jednoduché zejména pro to, že k této činnosti potřebujeme zázemí střední nebo vysoké školy, která může poskytnout 
jak ubytování, tak personální pomoc při přípravě pozemků. Z tohoto důvodu bych rád poděkoval Agronomické fakultě Mende-
lovy univerzity, která velkou měrou pomáhá dnešnímu Mistrovství a podílela se na organizaci i jarní krajské soutěže.
V příštím roce nás čeká velká výzva. Mezinárodní federace Evropských soutěží orby přidělila na rok 2020 organizaci Mistrovství 
Evropy do České republiky, konkrétně do Moravskoslezského kraje nedaleko města Opavy. Asi se Vám to bude zdát předčasné, 
ale všechny si Vás dovoluji na tento velký oráčský svátek v příštím roce pozvat.
Dovolte mi, abych Vám všem závěrem popřál mnoho krásných zážitků zde na poli a i doma v osobním životě mnoho radosti  
a všem dnešním soutěžícím co nejlepší umístění.

Pavel Ryant, 
děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Jan Cholenský,
předseda Společnosti pro orbu ČR, z.s.
zástupce České republiky v mezinárodní organizaci WPO



Čestní hosté 46. ročníku Mistrovství České republiky v orbě 
Žabčice - Přísnotice
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Časový harmonogram 46. mistrovství České republiky v orbě
Žabčice - Přísnotice

Pátek 4. 10. 2019

8.00  příprava soutěžních parcel na poli 

9.00 příjezd a registrace soutěžících, zahájení tréninku na poli 

17.00 konec tréninku

17.30 uzavření Depa

19.50 - 20.00  slavnostní zahájení v sále Lidového domu v Žabčicích  

20.00 - 20.15  slavnostní uvítání a projevy

20.15 - 20.30  vystoupení LŠU Židlochovice

20.40 - 22.00 slavnostní losování soutěžních parcel 

22.00 volná zábava, raut, reprodukovaná hudba  

Sobota 5. 10. 2019

7.30 příjezd vybraných traktorů na náměstí v Žabčicích

8.00 slavnostní setkání hostů Mistrovství České republiky v orbě 

8.45 slavnostní zahájení  Mistrovství České republiky v orbě

9.00 projevy hostů  

9.30 odjezd hostů a  traktorů z náměstí na pole   

10.00 slavnostní slib rozhodčích a oráčů u tribuny na poli, losování startovních čísel pro orbu koňmi 

10.15 zahájení soutěžní orby - slavnostní brázda MZe 

10.15 odjezd soutěžících k soutěžním parcelám

11.00 orba naorávky (zelená vlajka) zahájení orby

11.20 konec naorávky (červená vlajka)

11.20-12.00 hodnocení naorávky

14.40  konec soutěžní orby

14.45 vyhlášení výsledků 17. mistrovství ČR v orbě koňmi, dekorování a předání cen u tribuny na poli, následně 

 vyhlášení výsledků 9. ročníku Mistrovství ČR v orbě s historickou technikou

15.15  vyhlášení výsledků 46. mistrovství ČR v orbě a předání cen a celkové ukončení soutěže, předání putovní 

 vlajky nastupující organizaci z města Opavy.



Agronomická fakulta je přímou pokračovatelkou hospodář-
ského odboru ustanoveného v  roce 1919 při vzniku Vysoké 
školy zemědělské v Brně (VŠZ), který umožňoval studium ze-
mědělského inženýrství. Základem profesorského sboru se 
stali erudovaní učitelé táborské akademie profesoři František 
Bubák, Josef Černý, Theodor Dohnal, Karel Holý, Rudolf Trnka 
a Josef Munzar. Přednášky pro první dva ročníky hospodářské-
ho odboru o celkovém počtu 182 posluchačů byly zahájeny 
16. listopadu 1919. 
Poslední absolventi zakladatelského odboru ukončili svoje 
studia symbolicky po třicetileté historii v roce 1949.
Reformami vysokého školství v padesátých letech minulého 
století se postupně transformoval původní Hospodářský od-
bor přes Zemědělskou fakultu (do r. 1952), Agronomickou  
a Zootechnickou fakultu (v letech 1952 - 1959) až do dnešní 
Agronomické fakulty. 
Naše fakulta byla po celou dobu své existence trvale zapojena 
do bezprostřední spolupráce se zemědělskou praxí a pruž-
ně na potřeby zemědělské praxe reagovala, jak v  získávání  
poznatků vědy a výzkumu, tak v  oblasti nabídky studijních 
oborů, směrů či specializací.
Již v  roce 1925 získala VŠZ pro hospodářský odbor Školní  
zemědělský statek v  Žabčicích, na němž probíhá praktická  
výuka až do současnosti.
Použité fotografie poskytla Ing. Žižlavská (ŠZP Žabčice)  
a ústavy fakulty.

Jedno celé století – přesně tolik slaví Mendelova univerzita v Brně 
a její Agronomická fakulta v letošním roce

Polní výzkumné měření energetických a výkonnostních parametrů orby poloneseným pluhem - Hluk - 1998

Praktické cvičení studentů oboru Provoz techniky - 1994



Skupina žen a dětí najímaných 
na polní práce s dozorcem

Polní výmlat obilí stacionární mlátičkou poháněnou 
parní lokomobilou od oraček

Žně na Polní pokusné stanici, sklizecí mlátička Volvo 80.leta

Pokusy s tažnou sílou- různé typy tažných volů

Výmlat obilovin z pokusných parcel před stodolou na nádvoří statku

Plečkování tabáku 40-5o. léta



Startovní listina 46. mistrovství republiky v orbě  

Klasický jednostranný dvou a tříradličný nesený pluh

Otočný dvou a tříradličný nesený pluh

Junioři

Víceradličné pluhy otočné

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

1. Cerhák Tomáš 2001 Deutz Fahr Kverneland ZD Dolní Újezd SŠZaT Litomyšl Plowing team

2. Dlabal Jan 1991 Zetor Kverneland TRAKTORÁŘI STARÝ KOLÍN
TRAKTORÁŘI STARÝ KOLÍN - 
JAN DLABAL

3. Fidler Michal 2000 Zetor 7245 Kverneland ZD Dolní Újezd SŠZaT Litomyšl Plowing team

4. Grolich Jan 1984 Zetor 5245 ROSS Roudnice JZD Bedřichovice Klub oráčů z Bedřichovic

5. Hloucal Josef 1965 Zetor 5718 ROSS Roudnice LACNEA AGRI LACNEA AGRI

6. Chmelař Jiří 1966 Zetor 7745 ROSS Roudnice SŠSPaS Zábřeh L.CH. Oil s.r.o. 

7. Kirch Pavel 1977 Zetor Kverneland Mendelova univerzita v Brně AF MENDELU

8. Kolouch Jiří 1979 Zetor 7011 Ross 2-PN-30-Z
Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský

ÚKZÚZ

9. Král Pavel 1977 Steyr Kverneland AGRI CS, a.s. AGRI CS

10. Mališ Josef 1961 Zeter 7711 Kverneland KMH servis s.r.o. KMH servis s.r.o.

11. Mališ Martin 1996 Zetor 5211 Kverneland SOŠ Frýdek-Místek, p. o. SOŠ Frýdek-Místek, p. o.

12. Müller Tomáš 1997 John Deere Kverneland SZeŠ Čáslav Müller, soukromý zemědělec

13. Peřinka Jan 2001 Zetor 7711 Katland
Střední odborná škola Znojmo, 
Dvořákova, p. o.

SOŠ Znojmo

14. Semorád Filip 2001 Zetor Proxima Kverneland SPŠ a SOU Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov

15. Šťastný Josef 2001 Deutz Fahr ROSS Roudnice Josef Šťastný Josef Šťastný

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

1. Koláček Ondřej 2001 Zetor 7745 Kverneland Gymnázium a SOŠ Podbořany Gymnázium a SOŠ Podbořany

2. Malý Aleš 1958 New Holland Kverneland SŠSPaS Zábřeh L.CH. Oil s.r.o. 

3. Ondra MIchal 1992 John Deere Överum Spolek podřipských oráčů, z.s. Överum 25

4. Šteidl Petr 2000 John Deer Kverneland SPŠ a SOU Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov

5. Žaloudek František 1982 John Deer 5720 Kverneland Žaloudek spol.s r.o. ŽALOUDEK TEAM

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

1. Cerhák Tomáš 2001 Deutz Fahr Kverneland ZD Dolní Újezd SŠZaT Litomyšl Plowing team

2. Peřinka Jan 2001 Zetor 7711 Katland
Střední odborná škola Znojmo, 
Dvořákova, p. o.

SOŠ Znojmo

3. Semorád Filip 2001 Zetor Proxima Kverneland SPŠ a SOU Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov

4. Šťastný Josef 2001 Deutz Fahr
ROSS Roud-
nice

Josef Šťastný Josef Šťastný

Jméno Roč. Traktor Pluh
počet 
radlic

Vysílající organizace Tým

1. Kahánek 
Dalibor Bc.

1990
Zetor 
Crystal 170

UNIA 
MACHINES

4 POL-AGRO TRADING ZT, s.r.o. POL-AGRO TRADING ZT, s.r.o.

2. Mika Adam 1994
Kubota 
M135 GX

Pottinger 
Servo 2

4 JZD Bedřichovice Klub oráčů z Bedřichovic

3. Vencel 
Michal Ing.

1990 New Holland
Amazone 
Hektor

8 AGROTEC a.s. AGROTEC Demoteam

www.orba-cr.cz



Historická technika - veteráni - klasický pluh

Historická technika - veteráni - otočný pluh

Orba s koňmi - klasický pluh

Orba s koňmi - otočný pluh

Jméno Roč. Traktor
Rok 
výroby

Pluh
Rok 
výroby

Vysílající organizace Tým

1. Buček Miroslav 1960 Zetor 50 SUPER 1967 3-PN-30-M 1970 Buček Miroslav Buček team

2. Kandl Petr 1963 Deutz D40.2 1964 Rabewerk 1965 Spolek podřípských oráčů Traktor Deutz

3. Kocourek Pavel 1956 Svoboda DK 12 1939 R. Becher 1939 AMK Vyskeř
L.CH. Oil s.r.o. (Lubo-
cons Chemicals s.r.o.)

4. Krepčík Vladislav 1969 Škoda 30 1950 R. Bächer - Emir 250 1936 Spolek podřípských oráčů Auto Krepčík, s.r.o.

5. Ondra Jaromír 1967 John Deer 1946 Becher 1947 Spolek podřípských oráčů Čochtan team

6. Suk František 1967 Zeter 3511 1969 Kverneland Spolek podřípských oráčů SUK - AUTO

7. Šanda František 1971 RS 09 GT 122 1963 Veterán klub Podbořany
Veterán klub Podbo-
řany

8. Vaňourek Miloš 1956 Zetor 25 K 1952 Bechere 1932
Traktor ZETOR team Míly 
Vaňourka

Traktor ZETOR team 
Míly Vaňourka

9. Vaňourek Pavel 1983
Zetor 2511 
Zetormatic

1968 Kwerneland 1968
Traktor ZETOR team Míly 
Vaňourka

Traktor ZETOR team 
Míly Vaňourka

10. Vaško Peter 1986
Holder jed-
noosý rúčkový

1956 orebné teleso 25 cm 1956 Peter Vaško Peter Vaško

11. Vašulín Jan 1987 Zetor 3011 1963 Kverneland HYDREIN DIVIZE MORAVA JIH

12. Želinský Milan 1948 Zetor 15 1948 Roudnice 1950 Vrtbo Vrtbo

Jméno Roč. Traktor
Rok 
výroby

Pluh
Rok 
výroby

Vysílající organizace Tým

1. Nevídal Antonín 1964 Zetor 3011 1965 Eberhardt 1961 Rybáři v brázdě

Jméno Roč. Kůň Stáří Plemeno Tým Vysílající organizace

1. Sitte Petr 1992
Irena 
a Maja Old

12 a 14 let Slezský norik AF MENDELU
Mendelova univerzita 
v Brně

2.
Dobrovolný 
František

1963
Lumen 
a Leontýnka

6 a 11 let Hafling Stáj Dobrovolný
Stáj Dobrovolný Újezd 
u Brna

3. Halás Josef 1960 Kiara a Adél 9 let Belgik a ČMB
Zväz chovateľov koní 
na Slovenslu, družstvo

Zväz chovateľov koní 
na Slovensku, družstvo

4. Frait František 1973
Pabar a 
Massbon

12 let Polský chladnokrevník

5. Chromec Ľubomír 1974 Anoxa a Luna 4 a 13 let
Norik a Chladnokrv-
ník

Zväz chovateľov koní 
na Slovenslu, družstvo

Zväz chovateľov koní 
na Slovensku, družstvo

6. Veterník Martin 1977
Libra a Steiger 
Vulkan

4 a 3 roky Norik muransky Josef Veternik ZCHKS

7. Sněhota Oskar 1964 Jasánek a Nil 11 a 9 let Slezský norik Stáj Oskar Sněhota
Stáj Oskar Sněhota, 
obec Žarošice

Jméno Roč. Kůň Stáří Plemeno Tým

1. Daněk Jiří ing. 1965 Arma, Maroš 2,5 a 5 let ČMB, Slezský norik

2. Brabec Jan 1992 Bran, Aramis 9 a 5 let ČMB stáj Brabec

www.orba-cr.cz



Krajská mistrovství v orbě v roce 2019

I. ročník otevřeného mistrovství v orbě Jihomoravského kraje. 
Ve čtvrtek 13.6. 2019 se u příležitosti Polního dne Mendelovy uni-
verzity v Brně uskutečnil I. ročník otevřeného mistrovství v orbě 
Jihomoravského kraje. Soutěž byla velmi dobře připravena jed-
ním z členů výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s. Ing. Lubomírem 
Neudertem. V přípravě této soutěže odvedl obrovský kus práce. 
Spojením těchto dvou akcí byla vytvořena výborná atmosféra, 
podporovaná velkou návštěvností. Náš odhad byl okolo 600 ná-
vštěvníků, kteří se zaujetím sledovali, jak patnáct borců vkládá do 
soutěže všechno své umění. Byly zastoupeny celkem tři katego-
rie. Orba klasickým dvouradličným neseným pluhem, kde umís-
tění skončilo v tomto pořadí: Mališ Josef, Kirch Pavel, Grolich Jan,  
Vašulín Jan a Peřinka Jan.
Orba dvouradličným otočným pluhem v pořadí Macháček Petr 
a Nevídal Antonín. Orba koňmi, které se účastnili Sněhota Oscar, 
Sitte Petr, Šurýn Radovan a Dobrovolný František. Výsledkovou 
listinu si můžete najít na webových stránkách orba-cr.cz. Všichni 
soutěžící byli při slavnostním vyhodnocení soutěže odměněni 
děkanem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity panem doc. 
Ing. Pavlem Ryantem, PhD. a radním Jihomoravského kraje panem 
Ing. Petrem Hýblerem. Oběma pánům za strávený čas na Krajské 
orbě Jihomoravského kraje, včetně jejich významné podpory, 
moc děkujeme.

4. ročník Krajského mistrovství v orbě Ústeckého kraje se 
uskutečnil o dva dny později v Podbořanech.
O této soutěži se píše velmi dobře. Ti z Vás, kteří pravidelně sle-
dujete oráčské soutěže víte, že orba v Ústeckém kraji je soutěž  
s velkým S. Má to hned několik důvodů. Tím prvním je výrazná 
podpora kraje včetně již tradiční osobní účasti pana hejtma-
na Oldřicha Bubeníčka. Podpora místních firem jako Agrima  
Žatec, Agro ZZN Rakovník nebo Strom Praha - středisko Louny. Tím 
druhým důvodem je obrovská podpora Podřípských oráčů, kteří 
pod vedením Ing. Zdeňka Ondry věnují této přípravě obrovský 
kus práce a posledním důvodem byla podpora Střední odborné 
školy v Podbořanech, vedené Ing. Bc. Jiřím Marholdem. Mimo jiné 
tato škola je pravidelným „dodavatelem“ soutěžících v krajských  
i republikových soutěžích již po mnoho let.

15.6.2019 se do Podbořan sjelo celkem 21 soutěžících včetně tra-
dičního zastoupení oráčů ze sousedního Saska. Vřelé přivítání na 
půdě školy bylo zahájeno v krásné jídelně dne 14.6. 2019, kde pro-
běhlo slavnostní losování parcel. Druhý den ráno v brzkých ran-
ních hodinách na pozemcích rodinné farmy pana Tomáše Vaňka 
ještě několik soutěžících dolaďovalo seřízení pluhů a v 10.00 hodin 
soutěž začala. Tomuto počtu oráčů musí být přizpůsoben i počet 
rozhodčích, ti pod vedením doc. Ing. Adolfa Rybky hodnotili před-
vedené výkony. Není jednoduché vše správně zadokumentovat, 
zhodnotit a dopočítat se k výsledkům odpovídajícím pravidlům 
mezinárodní oráčské soutěže WPO. Přibližně ve 14.30 byla sou-
těž zakončena slavnostním vyhlášením výsledků, předáním cen  
a medailí.

V kategorii 2 - 4 radličný klasický pluh se na prvních třech místech 
umístili: Šťastný Josef, Ullmann Lars (SRN) a Zdeněk Ondra.

V kategorii historická technika dvouradličný tažený pluh se na 
prvních třech místech umístili: Ondra Jaromír, Krepčík Vladislav  
a Vaňourek Miloš.

V kategorii historická technika dvou - tříradličný klasický nese-
ný pluh se na prvních třech místech umístili: Vaňourek Pavel,  
Suk František a Plotěný Jan.

V kategorii víceradličných 4 - 5 radličný jednostranný polonesený 
pluh se umístili: Waldhauser Miloš, Vejvoda Jaroslav a Bogdan Aleš.
Orba koňmi byla zastoupena panem Haschem Zdeňkem.







Oráčský rok 2019

Je již nepsaným pravidlem, že příprava nového ročníku soutěží 
v orbě začíná ihned po skončení MČR. Ne jinak tomu bylo ke 
konci roku 2018. Ten byl z hlediska Společnosti pro orbu ČR, z.s. 
významný v tom, že České republice byly přiděleny organizace 
soutěží Mistrovství Evropy v orbě v roce 2020 a Mistrovství svě-
ta v roce 2025.
Krajské orby získaly nezastupitelné místo v kalendáři soutěží.  
V roce 2018 se uskutečnily celkem čtyři krajské soutěže, což 
bylo po organizační stránce velmi náročné.
Mistrovství České republiky v orbě v Kamenici nad Lipou  
a její 45. ročník byl přelomový v počtu účastníků. Zúčastnilo se 
celkem 51 soutěžících, což je maximum možného počtu pro 
zdárný průběh soutěže. Tento ročník byl poprvé organizován 
na dva dny, kdy pátek byl odborným dnem pro vystavovatele 
a s přednáškami pro zúčastněné studenty z celého kraje Vyso-
čina. Výbor Společnosti pro orbu připravil vše potřebné a tento 
ročník můžeme zařadit k těm velmi zdařilým. Přispělo k tomu  
i dobré počasí, ale hlavně mravenčí a poctivá práce kamenic-
kých spoluorganizátorů v čele s ředitelem Střední odborné ško-
ly a Středního učiliště v Pelhřimově Mgr. Pavlem Hlaváčkem.
Po definitivním rozhodnutí Evropské federace oráčů, že Česká 
republika bude hostitelem a pořadatelem Mistrovství Evro-
py v roce 2020, začala příprava na tuto soutěž téměř okamži-
tě. Ing. Jan Cholenský se s Romanem Apeltauerem objednali  
u náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Kanii, kde 
se hovořilo o možné spolupráci a hlavně pomoci ze strany kra-
je. Při druhé návštěvě se zastavili ve Společnosti Opall-agri s.r.o., 
kde proběhla rovněž diskuse o možné spolupráci mezi předse-
dou Společnosti pro orbu a majitelem Opall-Agri Ing. Lumírem 
Lachetou a obchodním ředitelem Petrem Jedličkou.
8. ledna 2019 se uskutečnila již třetí schůzka v Moravskoslez-
ském kraji ohledně přípravy Mistrovství Evropy v orbě. Schůz-
ky se zúčastnili Ing. Klein, ředitel opavské Střední zemědělské 
školy, Ing. Cholenský, Roman Apeltauer a agronom školního 

statku. Projednával se osevní plán a jak přesně soutěžní parcely 
rozmístit na pozemcích. Na základě geometrického zaměření 
vybraného pozemku bylo stanoveno, že pro ME 2020 v Opa-
vě je k dispozici 34 soutěžních parcel (pozemky mají jen 37 ha)  
a budou proto i kratší parcely, rovněž se bude soutěžit pouze  
v otočných pluzích. Z důvodu nedostatku místa bude naše 
MČR v tomto roce omezeno na nižší počet účastníků.
Dále bylo rozhodnuto, že do Irska na Mistrovství Evropy 2019  
v březnu tohoto roku bude vypravena skupina organizátorů 
pro rok 2020, aby načerpali inspiraci a zjistili jak Mistrovství  
v Opavě udělat lépe.
V únoru začali individuálně jednotliví členové Výboru při-
pravovat Členskou schůzi, která je nejvyšším orgánem naší  
Společnosti. Vše bylo vyhodnoceno na 2. výborové schůzi, která 
se uskutečnila 8. 3. 2019 dopoledne před Členskou schůzí.
Na toto významné setkání bylo Ing. Navrátilem vybráno nád-
herné prostředí Zemědělského muzea na Letné a součástí jed-
nání byla zařízena zdarma prohlídka tohoto muzea.

Národní zemědělské muzeum v Praze hostilo členy Společnosti pro orbu  ČR, z.s. 
při jednání Členské schůze

Tradiční Irská kapela při zahájení letošního Mistrovství Evropy v orbě v Balinabolle  - Irsko



Členská schůze seznámila přítomné se zprávou o činnosti za 
rok 2018, se stavem hospodaření v roce 2018 a mnoha dalšími 
body, které jsou pro činnost Společnosti nezbytné. Mezi hlav-
ními úkoly pro rok 2019 bylo seznámení s plánem práce a hos-
podařením na rok 2019. Byla schválena výměna reprezentantů, 
kdy František Žaloudek ml. měl odjet na MS v orbě do Spoje-
ných států, ale z pracovních důvodů si vyměnil místo s Petrem 
Steidlem z Kamenice nad Lipou. Na Mistrovství Evropy byl de-
legován za Českou republiky jako hlavní rozhodčí pan Vladimír 
Horák. Vzhledem k organizaci ME v roce 2020 bylo rozhodnuto, 
že ME v Irsku se zúčastní i přípravný výbor této soutěže. Zú-
častnil se Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel Střední zemědělské školy 
a Středního zemědělského učiliště v Pelhřimově, Ing. Arnošt 
Klein, ředitel Střední zemědělské školy v Opavě a Roman Apel-
tauer. Výbor Společnosti bude pokračovat ve vydávání Zpravo-
daje Rovná brázda i v letošním roce. Je to jeden z informačních 
kanálů jak pro členy Společnosti, tak pro širokou veřejnost.  
Pro letošní rok by měl Výbor připravit celkem 3 vydání.
Tak jako každoročně nejdůležitějším bodem tohoto jedná-
ní bylo schválení plánu práce pro rok 2019. Vedle Mistrovství  
České republiky v orbě se uskuteční ještě dvě krajské orby, jed-
na v Žabčicích 13.6.2019 a ta druhá 15.6.2019 v obci Buškovice 
nedaleko Podbořan. V loňském roce 2018 se krajské soutěže 
zorganizovaly celkem 4, ale bylo to s vypětím všech sil a mnoh-
dy na úkor kvality.  Pro šíření myšlenek o čem orba je a jak je 
důležitá, jsou ideální skutečně dvě až tři krajské orby.
Příprava těchto krajských soutěží byla projednána dne 
17.5.2019 na 3. výborové schůzi, která se uskutečnila v místě 
konání na Školním statku v Žabčicích.

Obě krajské soutěže proběhly velmi důstojně. Zejména Žabči-
ce byly korunovány spoluúčastí Mendelovy univerzity za osob-
ní účasti děkana Agronomické fakulty Doc. Ing. Pavla Ryanta  
a člena Rady Jihomoravského kraje pana Ing. Petra Hýblera.  
Ústecká orba pak zase přítomností dvou zahraničních posádek 
ze sousedního Saska a osobní přítomností hejtmana Ústeckého 
kraje pana Oldřicha Bubeníčka. Více si můžete přečíst v tomto 
programu na straně popisující krajské soutěže.

V letních měsících byla činnost Výboru řízena úkoly z jednání 
18. 6. 2019, kdy se uskutečnila v pořadí již 4. výborová schů-
ze. Projednávala stav přípravy domácího Mistrovství a hlavně  
reprezentaci na blížící se Mistrovství světa v USA.
Začátkem měsíce září proběhla inspekční cesta generálního 
sekretáře Evropských oráčských soutěží pana Marta Bakkera.  
Výbor konstatoval, že na kontrolu přípravy jsme dobře připra-
veni. Toto potrvrdil i sám pan Bakker. Předseda společnosti Jan 
Cholenský mu ukázal pole, kde se bude soutěžit, byli na pro-
hlídce ubytování v hotelu Buly v Kravařích, za účasti ředitele Ze-
mědělské školy v Opavě Ing. Arnošta Kleina si prohlédli školu, 
depo, dílny i místo tankování nafty pro soutěžní traktory.

Bylo konstatováno, že vše je OK a Výbor společnosti může dále 
postupovat v přípravě soutěže. Jako důkaz spokojenosti s pro-
hlídkou, podepsali oba pánové smlouvu na organizaci soutě-
že. Generální sekretář evropské orby tímto předal vlajky všech  
evropských států, aby byly připraveny na 18. a 19. 9. 2020.

Účastníci 4. ročníku krajské orby Ústeckého kraje. Podle startovních čísel: 
9 Vladislav Krepčík, 10 Jaromír Ondra, 11 Miloš Vaňourek, 12 Milan Želínský.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně, Ing. Petr Hýbler, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje při losování 

soutěžních parcel 1. ročníku krajské orby Jihomoravského kraje.

Přátelské posezení na půdě Střední zeměděské školy v Opavě při inspekci 
generálního sekretáře Evropské soutěže pana Marta Bakkera



Poslední výborová schůze proběhla dne 9.9. v Žabči-
cích a jejím hlavním programem byla příprava domácího  
Mistrovství.... Téměř všichni členové Výboru společně s mar-
ketingovým partnerem Romanem Apeltauerem a zástupkyní 
Mendelovy univerzity Ing. Hrudovou probrali jednotlivé body 
časového scénáře. Ten je pro organizaci takového velkého pod-
niku naprosto nezbytný. Z tohoto dokumentu jsou připravová-
ny propozice jednotlivým soutěžícím, kterými se celé domácí 
Mistrovství řídí.

Slavnostní podpis smlouvy mezi Českou republikou 
a Evropskou oráčskou  federací. 
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Reprezentace České republiky na Mistrovství světa v USA

Česká společnost pro orbu na 66. MS v orbě, která se konalo ve 
státě Minnesota, městě Lake of the Woods – Bandette, v USA. 
Soutěž 50-ti oráčů se konala ve dvou kategoriích: klasickými 
dvouradličnými pluhy soutěžilo 26 oráčů a otočnými oboustran-
nými pluhy 24 oráčů.
Česká výprava byla vyslána jako skupina čtyř členů, každý se 
svým úkolem. Reprezentant – oráč otočným pluhem Petr Steidl, 
absolvent SOUZ  a OU Kamenice nad Lipou.
Josef Hloucal – mistr ČR v orbě  - jako trenér. Josef Cink jako  roz-
hodčí a  trenér a Ing. Jan Cholenský jako člen světového výboru 
oráčů WPO a člen panelu  hlavních rozhodčích 66. MS v orbě. 
Česká oráčská výprava využila plnou časovou dotaci tohoto klá-
ní. Zúčastnili jsme se tréninku i soutěže s vypůjčenou technikou 
-  traktorem Massey Ferguson a pluhem Kverneland.
Petr odtrénoval s týmem jak na strništi tak na louce, využil mož-
nost sledování  konkurenčních oráčů za účasti J.Hloucala, J. Cinka 
k vlastnímu zlepšení orby, ale i přínosu informací o pluzích a orbě 
do ČR naším soutěžícím.

Po slavnostním zahájení MS na poli a vytažení národních vlajek a 
odhalení pomníku k 66.MS v orbě si oráči losovali startovní čísla. 
Pan Petr Steidl si pro strniště vylosoval číslo 40 a na louce 28.
Soutěžní parcely byly příkladně připraveny a na hlubokých písči-
to-hlinitých půdách za slunného počasí proběhla soutěž dle pra-
videl. Vítězi se stali v kategorii klasických pluhů Andrew B Mitchell 
Snr. ze Skotska  a v kategorii otočných Marco Angst ze Švýcarska. 
Náš Petr Steidl se umístil první den na strništi 22. místě na louce 
22. a celkově 22. ve své kategorii. 
Česká republika byla též reprezentována ve skupině rozhodčích 
panem Josefem Cinkem, který získal nové zkušenosti a nový po-
hled na posuzování dodržování pravidel WPO soutěžního orání. 
Poprvé v 30-ti leté historii účasti české oráčské výpravy na MS je 
do panelu hlavních rozhodčích jmenován zástupce ČR. Je jím 
Ing. Jan Cholenský CSc.  Rozhodování v tomto panelu potvrzuje 
kompetenci a důležitost ČR a zástupců ve WPO včetně kompe-
tence při rozhodování určování pořadí oráčů celého světa.

Před orbou strniště

Petr Steidl a Josef Hloucal po orbě louky

Takto sleduje mistr světa rovinu vytýčení před první brázdou

Tradiční slavnostní pomník 66. mistrovství.



Zvýhodněná nabídka na plochu při ME

Mistrovství Evropy v orbě se v České republice nekoná tak  
často. Naposledy to bylo před 10 lety v Zábřehu. Je to ojedině-
lá událost, která velkou měrou vypovídá o umění ve zpracování 
půdy klasickým a hlavně nejstarším způsobem, jaký kdy lid-
stvo vynalezlo. Je to událost, kdy máme možnost ukázat celé  
Evropě, že zemědělství v České republice podporuje tuto činnost 
a hlavně podporuje i soutěže, které jsou pravidelně na domácí i 
mezinárodní úrovni organizovány.
Abychom dodrželi vysokého sandardu nastaveného v zemích 
jako je Německo, Rakousko, Anglie a dalších zemích, budeme 
oslovovat všechny výrobce a prodejce zemědělské techniky, pří-
padně další dodavatele o podporu a účast na mezinárodní výsta-

vě zemědělské techniky, která bude při této soutěži organizována. 
Společnost pro orbu ČR, z.s. přes svého marketingového  
partnera nabízí všem vystavovatelům zvýhodněnou  
prezentaci za podmínek, které budou zveřejněny na 
webových stránkách do konce měsíce října 2019. Ti  
z Vás, kteří si objednají plochu pro prezentaci techniky v le-
tošním roce, tedy do konce roku 2019 obdrží výrazné slevy,  
které budou dosahovat až 20 %  ze základních ceníkových cen.
Prosím zvažte tuto zvýhodněnou nabídku. Navíc budete pravi-
delně informováni o přípravách na tuto soutěž. Dále Vaše spo-
lečnost bude zveřejněna na webových stránkách k této soutěži  
a dalších propagačních materiálech.
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Ilustrační foto



Mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy v Nivnici 1997

POHLED DO HISTORIE

Na fotce zleva: ministr zemědělství Josef Lux, Miroslav Ondrušek, Tomáš Kořínek ze společnosti TOKO a Josef Kachník

Na fotce zleva:  Antonín Mašek -speaker,  MVDr. Karel Hruška -tlumočil do 
angličtiny (v roce 1995 na MS v orbě v Keni se staral o naši výpravu, v té době 
byl  Charge d’affaires, vedle ministra Luxe pan František Mahdal starosta 
Nivnice, Tomáš Kořínek, Ing. Jan Cholenský.





 Mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy v Zábřehu 2009

26. mistrovství  Evropy v  orbě  otočnými pluhy se konalo  
25.9. – 26.9. 2009 v  Zábřehu v  Olomouckém kraji. Současně,  
o den dříve, zde proběhlo i 36. mistrovství ČR v orbě. 
Bylo to již potřetí, kdy se ME v orbě otočnými pluhy konalo na 
území bývalého Československa a podruhé v České republice.
Když  byla Česká republika v roce 2006 vybrána jako pořada-
tel Mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy  2009, tak již v té 
době se počítalo se Střední školou sociální péče a služeb, Zá-
břeh (dříve SOU a OU Zábřeh) jako s jedním ze spolupořadatelů 
této významné akce. Tato škola nebyla v soutěžní orbě žádným 
nováčkem, protože již v  roce 2001 spolupořádala Mistrovství 
ČR v orbě v Zábřehu, zároveň se pravidelně zúčastňovali její zá-
stupci republikových Mistrovství v orbě a od roku 1999 i repre-
zentace ČR v orbě na ME a MS.
Při přípravě a konání 26. mistrovství Evropy v  orbě otočnými 
pluhy byla Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh společně 
s Ministerstvem zemědělství, Olomouckým krajem a Městem 
Zábřeh hlavním partnerem Společnosti pro orbu ČR, z.s. a ve 

spolupráci s místními zemědělskými podniky, místními firmami 
a zájmovými organizacemi se podařilo uspořádat akci, přesa-
hující hranice tohoto regionu.
Dokladem toho byla účast asi 15 000 diváků nejenom z České 
republiky ale i z Evropy.  
Současně s ME v orbě probíhala na přilehlých pozemcích  i vý-
stava zemědělské techniky „Den Zemědělce“ za účasti prodejců 
z celé republiky i Evropské unie.
Slavnostního zahájení  se  zúčastnili zástupci Ministerstva ze-
mědělství, Olomouckého kraje a Města Zábřeh.
26. mistrovství Evropy v  orbě otočnými pluhy se zúčastnilo  
24 soutěžících z 24 zemí Evropy. Vítězem se stal několikanásob-
ný evropský i světový šampion John Whelan z Irské republiky. 
V zahradě partnerské školy SŠSP a S Zábřeh byl odhalen pom- 
ník připomínající tuto významnou událost v místním regionu.
Velmi pochvalné ohlasy na tuto akci byly nejen od diváků, part-
nerů, sponzorů, ale od soutěžících, kteří ještě po letech vzpomí-
nají na příjemnou atmosféru v Zábřehu.

KDY: 24. 9. — 26. 9. 2009
KDE: Na pozemcích Agrodružstva Zábřeh

PPRROOGGRRAAMM::
23. 9. – Oficiální trénink ME a MR

24. 9. – 36. mistrovství ČR v orbě

– Oficiální trénink ME

25. 9. – 1. soutěžní den ME – orba strniště

26. 9. – 2. soutěžní den ME – orba louky

DDoopprroovvooddnnýý  pprrooggrraamm::  
Výstava zemědělské techniky Den Zemědělce,

Výstava historických zemědělských strojů
Mistrovství Evropy v orbě koňmi

Zábřežské mažoretky, Seskok parašutistů
Soutěž v jízdě zručnosti traktorem s přívěsem

Pestrý program pro děti

Pořadatel:

Partneři společnosti pro orbu: Mediální partner:

26.mistr26.mistroovství Evrvství Evropopy v orběy v orbě
otočnotočnými pluhými pluhy 2009y 2009

36.mistr36.mistroovství ČR v orběvství ČR v orbě
& Den Zemědělce& Den Zemědělce

Kontakt: Magda Schwarzová, Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh, tel.: +420 583 411 653, fax: +420 583 416 461, e-mail: schwarzova@ic.zabreh.cz,
www.orba-cz.cz www.ssspzabreh.cz
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www.bohnenkamp.cz
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UNIA MACHINES

www.polagro.cz

stroje@polagro.cz 
+420 733 772 932
www.uniamachines.cz

POL-AGRO TRADING ZT s.r.o. je akreditovaným zástupce výrobního závodu UNIA 
GROUP na českém trhu. Do por�olia výrobků tohoto producenta zemědělských 
strojů patří jak kompletní linka pro zpracování půdy a se�, linka sklizně pícnin, tak 
i mechanizace pro aplikaci organických či minerálních hnojiv. Bramborové sazeče       
i sklízeče, nebo třeba pět výrobních řad postřikovačů chemických přípravků.             
V minulém roce byla nabídka rozšířena o obilná sila a technologii k uskladnění 
obilí. 

Firma UNIA GROUP se řadí mezi největší výrobce 
zemědělských strojů v Polsku s historií více než 

120 let a produkci přesahující 25 000 zeměděl-
ských strojů ročně.     
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www.eagrotec.cz

Výhradní zastoupení pro ČR:
AGROTEC a. s., Brněnská 74, 691 03 Hustopeče
� +420 519 402 198,  klement@agrotec.cz
Kontakty na regionální prodejce: � +420 800 641 111

Živé a spolehlivé motory s SCR ve spojení s plynulou převodovkou 
AutoCommand garantují plošnou výkonnost a hospodárný provoz.   

Ucelený sortiment =  vyšší péče, lepší podmínky. 

Jednoduché ovládání složitých systémů prostřednictvím loketní
opěrky SideWinder s dotykovým monitorem a komplet odpružení.

Vyspělá hydraulika s Load Sensing a ISOBUS umožňují
s traktory agregovat ty nejmodernější závěsné stroje.

 a spolehlivé motory s SCR ve spojení s plynulou převodovkou 
AutoCommand garantují plošnou výkonnost a hospodárný provoz.   

Ucelený sortiment =  vyšší péče, lepší podmínky. 

Živé a spolehlivé motory s SCR ve spojení s plynulou převodovkou 
AutoCommand garantují plošnou výkonnost a hospodárný provoz.   
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AGRALL zemědělská technika a.s.
okr. Louny, T: 602 660 476 
AGRALL s.r.o. 
regionální ředitelství Vysočina
okr. Havlíčkův Brod, T: 569 425 755 
AGRALL s.r.o. 
regionální ředitelství Morava
okr. Vsetín, T: 571 443 141
U+M Servis s.r.o.
okr. Jindřichův Hradec, T: 384 758 111

KLAS Nekoř a.s.
okr. Ústí nad Orlicí, T: 465 625 290 
KLAS - BOHEMIA a.s.
okr. Plzeň-sever, T: 377 824 278
1. Slezská strojní, a.s.
okr. Opava, T: 553 791 950
AGROSERVIS JaS s.r.o.
okr. Kolín, T: 602 293 910
AGRI-TECH s.r.o.
okr. Vyškov, T: 602 548 677

Skutečné revoluce
začínají v srdci.
Nový LEXION 8000-5000.

lexion.claas.com

Jak může být LEXION revolucí, když nedostane nové jméno?
Protože jsme s inovačním mláticím ústrojím APS SYNFLOW zásadně změnili jeho srdce - ale ne jeho duši.
On je a zůstane nejvýkonnější a nejspolehlivější mlátičkou na světě.  Úplně nově zkonstruovaný, přináší až o 25% více,
sám plynule dokumentuje všechny údaje a je nastaven zcela individuálně a ovládán intuitivně. Kdy budete součástí této revoluce?

Lexion A5.indd   1Lexion A5.indd   1 30.09.19   9:4130.09.19   9:41



NOVÝ 8400R: LÁME REKORDY

POUZE JEDEN MŮŽE BÝT NEJLEPŠÍ.

Typ traktoru 8400R je novým rekordmanem v maximálním tahovém výkonu s hodnotou 275kW1. To je téměř 
o 23% více než je maximální tahový výkon konkurenta 3. Stejné měření prokázalo, že 8400R je rovněž novým 
rekordmanem v celkové spotřebě paliva s 247 g/kWh1.

Navíc s balíčkem výbavy Connectivity  získáte vše, co potřebujete pro maximální využití potenciálu techniky 
John Deere: AutoTrac, ISOBUS, JDLink, vzdálený přístup do displeje traktoru (RDA) anebo přístup na stránky 
MyJohnDeere.com i s aplikací MyJobConnect (ve verzi Ultimate).

CONNECTIVITY

280 

290

StromPraha.czJohnDeere.cz

 Engineered
for Efficiency

TractorMaster.
Dobrý farmář dá své práci vždy něco navíc.
Díky vášni a nadšení pro práci jsou farmáři na 
poli, dokud nesklidí všechnu úrodu pod střechu. 
A naši inženýři ve vývojovém centru jsou na tom 
podobně. Dělají vše pro to, aby naše pneumatiky 
sloužily v každém terénu, bez ohledu na počasí.

Inovativní technologie kostry N.flex s moderní konstrukcí 
patky a pokročilá technologie zubů dezénu D.fine nás 
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našim odolným pneumatikám toho farmáři zvládnou 
více!

S láskou k půdě: vysoce výkonné zemědělské pneumatiky. NOVINKA 2019



Nadační fond je zřizován za účelem do-
sahování obecně prospěšných cílů v ob-
lasti zachování udržitelného života na 
Zemi. Účelem fondu je zejména vzdě-
lávací, monitorovací a osvětová činnost  
v oblasti zemědělství, zajišťující aktuální 
přehled o stavu, ochrany , využití a úbyt-
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dační fond bude podporovat budování 
povědomí o rizicích spojených se součas-
ným trendem degradace půdních profilů 
vlivy hospodářskými, administrativními  
a přírodními. Působnost fondu je na úze-
mí České republiky, Evropy a celého světa. 

 Engineered
for Efficiency

TractorMaster.
Dobrý farmář dá své práci vždy něco navíc.
Díky vášni a nadšení pro práci jsou farmáři na 
poli, dokud nesklidí všechnu úrodu pod střechu. 
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Geniální pluhy

PEKASS a.s.
Přátelství 555, 104 00, Praha 10 - Uhříněves

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

4-radličné otočné pluhy ÖVERUM - limitovaná série Farmář 
Sleva až 30% na limitovanou sérii 
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mob.: +420 777 730 860, e-mail: josef.vedral@pekass.eu     
www.pekass.eu

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

www.ersteleasing.cz

Tradiční finanční partner zemědělců





PRODAG Zlín, s. r. o.
Liptál 488, 756 31 Liptál

www.prodag.cz

e-mail: prodag@prodag.cz
tel.: +420 577 912 685, fax: +420 577 912 686
mobil: +420 602 762 352, +420 606 590 400

VÝROBA – DOVOZ – PRODEJ – SERVIS

tel.: +420 577 912 685, fax: +420 577 912 686
mobil: +420 602 762 352, +420 606 590 400

VÁŠ DODAVATEL 
ZEMĚDĚLSKÉ, LESNÍ 
A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY

 vlečky, 3 – 4 tuny
 postřikovače PRODAG, AGROMEHANIKA,

od 200 – 3000 litrů
 rosiče AGROMEHANIKA, ZUPAN,

od 100 – 2000 litrů
 rozmetadla průmyslových hnojiv,

od 180 – 1250 litrů
 mulčovače INO, ZUPAN, pracovní záběr 

od 115 – 790 cm

 hydraulické štípače dřeva LANCMAN,
štípací síla od 7 – 30 tun

 lanové navijáky KRPAN, tažná síla od 3,5 – 10 tun
 vodní lisy LANCMAN, velikost koše od 35 – 230 litrů
 štěpkovače
 motokultivátory
 sněhové pluhy
 traktory TUBER, SOLIS, YANMAR, TYM, URSUS
 secí stroje





Spolehlivé pneumatiky  
pro měnící Se Svět 

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.

mitas-tyres.com
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Jsou dny, kdy práce nebere  
konce. Právě tehdy oceníte  
parťáka ochotného tvrdě dřít.
S maximálním nasazením.
Se silným motorem.
Bez přestávky.
S nízkou spotřebou.
Jednoduchou údržbou.

www.zetor.cz

6-válcový
motor 

ECO 40
převodovka

30/30

nezávisle 
odpružená 

přední náprava

elektronicky 
ovládané vnější 

vývody hydrauliky

ZETOR 
CRYSTAL HD

nízké  
náklady  

na provoz

AKČNÍ CENA  

1 999 000 Kč

Traktor je Zetor. Od roku 1946.


