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Pátek 5. října 2018
Sobota 6. října 2018

45. mistrovství 
České republiky v orbě

• orba jednostranným dvouradličným pluhem

• orba oboustranným dvouradličným pluhem

• 16. mistrovství České republiky v orbě koňmi

• 7. mistrovství České republiky v orbě historickou technikou a malou mechanizaci

• 5. ročník v orbě víceradličnými pluhy

Pořádá Společnost pro orbu České republiky, z.s., pod záštitou  hejtmana 
 kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, ve spolupráci  s městem  Kamenice 

nad Lipou, Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov,  
Agrární komorou Kraje Vysočina a  zemědělským družstvem Kalich.

   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
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Vážené dámy a pánové,

jsem rád, že jsem mohl převzít záštitu nad Mistrovstvím České republiky v orbě. Je potěšitelné,  
že je to již 45. ročník a navíc se koná na Vysočině, pro kterou je zemědělství tradičním odvětvím.  

O tom ostatně svědčí i statistiky, porovnávající všechny kraje České republiky v posledních letech. Vysočina  
má například druhý nejvyšší podíl zemědělské půdy na celkové rozloze kraje, je to 60 procent, a kraj je druhý i v počtu lidí  
pracujících v zemědělství.
To, že je kvalitní orba jedním ze základních faktorů, které se podílejí na dobré úrodě, věděli už naši předci. Pro ně byla na rozdíl 
ode dneška, kdy se využívá nejmodernější technika, velkou dřinou. Stejné však zůstalo to, že orba nadále patří k důležitým  
prvkům péče o půdu.
Letošní již 45. ročník mistrovství svědčí o tom, že zájem o správnou orbu je stále velký. A to je dobře, protože starost o půdu jako 
nenahraditelný přírodní zdroj, je jedním z našich prvořadých úkolů.
Těší mě, že Mistrovství v orbě je akce přichystaná pro celou rodinu, protože zejména u mladší generace je důležité posílit vztah 
k půdě, podpořit zájem o zemědělství, ale také ukázat, že to není jednotvárná dřina, ale také zábava a vlastně i koníček na celý 
život. 
Přeji proto návštěvníkům pěkně prožitý den, organizátorům Mistrovství České republiky v orbě hodně zdaru v dalších letech  
a především soutěžícím mnoho úspěchů.

Miroslav Toman,
ministr zemědělství

Vážené dámy, vážení pánové, milí soutěžící,

Vysočina se může pochlubit mnohým, ale to, co činí náš kraj jedinečným, je čistá příroda a malebná  
krajina. Význam zemědělství a dlouhá tradice obhospodařování půdy jsou u nás patrné na každém  

kroku, za vším je však třeba hledat obrovský kus lidské práce i kladný vztah k přírodě a jejímu nenahraditelnému bohatství.  
A právě mistři orby jsou ti, kteří dokáží z půdy dostat to nejlepší a zároveň ji šetrným způsobem uchovat pro budoucí generace.  
Přál bych si, aby i Kraj Vysočina dokázal stávající podporou zemědělského školství na svém území přispět alespoň z části  
k výchově dalších „srdcařů“, kteří budou o půdu pečovat s patřičnou pozorností a také náležitou úctou. 
Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě letošního Mistrovství České republiky v orbě, všem oráčům přeji 
hodně štěstí v náročném soutěžním klání. I přesto, že do všech oblastí zemědělství pronikají více a více moderní technologie, je 
orba stále poctivým řemeslem i uměním, kterému je třeba se učit, zdokonalovat se v něm, ale také předávat zkušenosti mladším. 
Mistrem České republiky může být pro letošní rok pouze jeden, ať vyhraje ten nejlepší.

Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

Miroslav Toman, ministr zemědělství

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina



Vážení příznivci soutěžní orby, oráči,

dnes se spolu potkáváme již na 45. ročníku Mistrovství České republiky v orbě. Okolí města  
Kamenice nad Lipou nebylo vybráno náhodně. Určitě víte, že je zde velká základna příznivců  

soutěžní orby na místním středním zemdělském učilišti. 
V době, kdy padlo rozhodnutí uspořádat tuto soutěž zde, byl předložen i úkol na organizaci 1. ročníku otevřeného mistrovství 
v orbě Kraje Vysočina. Tato soutěž byla zvládnuta perfektně, a proto nemám obavy,  
že místní organizátoři nezvládnou i orbu na republikové úrovni.
Společnost pro orbu ČR, z.s. měla v roce 2018 naplánováno mnoho soutěží. Tento náročný program je vždy završen svátkem 
všech oráčů, na kterém se nyní scházíme. Chtěl bych zde  z tohoto místa poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem  
v průběhu celého roku přičinili organizací všech soutěží. Ne vždy je to jednoduché.
Všichni, kteří obětujete orbě a kvalitnímu hospodaření na naší půdě své úsilí, čas, um nebo alespoň pozornost,  
máte náš obdiv. 
Budeme velmi rádi, když si ze zdejší soutěže odnesete nejen skvělý zážitek, ale i kousek toho, co soutěžící předvedou  
a dopomohou vám k dosažení ještě lepších výsledků v hospodaření u vás doma. 
Oráčům bych rád poděkoval, že přijeli ukázat své umění do zdejšího kraje.  
Organizačnímu týmu vyslovují uznání za vynaložené úsilí a všem, tedy i divákům přeji ROVNOU BRÁZDU.

Jan Cholenský,
předseda Společnosti pro orbu ČR, z.s.

zástupce České republiky v mezinárodní organizaci WPO

Jan Cholenský, předseda Společnosti pro orbu ČR, z.s.



Město Kamenice nad Lipou

KAMENICE 
NAD LIPOU

Kamenice nad Lipou je nevelké malebné město na Českomo-
ravské vrchovině na rozhraní jihočeského kraje a Kraje Vysočina.  
Leží mezi městy Pelhřimov a Jindřichův Hradec, vzdálenými od 
Kamenice 20 km, v nadmořské výšce 561 metrů n. m. Město 
vzniklo počátkem 13. století jako osada při hradu. Podle kronikáře 
Hájka z Libočan se nazývala Kamenice u lipky, později nesla jmé-
no Česká. Po obnovení hradeb r. 1702 se píše Hrazená a přídomek 
„nad Lipou“ dostala podle lípy, vsazené v zámecké zahradě snad  
r. 1248. První písemné doklady o městě jsou z roku 1267.  
Město patřilo k zámku, mělo tedy charakter města poddanského. 
V historii se město rozvíjelo a rostlo podle pánů na kamenickém 
panství. V 18. století se zde těžila stříbrná a železná ruda a součas-
ně s železářstvím začalo vznikat i sklářství, které zde bylo až do 
roku 2003. 
K rozvoji města přispěla i úzkorozchodná dráha, která byla dána 
do provozu v roce 1906. Dnes je tato trať turistickou raritou a sko-
ro technickou památkou. Společně s rozvojem průmyslu se roz-
růstalo i město. 
Od vzniku první republiky až do roku 1960 plnila Kamenice až na 
malé výjimky funkci okresního města. Vybudovala se zařízení pro 
kulturní a sportovní vyžití občanů, na jihozápadní straně města 
vyrůstá nové sídliště, rozrůstá se i výstavba rodinných domků a na 
okraji města vzniká průmyslová zóna. V současné době se město 
soustřeďuje hlavně na pořádání akcí pro zvýšení turistického ru-
chu. Kamenice nad Lipou má velmi půvabné okolí s hlubokými 
lesy, březovými hájky a četnými rybníky vhodnými pro vycházky 
a cykloturistiku, ale dokáže upoutat i zajímavou architekturou  
a památkami.

Zámek Kamenice nad Lipou
Vznikl na místě gotického hradu ze 13. století. Nádvoří a palác mají 
původní rozlohu, k hradbám byly navenek přistavěny prostorové 
místnosti a vystavena dvě patra arkád, přičemž jedno patro arkád 
bylo za posledních majitelů zazděno. V letech 1946 – 1998 sloužil 
zámek jako dětská ozdravovna. Od roku 1998 – 2004 je zámek ve 
správě Uměleckoprůmyslového muzea Praha a sídlí zde i Městské 
muzeum Kamenice nad Lipou.

Památná lípa
Okolo zámku se rozkládá anglický park, jehož dominantou se stala 
lípa stařenka, která dala městu jméno. Její stáří je odhadováno na 
700 – 800 let. V dobách její největší slávy se koruna stromu vypína-
la do výšky více než dvaceti metrů. Ovšem jen do roku 1824, kdy 
blesk srazil korunu a ponechal z ní jen malé torzo, které dnes měří 
pouhých 4,5 metrů do výšky. V současné době mají přízemní větve 
rozpětí dvaceti metrů a obvod kmene u země je kolem šesti metrů.

Hřbitov Bradlo
Lesní hřbitov, asi 1 km jižně od města, je považován za nejkrásnější 
ve střední Evropě. Cesta k hřbitovu je lemována křížovou cestou, 
která byla na toto místo přemístěna v roce 1806 z vrchu nad měs-
tem zvaným Melíšek.  Součástí hřbitova je i kaple Maří Magdalény, 
postavená v roce 1348.

Židovský hřbitov
Nachází se asi 1 km z náměstí severovýchodně od města Kamenice 
nad Lipou ve směru na Antonku. Byl založen v roce 1803. Nejstarší 
náhrobky na tomto hřbitově pocházejí z první poloviny 19. Století.

Kamenické vlakové nádraží – lokálka
Poslední provozuschopná úzkokolejná lokálka v Čechách byla 
vybudována v letech 1902 – 1906 a po revoluci 1989 se stala 
první soukromou českou železnicí. První jízda byla uskutečněna 
23.11.1906.  Její koleje, vzdálené od sebe pouhých 760 milimetrů, 
vedou z Kamenice nad Lipou na jih do Jindřichova Hradce a na se-
ver do městečka Obrataň. Kamenické nádraží patří k nejkrásnějším 
nádražím v České republice, svědčí o tom i umístění na druhém 
místě v celostátní anketě v roce 2008.

Kulturní akce: Hračkobraní 
Je prázdninový festival, který navazuje na tradici výroby hraček  
v Kamenici nad Lipou. Nabízí výstavy, hračkářský trh, dílny,  
divadla, soutěže, tvůrčí dílny. Více na www.hrackobrani.cz
Další významnou akcí je: CANNONDALE Kamenický MTB  
Maraton a Slavnosti města Kamenice nad Lipou



Střední průmyslová škola 
a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Jsme moderní školou, která zajišťuje komplexní vzdělávání  
ve čtyřletých studijních, tříletých učebních oborech a  nástavbo-
vém denním a dálkovém studiu pro absolventy učebních oborů. 
Výuka probíhá na několika pracovištích. 
V Pelhřimově – teoretická část v Růžové ulici – obory průmyslové 
školy. 
Ve Friedově ulici čtyřleté maturitní obory, nástavbové studium  
a tříleté učební obory. Praktická část v Křemešnické ulici.  
Komplexnost zajištění podmínek pro vzdělávání a výchovu  
doplňuje vlastní domov mládeže a školní jídelna. 
V Kamenici nad Lipou – teoretická a praktická část v Masaryko-
vě ulici a další praktická část na Lhotecké ulici. Vše opět doplňuje  
domov mládeže a školní jídelna. 
Tuto komplexnost podtrhuje kvalitní práce pedagogů, s dobrým 
materiálním zajištěním podmínek pro vzdělání, prezentace školy 
na veřejnosti a výrazná spolupráce s partnery školy ze zaměstna-
vatelské sféry. 
Výhodou školy je i poloha v souvislosti s dopravní dostupností. 
Výhodná je i kombinace oborů ve vztahu k zaměření zaměstna-
vatelské sféry. V rámci spolupráce se zaměstnavateli je pozornost 
zaměřena na realizaci praktické výuky, exkurzí na provozních pra-
covištích zaměstnavatelů, podporu výuky ve škole a vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. 
V oblasti mezinárodní spolupráce jsou a byly v rámci projektů 
uskutečněny výměny žáků s partnerskými školami v SRN, Polsku, 
Slovensku, Rakousku, Finsku, Estonsku, Švédsku a Španělsku.
Žáci se každoročně zúčastňují soutěží v odborných dovednos-
tech, sportovních a vědomostních soutěžích. Zde dosahují pravi-
delně dobrých výsledků od místních, přes okresní, krajské a celo-
státní soutěže. 
K dalším aktivitám školy patří organizování kurzů autoškoly  
a svařovaní pro žáky a veřejnost. 
Jsme jedním z center technického vzdělávání Kraje Vysočina. 
Všechny tyto aktivita a činnosti podporuje slogan „ODBORNOST 
MÁ BUDOUCNOST“.

Mgr. Pavel Hlaváček,
ředitel Střední průmyslové školy 

a Středního odborného učiliště Pelhřimov



Čestní hosté 45. ročníku Mistrovství České republiky v orbě 
Kamenice nad Lipou

Ing. Miroslav Toman, CSc.
ministr zemědělství ČR

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Jarmila Uvírová
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

Zdeněk Jandejsek
prezident  Agrární komory ČR

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

Lubomír Stoklásek
generální ředitel společnosti Agrostroj Pelhřimov

Ing. František Kučera
starosta města Pelhřimov

Ing. Ivan Pfaur
starosta města Kamenice nad Lipou

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor České zemědělské univerzity v Praze

doc. Ing. Jiří Mašek
děkan technické fakulty ČZU

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

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

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

Jaroslav Dražan 
prezident ASCHK ČR

Ing. Milan Běle
předseda zemědělského družstva Kalich

Ing. Radek Mašek
Pekass, a.s.

Ing. Martin Sedláček
ProfiPress, s.r.o.

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

zástupce České republiky v mezinárodní oráčské organizaci WPO



Časový harmonogram 45. mistrovství České republiky v orbě

Pátek 5. 10. 2018

8.00    příprava soutěžních parcel na poli v místní části Vodná

9.00   příjezd a registrace soutěžících, zahájení tréninku na poli v místní části Vodná

10.00 - 12.00    zahájení přednášek pro žáky ze ZŠ  

12.00 - 14.00    komentované představení techniky

14.00 - 15.30   odborná beseda na téma činnost Centra precizního zemědělství

17.00   konec tréninku

17.30   uzavření Depa

19.50 - 20.00    slavnostní zahájení v sále místního Pivovaru Kamenice s.r.o.  

20.00 - 20.15    slavnostní uvítání a projevy

20.15 - 20.30    vystoupení ZUŠ Kamenice nad Lipou

20.40 - 22.00    slavnostní losování soutěžních parcel v Pivovaru Kamenice s.r.o.

   Náměstí Československé armády 2, Kamenice nad Lipou

22.00   volná zábava, raut, reprodukovaná hudba

Sobota 6. 10. 2018

7.30  příjezd vybraných traktorů na Náměstí Československé armády 2, Kamenice nad Lipou

8.00  slavnostní setkání hostů Mistrovství České Republiky v orbě ve společenské místnosti 

  zámku Kamenice nad Lipou

8.45  slavnostní zahájení  Mistrovství České Republiky v orbě na Náměstí Československé armády 1, 

  před zámkem v Kamenici nad Lipou 

9.00  projevy hostů na Náměstí Československé armády 1  

9.30  odjezd hostů a  traktorů z Náměstí Československé armády 1, Kamenice nad Lipou 

  na pole do místní části Vodná

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

  pro orbu koňmi (hejtman + zástupce MZE)

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 16. mistrovství ČR v orbě koňmi, dekorování a předání cen u tribuny 

  na poli, následně vyhlášení výsledků 8. ročníku mistrovství ČR  v orbě s historickou technikou

15.15   vyhlášení výsledků 45. mistrovství ČR v orbě a předání cen a celkové ukončení soutěže, 

  předání putovní vlajky  nastupující organizaci z Mendelovy univerzity v Brně



Startovní listina 45. mistrovství České republiky v orbě  

Jednostranný dvou a tříradličný nesený pluh

Otočný dvou a tříradličný nesený pluh

Víceradličné pluhy

Orba s koňmi - otočný pluh

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

1. Čekal Petr 1997 Zetor Kverneland
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

2. Dlabal Jan 1991 Zetor Kverneland SZeŠ Čáslav SZeŠ Čáslav – Jan Dlabal

3. Dubový Martin 2002 Zetor Ross SŠSP a S Zábřeh SŠSP a S Zábřeh

4. Fidler Michal 2000 Deutz Fahr Ross ZD Dolní Újezd SŠZAT Litomyšl Plouwing team

5. Grolich Jan 1984 Zetor Kverneland AF Mendelu AF Mendelu

6. Hloucal Josef 1965 Zetor Ross Lacnea Agri Lacnea Agri

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

8. Janoušek Filip 2000 Zetor Kverneland ZD Dolní Újezd SŠZAT Litomyšl Plouwing team

9. Kliment Jan 1999 New Holland Kverneland VOŠ a SZeŠ Benešov VOŠ a SZeŠ Benešov

10. Král Pavel 1977 Steyr Kverneland Agri CS, a.s. Agri CS, a.s.

11. Mališ Josef 1961 Zetor KMH Koncept KMH servis s.r.o.

12. Mališ Martin 1996 Zetor Kverneland SOŠ Frýdek Místek,p.o. SOŠ Frýdek Místek,p.o.

13. Müller Tomáš 1997 Zetor Kverneland SZeŠ Čáslav SZeŠ Čáslav

14. Semorád Filip 2001 Zetor Proxima Kverneland
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

15. Svoboda Pavel 1985 Zetor Ross Agro-kovo-servis Benešov AKS Benešov

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

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

2. Mach Karel 1979 Kioti Kverneland

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

4. Ondra Michal, Ing. 1992 John Deere Överum CX Spolek Podřipských oráčř, z.s. Överum 25

5. Šmerda Michal 2000 John Deere Kverneland VOŠ a SOŠ Bystřice nad Perštejnem VOŠ a SOŠ Bystřice nad Perštejnem

6. Šteidl Petr 2000 John Deere Kverneland
SPŠ a SOU Pelhřimov Pracovištř 
Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov Pracovištř 
Kamenice n/Lipou

7. Žaloudek František 1982 John Deere Kverneland Žaloudek spol s r.o. Žaloudek Team    

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

1. Brýna Miroslav 1981 Massey Ferguson Pöttinger otoč CEMA servis s.r.o. CEMA servis

2. Hošek Luboš 1963 John Deere Överum 4 radl. Otoč Pekass a.s. Överum 25

3. Ježek Jaroslav 1952 Kirovec K-700A Pluh-PHX6 Přátelé Jaroslava Ježka Kirovec

4. Kahánek Dalibor 1990 URSUS UNIA IBIS XMS    POL-AGRO TRADING ZT s.r.o. Polagro 

5. Mihalik Dušan 1997 Fastrac Överum 5 radl. Otoč PRODEMI s.r.o. Överum 25

6. Svoboda Martin 1989 New Holland OPaLL Agri OPaLL Agri,s.r.o OPaLL Agri,s.r.o

7. Sztarsich Oliver 1999 Case Magnum Kverneland otoč ZD Popelín ZD Popelín

8. Tománek Pavel 1965 Zetor 130 Sukov 42 otoč Gregor a syn Gregor a syn Sukov Team

Jméno Roč. Kůň Stáří Plemeno Tým

1. Danřk Jiří 1965 Agra, Marka 13 a 7 let ČMB

2. Vydra Ladislav 1946 Kastian a Betty 7 a 8 let ČMB Studenec Rovnáčov

3. Wimmer Václav 1954 Falerina a Falera 10 a 18 let Starokladrubské vranky NOPO ZN Slatiřany



Historická technika - veteráni

Orba s koňmi - klasický pluh

Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

1. Březina Milan 2001 Zetor 25 K Ross
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

2. Jícha Václav 1956 Zetor 25 N Ross Vrtbo

3. Klimeš Tomáš 2001 Zetor 6911 Ross
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

4. Kocourek Pacel 1956
Svoboda DK 12 r. 
výr.:1939

R.Becher AMK Vyskeř L.CH. oil

5. Nevídal Antonín 1964 Zetor 3011 Eberhardt  Rybáři v brázdř

6. říha Miloš 1969 Zetor 3011 Ross
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

7. Šanda František 1983  RS 09 GT 122 Neznámý Veterán klub Podbořany Veterán klub Podbořany

8. Vařourek Miloš 1956 Zetor 25K Bechere
Traktor ZETOR tým 
Míly Vařourka Krásný Dvřr

Traktor ZETOR tým 
Míly Vařourka Krásný Dvřr

9. Vařourek Pavel 1983
Zetor 2511 Major 
Zetormatik

Kverneland
Traktor ZETOR tým 
Míly Vařourka Krásný Dvřr

Traktor ZETOR tým 
Míly Vařourka Krásný Dvřr

10. Vašulín Jan 1987 Zetor 3011 PN 252 Divize Morava Jih

11. Želinský Milan 1948 Zetor 15 Ross Vrtbo

Junioři
Jméno Roč. Traktor Pluh Vysílající organizace Tým

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

2. Březina Milan 2001 Zetor 25 K Ross
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

3. Čekal Petr 1997 Zetor Kverneland
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

4. Dubový Martin 2002 Zetor Ross SŠSP a S Zábřeh SŠSP a S Zábřeh

5. Fidler Michal 2000 Deutz Fahr Ross ZD Dolní Újezd SŠZAT Litomyšl Plouwing team

6. Janoušek Filip 2000 Zetor Kverneland ZD Dolní Újezd SŠZAT Litomyšl Plouwing team

7. Kliment Jan 1999 New Holland Kverneland VOŠ a SZeŠ Benešov VOŠ a SZeŠ Benešov

8. Klimeš Tomáš 2001 Zetor 6911 Ross
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

9. Mihalik Dušan 1997 Fastrac
Överum 5 radl. 
Otoč

PRODEMI s.r.o. Överum 25

10. Müller Tomáš 1997 Zetor Kverneland SZeŠ Čáslav SZeŠ Čáslav

11. Semorád Filip 2001 Zetor Proxima Kverneland
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

12. Sztarsich Oliver 1999 Case Magnum Kverneland otoč ZD Popelín ZD Popelín

13. Šmerda Michal 2000 John Deere Kverneland
VOŠ a SOŠ Bystřice 
nad Perštejnem

VOŠ a SOŠ Bystřice 
nad Perštejnem

14. Šteidl Petr 2000 John Deere Kverneland
SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

SPŠ a SOU Pelhřimov 
Pracovištř Kamenice n/Lipou

Jméno Roč. Kůň Stáří Plemeno Tým

1. Dufek Václav 1966 Jerry a Ria 17 a 3 roky ČMB Norik JK Úslavan Blovice

2. Frait František 1973 Pabar a Masbon 11 let Polský chladnokrevník hrdina pořadu "Co naše babičky umřly"

3. Hasch Zdenřk 1998 Mikeš a Sorbon 12 a 4 roky Norik Svaz chovatelř koní Západní Čechy

4. Lankaš Miloslav 1999 Artík a Makír 3 roky ČMB Lankaš Miloslav

5. Sitte Petr 1992 Irča a Mája 11 a 3 roky Slezský norik Mendelova univerzita v Brnř

6. Snřhota Oskar 1964 Jasánek a Nil 10 a 8 let Slezský norik Žarošice

7. Hradec Josef 1986 Barmín z Lipský a Scheron 6 a 9 let ČMB / Norik Zemský hřebčínec Písek



1. ročník otevřeného mistrovství kraje Vysočina v orbě



3. ročník otevřeného mistrovství Ústeckého kraje v orbě



1. ročník otevřeného mistrovství Moravskoslezského kraje v orbě



Oráčský rok

Minulý rok 2017 se vyznačoval vysokou aktivitou v oblasti  
organizování krajských soutěží v orbě. Uskutečnilo se jich cel-
kem šest. Po velmi důkladném zhodnocení jednotlivých sou-
těžních dnů, účasti spolupracujících firem, soutěžících z řad orá-
čů s jednostrannými  či oboustrannými otočnými pluhy, pluhy  
s  koňským spřežením, orby víceradličnými pluhy nebo orba his-
torickou technikou se ukázalo, že lepší bude se vydat spíše cestou 
kvality, než kvantity. Z tohoto důvodu se výbor společnosti rozho-
dl pro rok 2018 pořádat soutěží méně, ale zaměřit se na kvalitně 
sestavené startovní listiny ve všech kategoriích. Ideálním vzorcem 
účasti na krajské soutěži jsou  4 jednostranné pluhy, 2 oboustran-
né otočné, 2 víceradličné a 4 historické. Pokud se v dané lokalitě 
najdou soutěžící v orbě koňmi, bude to bráno spíše jako bonus 
pro diváky.
Výborem společnosti bylo rozhodnuto, že v roce 2018 se usku-
teční celkem čtyři krajské soutěže a Mistrovství České republiky.  
Reprezentanti se zúčastní Mistrovství Evropy v Rusku i Mistrovsví 
světa v Německu.
V prosinci 2017 se uskutečnilo 64. mistrovství světa v orbě  
v Nakuru v Keni. Po příjezdu české výpravy dne 24.11. 2017 do 
Nakuru jsme navštívili aktivního zástupce Zetoru, který se spo-
lečností Zetor Tractors, a.s. spolupracuje asi půl roku. Ukázal nám 
deset traktorů v prodejně s bílou dlažbou a prosklenou výlohou.  
Celkově velmi pěkný pohled. Byl tam i jeden jednoduchý pluh, 
který jsme mohli použít. Po obrovském shánění a mnoha růz-
ných kombinacích jsme získali dva jednostranné pluhy a připravili 
úpravu pravidel WPO, která byla mezinárodním výborem odsou-
hlasena. Úprava spočívala v tom, že je možné použít nejen dva 
oboustranné otočné pluhy za danou zemi, ale i dva jednostranné  
dvouradličné pluhy. Schválení této úpravy tak trochu překvapilo  
i nás, a proto budeme podávat tento návrh i pro  další roky. 
Václav Milík startoval s jednostranným starým pluhem  
Kverneland a nebyl s ním vůbec spokojený. Naproti tomu ale 
měl nový krásný Zetor s laminátovou střechou. Po dokončeném 
tréninku výsledky jeho orby nebyly dle našich představ, ale věřili 
jsme, že to v závodě půjde lépe.
Aleš Malý měl podobný „dvoják“ a dvě krojidla bez předradliček. 
Oral také s novým traktorem Zetor Proxima 100. Podmínky pro 
soutěžní orbu byly velmi těžké. 
Ve srovnání s dovezenými soupravami ostatních účastníků to 
naši reprezentanti neměli jednoduché. Bohužel reprezentant 
Aleš Malý v soutěži dvakrát nedokončil orbu z důvodů technic-
kých poruch, které se nepodařilo včas odstranit. Prasklo mu napůl  
i krojidlo. Václav Milík soutěž dokončil dle možností, které v této 
části světa měl. Přesnost orby špatná nebyla, ale pluh nedostateč-
ně zaklápěl. Na traktoru byl sériový pevný třetí bod, což rovněž 
nepřispělo k dobrému výsledku. Z celkového počtu dvaceti tří 
účastníků dokončil na dvacátém místě. Devatenáct soutěžících 
před ním oralo s vlastní dovezenou technikou.
Pro Společnost pro orbu ČR, z.s., je důležité, že Česká republika 
nepřerušila  svoji  kontinuální  účast na světových mistrovstvích. . 
Přispívá to k celkové důvěryhodnosti naší společnosti, a to zejmé-
na vzhledem k přidělenému termínu organizace 72. mistrovství 
světa v roce 2025 do České republiky.
V lednu 2018 se ještě nevědělo, zda rakouská společnost dodrží  
příslib, který dala na Mistrovství světa v Keni, a zorganizuje druhý 
ročník Středoevropské soutěže. Pokud ano, určitě jsme se jej chtě-
li zůčastnit. K čemuž také nakonec došlo.

Prioritou naší společnosti však i nadále zůstává organizace  
Mistrovství České republiky v orbě. 
Na první seznamovací schůzce v Pelhřimově dne 25. 10. 2017 byl 
stanoven jasný úkol - 45. ročník musí být perfektní.
Jako výhoda pro splnění tohoto cíle se ukazuje dlouholetá zkuše-
nost Střední zemědělské školy v Pelhřimově a Středního učiliště  
v Kamenici nad Lipou s pořádáním různých akcí.

Další jednání přípravného výboru (zástupců kraje, školy  
a společnosti) se uskutečnilo dne 11. 1. 2018 opět ve škole  
v Pelhřimově. Stávající složení z první schůzky doplnil  
RNDr. Kamil Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu  
kraje Vysočina. Byl zde podrobně rozebrán rozpočet na  
mistrovskou soutěž a stanoveny další cíle směřující k propa-
gaci všech soutěží v orbě. Začínal se tvořit plán propagace.  
Tento plán byl analyzován a připomínkován na schůzi výbo-
ru, která se uskutečnila dne 25. 1. 2018 v Zábřehu. Na program  
navázalo tradiční setkání oráčů věnované závěrečnému zhod-
nocení roku 2017, které je pořádáno pravidelně od roku 2009  
Střední školou sociální péče a služeb v Zábřehu. Je vhodné  
z tohoto místa jménem výboru společnosti poděkovat zejména 
Mgr. Stanislavě Kubíčkové, ředitelce školy a Aleši Malému, kteří 
společně akci připravili. Význam těchto setkání podtrhuje pra-
videlná účast starosty města Zábřeh pana RNDr. Mgr. Františka  
Johna, Ph.D. 
Vzhledem k tomu, že přípravy krajských i celorepublikové sou-
těže jsou velmi náročné, je třeba mít včas sestavený termínový 
kalendář. Společnost pro orbu ČR, z.s.  již zkraje února měla vše 
nastaveno. Přispěla k tomu i schůzka 1. února 2018 s ředitelem 
Střední zemědělské školy v Písku panem Ing. Milošem Ciesla-
rem. Jednání se zúčastnil i zástupce školy Ing. Bohumil Šareš.  
Přítomné zástupce společnosti Ing. Jana Cholenského, CSc.  
a Romana Apeltauera potěšil zájem vedení školy zorganizovat 
MR v orbě v Písku v roce 2020. Toto bude předmětem dalších  
jednání. První kontaktní schůzku v únoru absolvoval  
Ing. Jan Cholenský, CSc. v Opavě, kde se bude konat krajské  
mistrovství Severomoravského kraje. 



Dne 21. 2. 2018 se uskutečnila v Praze, na adrese Opletalova 23  
v pořadí 2. schůze výboru v roce 2018, kde se mimo jiný program 
dokončovala příprava členská schůze. Ta byla naplánována na 
16. 3. 2018. Důležitým bodem jednání byla komplexní hloubko-
vá kontrola věnovaná účetním dokladům. Kontrolu provedli zá-
stupci revizní komise pan Ing. Maixner a Vladimír Horák. Pro lepší 
a rychlejší orientaci v celkovém účetnictví byla přítomna i účetní 
společnosti paní Hájková. Revizní komise po kontrole předstou-
pila před výbor s několika dotazy, které byly na místě vysvětleny. 
Závěry kontroly byly předneseny na členské schůzi.
Další výborové zasedání, v pořadí třetí, proběhlo dopoledne  
v den konání členské schůze. Na tomto jednání byla dokončena 
příprava všech dokumentů, které je nutné pro chod společnosti 
projednat a schválit.

Členská schůze se dne 16. 3. 2018 opětovně uskutečnila v kruhové 
hale České zemědělské univerzity v Praze 6 - Suchdole. Po zaháje-
ní proběhla volba komisí. Pro zdárný průběh jednání a schválení 
všech dokumentů byla nejdůležitější zpráva mandátové komise  
o platnosti hlasování. Ze zprávy yplynulo, že počet aktivních členů 
Společnosti pro orbu ČR, z.s. je ke dni konání členské schůze 71. 
Počet přítomných na samotném jednání byl 41 členů a bylo pře-
dáno celkem 8 plných mocí pro zastupování v nepřítomnosti. Cel-
kem se tedy tohoto jednání zúčastnilo 57 členů Společnosti pro 
orbu ČR,z.s. včetně plných mocí. Členská schůze projednala plán 
činnosti na rok 2018, podle kterého jsme následně postupovali.
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se v prostorách marketingového partnera 
Agentury M-S-P s.r.o. uskutečnilo v pořadí čtvrté jednání výboru, 
kde proběhla volba předsedy, místopředsedy a tajemníka společ-
nosti, dále proběhla volba předsedy a místopředsedy kontrolní  
a revizní komise. Následně  se začalo s přípravou účasti naší repre-
zentace na ME v ruském Suzdalu a na MS v německém Hofgutu  
Einsiedelu nedaleko Stuttgartu. Výbor na tomto jednání zde začal 
i s přípravou krajských soutěží.
První krajská soutěž byla již předem domluvena v Kamenici nad 
Lipou jako generálka na 45. mistrovství České republiky v orbě. 
Zde se o krajských soutěžích zmíníme jenom okrajově. Jsou před-
mětem samostatné kapitoly v tomto programu. 
V pátek 8. 6. 2018 se v Bohušovicích nad Ohří uskutečnila v pořadí 
již pátá schůze výboru, kde mimo jiné proběhla důkladná přípra-
va reprezentace pro soutěže jak v Rusku, tak i v Německu. 
Členové výboru zde byli informováni o uskutečněné schůzce 
zástupců společnosti pro orbu (Cholenský, Neudert, Červinka, 
Apeltauer) se zástupci spolupořadatele Mistrovství ČR v r. 2019 z 
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na tomto jed-
nání byl stanoven termín konání 46. mistrovství České republiky  
v orbě.  Bude se konat na ve Školním zemědělském podniku  
v Žabčicích ve dnech  5.- 6. 10. 2019. 

Mistrovství Evropy 2018.
Ve dnech 16.-24. června 2018 se konalo ME v Ruském Suzdalu  
ve Vladimirské  oblasti, která leží asi 350 km severovýchodně od 
Moskvy. 
V Suzdalu je mnoho historických památek, z nichž jsou některé 
zaneseny na seznamu UNESCO. Město Suzdal je nedílnou součás-
tí ,,zlatého prstenu Ruska“. 
Českou republiku reprezentovala pětičlenná výprava ze Střední  
zemědělské školy v Kamenici nad Lipou s koučem Josefem  
Cinkem a jeho svěřencem - oráčem Petrem Šteidlem a pan  
Rudolf Linhart s ostříleným oráčským  matadorem Alešem 
Malým ze Zábřehu. Mezinárodní tým rozhodčích doplnil pan 
Vladimír Horák ze Společnosti pro orbu ČR. Organizátoři z Ruské 
federace pojali měření oráčského  umu na vysoké úrovni. Bylo to 
vidět na každém kroku. Zúčastnilo se 21 oráčů z 11 zemí Evropy, 
což dokazuje, že orat na ruské půdě byl zážitek, na který se neza-
pomíná. V samotné soutěži se českým závodníkům moc nedařilo, 
oba skončili ve druhé polovině výsledkové listiny.
Porazit nejlepší oráče Evropy není lehký oříšek, před našimi soutě-
žícími mají obrovský náskok. Snad se nám bude v příštích letech 
dařit líp. Porazit oráčská esa ze Severního Irska, jako jsou James 
Culthar nebo Davit Wright, je snad nadlidský výkon - oba skončili 
na stupních vítězů.
Před mistrovstvím Evropy se konal 7. ročník mistrovství Ruska, 
kterého se zúčastnilo 63. oráčů z celé Ruské federace a dvě ženy 
z Baskortostanské republiky Ruské federace. Byli přítomni nejvyš-
ší představitelé Ruské státní dumy a politického života. To opět 
svědčí o tom, že Ruská federace se snaží o účast pořádání příštích 
mistrovství v orbě.

Mistrovství světa v orbě 2018.
Českou republiku zastupovali Václav Milík, a Jan Tihlařík,  Fran-
tišek Žaloudek mladší a Antonín Krátký. Vše pod vedením pana 
Žaloudka staršího. 



65. mistrovství světa v orbě se letos uskutečnilo v Německu na 
rozlehlé farmě Hofgut  Einsidel .  Tato farma umožnila oráčům 
trénink  na stejných pozemcích, kde se rovněž  konala i soutěžní 
orba.   Depo pro oráče sice bylo pod širým nebem, ale hned vedle 
byla dobře vybavená dílna, možnost mytí a tankování na stejném 
místě. Dalo by se říct, že servis neměl chybu.
Vybavení  našich oráčů dopravil kamion v pondělí ráno bez pro-
blému. Stejným způsobem si přivezli nádobíčko i ostatní oráči. 
Tady se ukázalo, že půjčovat si nářadí již není v módě a každý orá 
se svým  strojem. To se později projevilo i na soutěži, kde se nena-
šel špatný oráč, který by se pral s nářadím. Jedinou výjimkou byli 
oráči Keni, ale i oni se již odpoutali z posledního místa.
Trénink našich oráčů začal hned v pondělí. Půda zde byla velice 
tvrdá, neboť ani zde nespadla několik týdnů žádná kapka vody. 
Proto hned po první brázdě, stejně jako ostatní oráči, si šel Václav 
Milík zapůjčit další závaží od servisu firmy Kvernelad. Lze podotk-
nout, že tato firma zde prováděla perfektní servis. Jinak bez zátě-
že  pluh nešel vůbec do země. Rovněž nastavení pluhu byl oříšek,  
neboť si pluh v tvrdé půdě dělal, co chtěl.
Na start letošní soutěže se postavilo celkem 53 oráčů a hned 
první den startu,  pro ně příroda připravila pěkné překvapení.  
Do rána před startem vydatně zapršelo a rovněž start byl prová-
zen mírným deštěm. Takže nastavení z tréninku již neplatilo. Naši 
reprezentanti se s tím popasovali vcelku dobře a po prvním dni se 
umístili podle očekávání.
Den druhý, orba louky, byl obdobný.  V noci opět pršelo a i start 
provázel déšť. Ani za těchto podmínek Václav Milík nezklamal  
a předvedl velmi pěknou orbu. Záhadou zůstává hodnocení, kde 
na vedlejších parcelách soutěžili oráči Rakouska a USA, kterým se 
orba příliš nevydařila, ale hodnoceni byli lépe. František Žaloudek,  
který absolvoval svoje první mistrovství a jel hlavně sbírat zku-
šenosti, se v poli mistrů světa a mnohonásobných účastníků  
MS rovněž neztratil. Umístění Václava na 18. místě a Františka na 
23. místě lze považovat za slušné, neboť doma v přípravě nevyo-
rali ani brázdu. Prostě to nešlo.

Letošní MS nás přesvědčilo, že svět orá jiným způsobem, jinak 
se provádí hodnocení a hlavně na pluzích jsou povoleny úpravy,  
o kterých se nám ani nesnilo. Proto lze považovat tyto zkušenos-
ti za velmi cenné a hlavně je potřeba je přenést mezi naše oráče  
a rozhodčí. Hlavně je nutné vytvořit širší zázemí oráčů  
informovaných a vybavených vědomostmi i technikou.
Blížil se termín další krajské soutěže, a tak se dne 20. července 
2018 uskutečnila kontaktní schůzka s představiteli Zeměděl-
ské školy v Opavě. Přítomni byli Ing. Arnošt Klein - ředitel školy,  
Ing. Miroslav Frkal - hlavní agronom, Mgr. Vlastimil Dluhoš - ve-
doucí učitel OV a další. Společnost pro orbu ČR, z.s. zastupovali 
Ing. Jan Cholenský, CSc. a Aleš Malý. Program jednání byl jasný.  
Příprava 1. otevřeného mistrovství Moravskoslezského kraje  
v orbě v roce 2018. Tato informativní schůzka nevyřešila vše,  
a proto se Aleš Malý a Roman Apeltauer vypravili do Opavy zno-
vu a to 13. 8. 2018. Jednalo se zde o konkrétních úkolech propa-
gace, o umístění na poli, o pokračování v oslovování sponzorů  
a o dalších velmi potřebných činnostech nutných pro zdárný prů-
běh soutěže.
První ročník otevřeného mistrovství Moravskoslezského kraje  
v orbě se jednoznačně vydařil. I přes ranní nepřízeň počasí pro-
běhlo vše tak jak má a v poledne již svítilo sluníčko. Chtěli bychom 
z tohoto místa poděkovat všem, kteří se o tento úspěch zasloužili.
V předešlém textu se dočítáte, že vše bylo perfektní. Bohužel  
v letošním oráčském roku byly i negativní věci. Vůbec se nám  
nepodařilo zajistit krajskou soutěž v orbě Jihočeského kraje. Bylo 
to hlavně z nevhodně zvoleného termínu:  krátce po výstavě 
Země živitelka a těsně před Mistrovstvím republiky v nedaleké 
Kamenici nad Lipou. 
Velká omluva patří řediteli Střední zemědělské školy v Písku  
Ing. Miloši Cieslarovi a jeho kolegům, kteří dělali všechno mož-
né, ale ve finále se nepřihlásil nikdo z oráčů. Vnímáme to jako  
nesplněný úkol, se kterým se do budoucna budeme muset poprat. 
45. ročník Mistrovství České republiky v orbě je tady, a tak vám 
přejeme pěkné podívání a soutěžícím rovnou brázdu.



Mistrovství ČR v orbě koňmi již po šestnácté

Je již pěknou a doufejme i trvalou tradicí, že se spolu s MČR  
v orbě traktory pravidelně koná i Mistrovství ČR v koňské orbě. 
Ani se nám nezdálo, že se tato soutěž v orbě ujme, když jsme  
v roce 2003 v Bohuslavicích na Náchodsku na zkoušku ke zjištění 
zájmu uspořádali tehdy nultý ročník. A zájem byl, např. v Hradisku 
u Kroměříže se v roce 2011 na start postavilo 14 párů koní s pluhy 
(tj.140m dlouhá řada), již i dvě ženy oráčky jsou mezi námi a zájem 
diváků je v dnešní přetechnizované době nadále také obrovský  
a zároveň potěšitelný. Tyto novodobé soutěže v orbě koňmi mají 
u nás však podstatně delší tradici. Již v třicátých letech minulého 
století pořádala Selská jízda v tehdejší Republice Československé 
podobné soutěže jako prezentaci umění selského stavu s cílem 
prohlubování dovednosti a umu kočích a sedláků. A my se těmi-
to soutěžemi snažíme tuto tradici znovu obnovit a rozvíjet. Na-
víc jsme zemí, která v předminulém století dala světu převratný 
vynález bratranců Františka a Václava Veverkových ruchadlo (tzv. 
„veverče“), které skývu nejen obrátilo, ale i drobilo - ruchalo. Loň-
ské zářijové oslavy 190 let vzniku tohoto ruchadla v Rybitví na 
Pardubicku byly důstojným připomenutím odkazu jeho tvůrců, 
který přispěl k lepší péči o půdu a každoročně (od roku 2003) se 
ze stejného důvodu v rámci Výstavy Koně v akci na pardubickém 
závodišti pořádá soutěž „O ruchadlo bratranců Veverkových“.
Orání koňmi se sice v současné době může zdánlivě zdát větši-
ně nejen laické veřejnosti jako jistý historický anachronismus či 
nostalgie. Nicméně je nadále v četných regionech používána na 
méně přístupných či specifických lokalitách, na záhumencích, na 
Moravě např. ve vinicích apod. a je tak stále důležitou pracovní 
činností a až na malé výjimky je většinou vykonávána těžkými 
chladnokrevnými koňmi. Neméně důležitým posláním novodo-
bých soutěží je připomenout střední a hlavně mladé generaci 
tuto historicky nezastupitelnou zemědělskou operaci, která před 

masivním rozvojem techniky byla vedle skotu (volských potahů) 
doménou převážně koní. 
Jsme sice v současné době svědky stále více a více se rozmáha-
jících „moderních“ bezorebných technologií přípravy půdy, ale 
klasická orba je v každém případě nezastupitelná. Přispívá beze-
sporu k lepšímu hospodaření s vodou, protože při ní nedochází 
k tak velkému utužení jako u zmíněného bezorebného a vodní 
srážky tak více zůstávají na poli.
Nyní pro úplnost krátce k pravidlům soutěžní orby. Obdobně jako 
u traktorových se oře ve dvou kategoriích, klasický jednostranný 
pluh a otočný jednoradličný pluh. Velikost soutěžní parcely je  
10 x 30 m, neoře se na čas, ale s důrazem na kvalitu orby, ta se 
hodnotí podobně jako u traktorů podle schválených oficiálních 
pravidel. Samostatně se též boduje souhra a práce kočího s koň-
mi, jejich postroje, úbor kočího ad. Pravidla umožňují v soutěži 
použití vedle páru koní i jednospřeží, v poslední době se však 
ustálila orba párem koní. Kočí si spolu s madly (klečemi) pluhu 
vede koně opratěmi či hlasem sám (jsme zřejmě jedinou zemí 
s tímto pravidlem), pomocník je vyloučen s výjimkou odebírání 
výtyček. Došlo též k úpravě pravidel u kategorie otočných pluhů, 
soutěžní pozemek je podobně jako u traktorů nepravidelného 
tvaru (do klínu) o velikosti parcely 13 x 30 x 7m tak, aby mohlo být 
plně využito výhod otočného pluhu a rovněž se již mohou účast-
nit koně menších plemen do 150 cm kohoutkové výšky, ti však 
musí být v odpovídající pracovní kondici. 
Na závěr si dovolím popřát všem nejen koňským oráčům na MČR 
2018 v Kamenici n. Lipou rovnou brázdu a entuziazmus pro tento 
typ soutěží a též všem soutěžícím připomenu de Coubertinovo 
heslo „důležité není zvítězit, ale zúčastnit se“.

za Výbor SO ČR
Ing. Jan Navrátil, CSc.



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

    ARBO, s. r. o., Klatovy, – 725 712 862
    AGRIMA, s. r. o., Žatec, – 602 303 304
    AGRIMA, s. r. o., Mělník, – 602 303 244

    Liva Předslavice s. r. o., Předslavice, – 602 448 459

Kvarto, s. r. o., Bystřice u Benešova, – 602 315 548
DAŇHEL AGRO, a. s., Týn nad Vltavou, – 724 348 683

   U + M Servis, s. r. o., Třeboň – 777 904 440
UN-COM, s. r. o.,Karlovice u Turnova, – 602 142 477

    AgriMachines SE, Chotěboř, tel.: 721 329 414
Agroservis Sedláček, s. r. o., Olešnice, – 602 770 504

   BV – Technika, a. s., Ostrava-Polanka, – 602 561 939
  HM s. r. o., Hodonín, – 602 511 838

 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 IA 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 %

S generací pluhů Diamant 11 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:







KIROVEC®

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

toko@toko.cz         toko@toko.sk
www.toko.cz         www.toko.sk
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KOMPLETNÍ MANIPULACE POD JEDNOU STŘECHOU

CIME, s.r.o., PELHŘIMOV, tel.: 737 260 073, 739 057 936
, tel.: 737 260 073, scherhaufer@cime.czCIME, s.r.o., MIROVICE

, tel.: 731 542 033, cimes@cime.czCIME-S, s.r.o., ČÍŽKOVICE

CIME-M, s.r.o., VALTICE, tel.: 731 542 030, cimem@cimem.cz
, tel.: 731 542 032, cimeplus@cime.czCIME-plus, s.r.o., DRAHOTUŠE

, tel.: 605 223 285, info@cime-bau.czCIME-bau, s.r.o., ZLÍN www.cime.cz



www.ersteleasing.cz

Tradiční partner zemědělců





Geniální pluhy

PEKASS a.s.
Přátelství 987, 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



Nadační fond je zřizován za účelem dosahová-
ní obecnř prospřšných cílř v oblasti zachová-
ní udržitelného života na Zemi. Účelem fondu 
je zejména vzdřlávací, monitorovací a osvřtová 
činnost v oblasti zemřdřlství, zajišřující aktuální 
přehled o stavu, ochrany , využití a úbytku orné 
přdy, včetnř jejích součástí. Nadační fond bude 
podporovat budování povřdomí o rizicích spoje-
ných se současným trendem degradace přdních 
profilř vlivy hospodářskými, administrativními  
a přírodními. Přsobnost fondu je na území České 
republiky, Evropy a celého svřta. 



Mistrovství
České republiky

v orbě
6. října 2018

Kamenice nad Lipou
Expozice  rmy Agrall

inzerce Agrallfest.indd   1 24.09.18   11:05



Polonesené pluhy SERVO 6.50
Agrozet České Budějovice a. s.
Ing. Petr Stuchlík 
tel: 606 665 805, stuchlik@agrozet.cz





• NESENÝ OBOUSTRANNÝ PLUH 2500 S I-PLOUGH® • POLONESENÝ OBOUSTRANNÝ PLUH PB

• PODRÝVÁK FLATLINER

• TAŽENÝ KULTIVÁTOR MAGNUM

• PODRÝVÁNÍ A PŘÍPRAVA PŮDY DTX 

• VÁLCE ACTIROLL

• TALÍŘOVÝ PODMÍTAČ QUALIDISC T • RADLIČKOVÝ KYPŘIČ TURBO T

ZPRACOVÁNÍ PŮDY 
KOMPLETNÍ SORTIMENT STROJŮ KVERNELAND PRO VAŠI FARMU

WHEN FARMING MEANS BUSINESS
kverneland.cz



• NESENÝ OBOUSTRANNÝ PLUH 2500 S I-PLOUGH® • POLONESENÝ OBOUSTRANNÝ PLUH PB
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• VÁLCE ACTIROLL

• TALÍŘOVÝ PODMÍTAČ QUALIDISC T • RADLIČKOVÝ KYPŘIČ TURBO T

ZPRACOVÁNÍ PŮDY 
KOMPLETNÍ SORTIMENT STROJŮ KVERNELAND PRO VAŠI FARMU

WHEN FARMING MEANS BUSINESS
kverneland.cz

Mezinárodní akce konané v České republice
1997 – Mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy v Nivnici

2005 – 52. mistrovství světa v orbě v Praze – Suchdole
2009 – Mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy v Zábřehu na Moravě

Mezinárodní akce které se budou konat v České republice
2020 - Mistrovství Evropy v orbě (předpokládané lokality Pardubický kraj v okolí Dolního Újezda, nebo Moravskoslezský kraj v okolí Opavy.

2025 - 72. ročník mistrovství světa v orbě (předpokládaná lokalita mezi Pardubicemi a Hradcem Králové)

Od roku 2017 se soutěže uskuteční

2020 Rusko

2023 Makedonie

2021 Irsko

2024 Norsko

2019 USA  

2022 Litva

2025 Česká republika

www.orba-cr.cz



Servis, za kterým stojí lidé

www.pal.cz

více informací u Vašeho dealera nebo na 
www.polariscz.cz

Ranger XP 900 EPS
za speciální cenu 399.900 Kč vč. DPH 

k výročí 20 let modelu Ranger
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Poznámka: Všechny přidělené body za rovinu budou sečteny a vyděleny dvěma.

PLÁN PRO ORBU PARCEL S OTOČNÝMI 
OBOUSTRANNÝMI PLUHY

Standardní velikost parcel pro orbu otočnými oboustrannými pluhy 100 m x 16/24 m 

            

a - sklad

b - naorávka a dokončovací
brázda

c – rýha pro oddělení klínu
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