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Pořádá Společnost pro orbu ČR, z.s. pod záštitou Ing. Miroslava Tomana, CSc., 

ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, městem Opavou, 

Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou v Opavě 

a Agrární komorou Opava a Ostravska.



Vážené dámy a pánové, 

již tradičně jsem převzal záštitu nad Mistrovstvím České republiky v orbě. Není to však jen 
kvůli tomu, že jsem ministr zemědělství, ale především proto, že dobře vím, jak je správná 
orba důležitá pro plodiny na poli, budoucí úrodu a zároveň pro hospodaření v krajině. 
Zemědělství se modernizuje, používáme nové stroje, aplikace, metody, přesto je však lid-
ská práce nejdůležitější a v některých ohledech nenahraditelná. Orba patří k základům 
ochrany půdy před utužením, tím zlepšuje její schopnost vsakovat a zadržovat vodu. Jsem 
rád, že tato zemědělská disciplína stále láká soutěžící a zároveň diváky, a pomáhá tak  
popularizovat práci zemědělců. 
Zároveň vítám vás, soutěžící ze zahraničí, kteří jste přijeli na Středoevropské mistrovství 
v orbě. Doufám, že se vám akce bude líbit a odnesete si na ni hezké vzpomínky. 

Všem soutěžícím přeji hodně úspěchů a návštěvníkům příjemně strávený den.

Miroslav Toman, 
ministr zemědělství

Vážení přátelé,

Moravskoslezský kraj je známý svým industriálním charakterem navazujícím na průmyslo-
vou historii regionu. Nutno upozornit, že náš kraj jako jeden ze tří uhelných krajů prochází 
velmi výraznou a důležitou transformací. Často říkám, že směřujeme od těžby uhlí k těžbě 
dat. Pro mnohé může být překvapením, že zemědělská půda tvoří více než polovinu 
území Moravskoslezského kraje. I přes průmyslový charakter kraje je zde tedy významně 
zastoupena zemědělská, potravinářská a lesní výroba. Obec Otice, ve které letošní  
mistrovství probíhá, je známá svým skvělým kysaným zelím, celorepublikově jsou známé 
i další naše regionální zemědělské či potravinářské produkty.
Další ročník Středoevropského mistrovství v orbě se zúčastní oráči z několika evropských 
zemí. Pro mistry tohoto řemesla bude setkání s kolegy ze zahraničí jistě velmi zajímavé  
a inspirativní. Obohacující bude jistě i pro diváky mistrovství, kterým připomene tradiční 
význam a důležitost zemědělství a péče o půdu. 
Organizátorům soutěže přeji pohodový průběh celé akce a děkuji jim za její přípravu. 
Soutěžícím držím palce a divákům přeji zajímavé zážitky.

Ivo Vondrák, 
hejtman Moravskoslezského kraje

Vážení přátelé.
 
Je pro mě velkou ctí, že Opava hostí prestižní mezinárodní soutěž v orbě. Naše město 
patří k tradičním regionům s dlouhou zemědělskou tradicí. Stejně tak v našem městě 
sídlí i jedna z nejlepších škol svého druhu, Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší 
odborná škola, která se logicky na organizaci této soutěže podílí. Já jako hrdý absolvent 
střední zemědělské školy se těším, až na vlastní oči spatřím klání nejlepších oráčů i výstavu  
moderní i tradiční zemědělské techniky. A doufám, že se mi do některého z traktorů  
podaří aspoň na pár chvil usednout.
Soutěžícím přeji hodně štěstí, divákům atraktivním zábavu a organizátorům, ať vše klapne 
podle jejich představ. 
 

Tomáš Navrátil, 
primátor statutárního města Opavy

úvodní slovo



Vážení přátelé,

jsme velice rádi, že letošní 47. ročník Mistrovství České republiky v orbě a 3. ročník 
 Středoevropské orby se uskuteční u nás v Opavě.  Je to pocta pro náš region, pro naše 
město a v neposlední řadě pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou 
školu v Opavě a pro Školní statek v Opavě. Tyto organizace tvoří krásný a ucelený kom-
plex zemědělského vzdělávání, který je funkční, moderní a je pýchou odborného školství.  
Škola a školní statek v letošním roce slaví 100 let od svého vzniku a organizace této akce 
je jednou z oslav tohoto jubilea.
Bohužel v této rozkolísané době, kdy svět je ohrožován pandemií koronaviru, se velmi 
obtížně plánují a chystají akce takového významu a rozsahu. Původní soutěž Mistrovství 
Evropy, jejíž pořadatelství nám bylo přiděleno, byla zrušena, každý den se mění podmínky  
pro možnost organizací velkých akcí, avšak věříme, že epidemiologická a hygienická situ-
ace nám dovolí obě chystané soutěže uskutečnit. Možná budou komornějšího ladění, ale 
budeme se snažit, aby i v těchto nelehkých podmínkách byly  organizačně a odborně na 
velmi dobré úrovni. 
Mistrovství České republiky i Středoevropská soutěž se uskuteční na pozemcích školního 
statku,  za spolupořadatelství střední školy spolu s její organizací „Dnů mláďat a zvířat“ 
s bohatým doprovodným programem pro širokou odbornou i laickou veřejnost, výstavou 
moderní zemědělské techniky a ve spolupráci se sousední obcí Otice, která pořádá své 
tradiční a velmi oblíbené „Zelné slavnosti“. 
Snad se nám tedy spolu se Společností pro orbu podaří i v této naprosto mimořádné  
a nelehké době  splnit náš cíl, připravit důstojnou soutěž, představit umění nejen českých 
oráčů a zorganizovat krásnou oslavu českého zemědělství s programem pro odbornou 
i laickou veřejnost všech věkových kategorií. Tak, jak si to tradice a  současnost školy  
a školního statku, které jsou neformálním centrem zemědělského vzdělávání a které jsou 
současně organizací svých velkých akcí pro širokou veřejnost známy, zaslouží.  Děkuji 
všem, kdo se na  pořadatelství podílejí a přeji jim, ať mají z výsledků svého snažení dobrý 
pocit.

Arnošt Klein,
ředitel Masarykovy zemědělské školy v Opavě

Vážení čtenáři, příznivci soutěžní orby, přátelé. 

Mám tu možnost jako člen vedení Společnosti pro orbu v ČR vydávající tento pro-
gram psát úvod  jako jeden z posledních. Situaci v čase, kdy končily dovolené a začíná   
znovu školní rok 2020/2021 a s ním i návrat k někdejším předpandemickým zvykům.
O tom, jak orba je důležitá, krásná, potřebná, těžká, bylo napsáno mnoho a mnoho jak  
v textech písní, na stránkách románů, učebnic, skript, ale i každodenním životem mnoha 
generací po celé zeměkouli. 
Proto snad stručně, co nás vede v této složité situaci k tomu, abychom se snažili pro vás 
uspořádat 3. ročník SME a 47. ročník MČR. Je to snaha pokračovat v životě, který odpovídá 
normálu lidského bytí a běžné práci při výchově mladé generace, ale i při každodenní 
starosti s výrobou potravin. 
Věřím, že za přispění celé oráčské komunity ze střední Evropy se nám podaří zorganizo-
vat akci, která představí obtížnost a um základní agrotechnické operace, která pomáhá 
zasakovat vodě v krajině, reguluje rozvoj chorob a škůdců kulturních rostlin, ekologicky 
potlačuje plevele a přispívá k lahodnému pohledu do krajiny. 
Chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, zástupcům organizací státních i privátních 
za podporu v naší snaze. 
Přeji vám všem mnoho zdraví, jak fyzického, sociálního, ekologického, ale hlavně  
biologického. Přeji nám v následném nelehkém období rovnou brázdu. 

Jan Cholenský, 
President of the Czech Ploughing Organization

Representative of the Czech Republic in WPO
Společnost pro orbu České republiky, z.s.
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Časový harmonogram

MČR Mistrovství České republiky v orbě

SMO 3. ročník otevřeného Středoevropského mistrovství v orbě

čtvrtek

17.9.2020 9.00 – 15.00 Společný trénink soutěžících z MČR i SMO

18.00-18.45 Mše v kostele Svatého Vojtěcha, Dolní náměstí 

19.00 – 21.00 Losování parcel v kostele Sv. Václava (Společenský dům)

pátek

18.9.2020 9.30 hodin odhalení pamětního kamene

9.45 hodin Slavnostní slib rozhodčích a oráčů u tribuny na poli

10.00 hodin Slavnostní zahájení

10.10 hodin Odjezd k soutěžním parcelám pro MČR a SMO

10.10 hodin Trénink historických souprav

11.00 hodin                Start prvního soutěžního dne – orba naorávky (zelená vlajka) – orba strniště

11.20 hodin Konec naorávky (červená vlajka)

11.20-12.00 hodin     Přestávka pro hodnocení naorávky a seřízení souprav

12.00 hodin                Pokračování soutěžní orby (zelená vlajka)

14.40 hodin                 Ukončení orby prvního soutěžního dne / ukončení tréninku historických souprav

15.30 hodin Vyhlášení výsledků základních kategorií  MČR a předání cen

19.00-20.00 hodin Večeře v hotelu pro MČR a SMO (případně ve stanu)

20.30 hodin Vyhlášení předběžných výsledků 1. soutěžního dne středoevropské orby

21.00 hodin Losování parcel pro druhý soutěžní den – v místě večeře

sobota 7.30 hodin Slavnostní projevy na náměstí

19.9.2020 8.00 hodin Odjezd hostů a traktorů z Dolního náměstí na soutěžní pozemky

9.20 hodin Slavnostní zdravice 2. soutěžního dne a jeho zahájení na poli

9.45 hodin Odjezd k soutěžním parcelám pro SMO

10.40 hodin Zahájení soutěže v orbě historickou technikou a v orbě koňmi

10.15-10.40 hodin Start druhého soutěžního dne SMO – orba naorávky (zelená vlajka)

11.00 hodin Konec naorávky (červená vlajka)

11.00 – 14.00 hodin Zahájení Zelných slavností v Oticích

12.00 hodin Pokračování soutěžní orby (zelená vlajka)

14.40 hodin Ukončení orby druhého soutěžního dne / ukončení orby historických souprav

14.00 hodin Vyhlášení výsledků orby koňmi

15.50 hodin Vyhlášení výsledků historické techniky 

20.00-23.00 hodin Slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků soutěžní orby



Představení města Opavy

Opava, kràlovna Slezska

Na soutoku dvou hlavních řek Opavského Slezska,  
Opavy a Moravice, najdeme skutečnou perlu mezi  
městy – bývalé hlavní město rakouského Slezska  
Opavu. Město, čítající takřka 57  000 obyvatel je prá-
vem považováno za kulturní a společenské centrum  
Českého Slezska, a může se pochlubit velkou his-
torií. Úrodná krajina podél obou řek totiž přiláka-
la první osadníky již v  období starší doby kamenné, 
z  níž se dochovaly četné archeologické nálezy, a také  
Slovany. Vznik města jako takového datujeme ně-
kdy k  roku 1215, v  roce 1224 pak český král Přemysl  
Otakar I. udělil Opavě dekret potvrzující městská práva. 
I přes časté strasti v podobě válek a požárů v průběhu 
staletí Opava vzkvétala a patřila k významným městům  
Českých zemí. Potvrzuje to rok 1742, ve kterém přišla 
Marie Terezie o velkou část Slezska v Prusko-rakouské 
válce. Opava se tak stala hlavním městem rakouského 
Slezska, což ji přineslo významné postavení v rámci mo-
narchie. Schopné vedení města v  čele s  purkmistrem 
Johannem Josefem Schösslerem dokázalo v 19. století 
doslova divy. Příkladem budiž výstavba pivovaru, diva-
dla či parků okolo centra města. Bohužel s příchodem 
2. světové války přišla i doba temna. Opava, jakožto 
sídlo Sudetské župy patřila k důležitým administrativ-

ním centrům Třetí říše a navíc před útokem sovětských 
vojsk v rámci Ostravsko-opavské operace město Němci 
prohlásili za pevnost. Výsledkem bylo více než 3000 zni-
čených či těžce poškozených budov. Po druhé světové 
válce padla do stínu tehdejšího železného srdce České 
republiky Ostravy, ze kterého se ji povedlo vymanit až 
po revoluci. Město se ubralo směrem kulturně-spo-
lečenského centra Slezska a tato úloha mu náramně 
svědčí. 
Ovšem ani nepřízeň osudu neubral Opavě na půvabu. 
Na jejím území se dochovala spousta nádherných his-
torických staveb rozličných stavebních slohů. Milovníci 
historie budou při objevování vskutku nadšeni. Centru 
města vládnou nepřehlédnutelné dominanty – konka-
tedrála Nanebevzetí Panny Marie a radniční věž Hláska. 
První zmíněná je největší stavbou slezské cihlové goti-
ky u nás a zároveň nejstarší stavbou ve městě. Hláska 
byla úplně prvním obchodním centrem v Opavě. Název 
odkazuje na dřívější úlohu věže, hlásily se z ní požáry, 
počátky trhů a další významné události. V letní sezoně 
máte možnost každou sobotu vystoupat na ochoz a vi-
dět Opavu z ptačí perspektivy v celé své kráse. Jedineč-
nou atmosféru dotváří měšťanské domy a hlavně parky 
obepínající centrum města. Ty vás dovedou až ke Slez-

www.opava-city.cz instagram.com/mesto.opava/ facebook.com/mestoopava



skému zemskému muzeu, nejstaršímu muzeu na úze-
mí České republiky. Výčet památek tím rozhodně ne-
končí, za návštěvu stojí rovněž komplex minoritského 
kláštera s kostelem sv. Ducha, Dům umění s kostelem  
sv. Václava či Obecní dům se stálou expozicí  
Cesta města. 
Pozadu nezůstává ani kultura. Po celý rok je Opava 
dějištěm různorodých akcí a festivalů. Tím nejznáměj-
ším je bezpochyby multižánrový festival Bezručova  
Opava, pořádaný již od roku 1958, díky čemuž patří 
mezi nejstarší v  České republice. Opomenout nesmí-
me festival Další břehy přinášející netradiční témata 
či Opavské léto zábavy s  nabitým prázdninovým pro-
gramem pro děti i dospělé. Divadelní scénu zastupuje  
Slezské divadlo Opava s  činoherním a operním  
souborem. Zaměřuje se na inscenace českých i světo-

vých autorů a z  jeho představení si vyberou všechny 
věkové kategorie. K příležitosti největších křesťanských 
svátků – Vánocům a Velikonocům samozřejmě nechybí 
populární trhy.  
Dobrou zprávu máme i pro sportovně založené  
jedince. Opava je protkaná hustou síti cyklostezek 
vedoucích na všechny světové strany, takže kolo  
rozhodně vezměte s  sebou. V  Městských sadech,  
největší odpočinkové zóně na území města můžete 
využít asfaltového povrchu k  in-line bruslení či běhu, 
děti si dosyta vyhrají na velkých dětských hřištích.  
A jelikož si velká aktivita žádá pořádné osvěžení, byla by 
škoda nenavštívit nádherný historický areál Městského 
koupaliště či Stříbrné jezero. Ať se do Opavy vydáte  
za památkami, kulturou či sportem, vedle rozhodně  
nešlápnete.
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Dvouradličný klasický pluh

Dvouradličný otočný pluh

Veteráni -  klasický pluh

Veteráni -  otočný pluh

Koně - otočný pluh

Koně - klasický pluh

Poř. číslo Příjmení a Jméno oráče Rok narození oráče Traktor Pluh Tým Vysílající organizace
1. Bureš Denis 2001 Deutz Fahr Kverneland SŠZaT Litomyšl Plowing team ZD Dolní Újezd
2. Cerhák Tomáš 2001 Same Kverneland SŠZaT Litomyšl Plowing team ZD Dolní Újezd
3. Dlabal Jan 1991 Zetor Kverneland TRAKTORÁŘI STARÝ KOLÍN - JAN DLABAL TRAKTORÁŘI STARÝ KOLÍN
4. Fidler Michal 2000 Same Kverneland SŠZaT Litomyšl Plowing team ZD Dolní Újezd
5. Král Pavel 1977 Steyr Kverneland AGRI CS, a.s. AGRI CS, a.s.
6. Mališ Josef 1961 Zetor 7745T Kverneland KMH servis s.r.o. KMH servis s.r.o.
7. Mališ Martin 1996 Zetor 5211 Kverneland SOŠ Frýdek-Místek, p. o. SOŠ Frýdek-Místek, p. o.
8. Pešl Jakub 1984 Zetor 6911 ROSS Roudnice Pešl Jakub
9. Šťastný Josef 2001 Deutz Fahr ROSS Roudnice Josef Šťastný Josef Šťastný
10. Malohlava Robin 1995 Zetor 7711 ROSS Roudnice Farma Chabičov a Statek Štítina Farma Chabičov a Statek Štítina

Poř. číslo Příjmení a Jméno oráče Rok narození oráče Traktor Rok výr. Pluh Rok výr. Tým Vysílající organizace
1. Krepčík Vladislav 1969 Škoda 30 1950 R. Bächer - Emir 
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1936 Auto Krepčík, s.r.o. Spolek podřípských oráčů

2. Novák Josef 1961 Deutz 1956 Landsberg 1954 N.O.P.O.Z.M. Slatiňany N.O.P.O.Z.M. Slatiňany
3. Suk František 1987 Zetor 3511 1968 Kverneland 1989 Suk auto Spolek podřípských oráčů
4. Vaňourek Miloš 1956 Zetor 25 K 1952 R. Bächer 1932 Traktor ZETOR team Míly 

Vaňourka
Traktor ZETOR team Míly 
Vaňourka

5. Vaňourek Pavel 1983 Zetor 2511 
Zetormatic

1968 Kwerneland 1968 Traktor ZETOR team Míly 
Vaňourka

Traktor ZETOR team Míly 
Vaňourka

6. Vašulín Jan 1987 Zetor 3011 1963 Kverneland 1975 Ploughing Team Milotice
7. Vejvoda Jiří 1977 Zetor 4011 1964 Ph-4 013 1989 Tachlovice Veterán traktor Tachlovice
8. Mintěl Štěpán 2008 Zetor 1963 Roudnické pluhy Štěpánův tým Mintěl Štěpán

9. Kocourek Pavel 1956 Svoboda 
DK 12

1939 R. Bächer 1939 L.CH. Oil s.r.o. (Lubocons 
Chemicals s.r.o.)

AMK Vyskeř

10. Vaško Peter 1986 Holder ED 2 
jednoosý

1956 Tovární orební 
těleso 25 cm

1956 Vašáci Peter Vaško

Poř. číslo Příjmení a Jméno oráče Rok narození oráče Traktor Rok výr. Pluh Rok výr. Tým Vysílající organizace
1. Nevídal Antonín 1964 Zetor 3011 1965 Eberhardt 1961 Rybáři v brázdě

2. Macháček Petr 1962 David Brown 15 APO 701 Jičín Lancia - D team Litolab s.r.o.

Poř. 
číslo

Příjmení 
a Jméno

Rok narození 
oráče

Jménna 
koní

Věk 
koně

Plemena Pohlaví Tým Vysílající organizace

1. Sněhota Oskar 1964 Jasánek 12 Slezský Norik valach Stáj Oskar Sněhota Stáj Oskar Sněhota, obec Žarošice
Nil 10 Slezský Norik valach

2. Chromec Ľubomír 1974 Anoxa 5 Norik klisna Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo
Luna 14 Chladnokrevník klisna

3. Hradec Josef 1986 Vendelín 6 Norik hřebec Stáj plemených hřebců Dolní Jelení Stáj plemených hřebců Dolní Jelení
Nyk 4 Slezský Norik hřebec

4. Janoš David 1991 Brys 8 Slezský Norik valach Stáj Janoš
Bajgar 4 Slezský Norik valach

5. Reichel Pavel 1962 Brys 16 Slezský Norik hřebec Stáj Reichel
Nero 13 Slezský Norik hřebec

Poř. 
číslo

Příjmení 
a Jméno

Rok narození 
oráče

Jménna 
koní

Věk 
koně

Plemena Pohlaví Tým Vysílající organizace

1. Vydra Vladislav 1946 Bety 15 ČMB klisna Stáj Vydra Stáj Vydra
Kryšpín 6 ČMB valach

Poř. číslo Příjmení a Jméno oráče Rok narození oráče Traktor Pluh Tým Vysílající organizace
1. Koláček Ondřej 2001 Zetor 7745 Kverneland Gymnázium a SOŠ Podbořany Gymnázium a SOŠ Podbořany
2. Malý Aleš 1958 New Holland Kverneland L.CH. Oil Team SŠSPaS Zábřeh



Oràčský rok 2020

Pojďme si shrnout fakta tohoto mimořádného roku, který 
nemá v novodobé historii, kvůli pandemické koronavirové 
situaci ve světě i u nás, obdoby.
Po roce 1997 (Nivnice) a 2009 (Zábřeh) se v roce 2020 
měla uskutečnit již po třetí tato mezinárodní soutěž v orbě  
v České republice. Je nutné též připomenout, že jsme 
byli v roce 2005 poprvé v historii a jako úplně první z bý-
valých států východního bloku pověřeni i pořádáním  
52. Mistrovství světa v orbě (Praha Suchdol), při němž jsme 
s úspěchem jako organizátoři velmi dobře obstáli.
Ve dnech 18. a 19. září 2020 se na pozemcích Masarykovy 
střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě 
měl uskutečnit již 37. ročník této mezinárodní evropské 
soutěže.
Moravskoslezský kraj a lokalita Opavy byly vybrány v roce 
2018 při 1. ročníku otevřeného mistrovství v orbě Morav-
skoslezského kraje. Tehdy byli organizátoři osloveni s mož-
ností uspořádat toto evropské setkání právě zde.
Vedení města nabídlo organizátorům z Výboru Společnos-
ti pro orbu nádherný prostor pro konání slavnostního za-
hájení a následné vyhlášení vítězů. Nově zrekonstruovaný 
odsvěcený kostel sv. Václava v Opavě je více než důstoj-
ným místem pro tak slavnostní okamžiky, jakými první lo-
sování soutěžních parcel a závěrečné vyhlášení výsledků 
bezesporu jsou.
Dne 26. února 2020 byli přijati primátorem města Opava 
panem Ing. Tomášem Navrátilem předseda Společnosti  
Ing. Jan Cholenský, CSc. společně s marketingovým  
partnerem Agenturou M-S-P, s.r.o. v čele s Romanem  
Apeltauerem. Pan primátor byl seznámen se stavem  
příprav a uskutečněnými jednáními. Jeho zájem a vstříc-
nost dávaly předpoklad výborné spolupráce mezi organi-
zátory soutěže a městem Opavou.

Složitá situace s  Covidem - 19, která nastala v České  
republice počátkem března tohoto roku, ovlivnila i činnost 
při přípravách evropské soutěžní orby. Výbor společnosti 
stál před rozhodnutím, jak pokračovat dál. Ze všech stran 

Společnost pro orbu ČR, z.s. plánovala v roce 2020 několik krajských soutěží, 
ale hlavně 37. ročník Mistrovství Evropy v orbě.

se objevovaly informace o rušení mnohem větších akcí. 
Přestaly se konat mimo řady jiných soutěže v kopané, za-
stavila se extraliga ledního hokeje, byly zakázány hudební 
festivaly, zrušil se mezinárodní filmový festival v Karlových 
Varech i plánovaná letní olympiáda v Japonsku. Byly to pro 
organizátory deprimující informace, ale vycházely z aktu-
ální pandemické situace uplynulých dnů. Zastavily se pří-
pravy Členské schůze naší Společnosti, která měla proběh-
nout koncem března 2020. Termín byl posunut bez určení 
konkrétního data na podzim letošního roku.
Po zralé úvaze o konání či nekonání Mistrovství Evropy se 
všichni členové ve Výboru Společnosti pro orbu přiklonili 
k názoru, že určený termín soutěže v orbě v polovině září 
dává předpoklad částečně zvládnuté pandemie nemoci 
Covid -19, a tudíž možnost šampionát uspořádat.
Bohužel 12. 6. 2020 byl Výbor Společnosti definitivně in-
formován o rozhodnutí Evropské oráčské organizace EPF 
tuto soutěž neuspořádat. Přesto, že jsme stále argumen-
tovali, že v České republice je situace bezpečná, byli jsme 
bohužel donuceni k respektování tohoto zákazu. Dostali 
jsme sice nabídku posunout soutěž na jaro 2021, ale před-
stavte si, že v tomto roce se uskuteční dvě Mistrovství svě-
ta, to odložené letošní v Rusku a plánované pro rok 2021 
v Irsku. A podobně by se měla konat v  příštím roce dvě 
Mistrovství Evropy, to letošní posunuté u nás a plánované 
v Severním Irsku? Dále k tomu přidejme výstavu Techagro 
na jaře 2021, Den zemědělce, výstavu Země živitelka i čas-
to organizované polní dny. Toto vše stálo na misce vah, jak 
postupovat dál.
Vzhledem k rozsahu rozpracovanosti téměř dvouleté pří-
pravy, kdy v červnu 2020 bylo již z devadesáti procent vše 
připraveno a vzhledem k projevovanému zájmu několi-
ka sousedních zemí se soutěže zúčastnit, bylo Výborem  
Společnosti učiněno následující rozhodnutí. Náhradou 
za zrušené Mistrovství Evropy bude uspořádán 3. ročník  
Středoevropského mistrovství v  orbě a o organizaci  
Mistrovství Evropy v dalším roce již dále nebudeme usi-
lovat. Rozjela se horečná vyjednávání se sousedními ze-



měmi, narychlo se předělávaly propozice, časové plány, 
přihlášky, propagační tiskoviny a mnoho dalších úkonů  
k tomu, aby i tato soutěž proběhla co nejlépe. Byl pone-
chán původní termín a lokalita, kde Školní statek Masa-
rykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy již 
před rokem upravoval osevní plány pozemků tak, aby vy-
hovovaly požadovaným kriteriím soutěže.
Myšlenka tohoto Středoevropského mistrovství se zrodila 
v roce 2015, kdy Ing. Jan Cholenský a Hermann Altmann  
z Rakouska přišli s nápadem zorganizovat tuto soutěž jako 
možnost setkání a porovnání kvality orby v kratším časo-
vém úseku než pouze jednou ročně při ME a MS. Myšlenky 
se ujal Výbor Společnosti pro orbu a v roce 2016 se usku-
tečnil první ročník této soutěže v Zábřehu. Po dvou letech 
se pak v roce 2018 uskutečnil 2. ročník, tentokrát nedaleko 
Sankt Pöltenu v Rakousku. Takže dodržením dalšího dvou-
letého intervalu se rok 2020 přímo nabízí k  uspořádání  
3. ročníku středoevropské orby opět u nás v České republi-
ce. Tolik pohled do krátké historie.
Středoevropské mistrovství v Opavě je pořádáno jako ote-
vřené, tedy mohou se jej zúčastnit i zástupci z dalších ev-
ropských zemí mimo naše středoevropské teritorium.
Ještě před zrušením evropského šampionátu byly zapo-
čaty přípravy na velkou zemědělskou výstavu při soutěžní 
orbě. Byly osloveny desítky firem a společností a výsledek 
vidíte sami. Máme zde celkem 33 vystavovatelů a organi-
zátoři ze Společnosti pro orbu ČR, z.s. děkují všem zúčast-
něným za podporu, které si velmi vážíme. Je to ukázka  
a projev důvěry, že i v této mimořádné době je Společ-
nost pro orbu ČR schopná díky vám, kteří jste jakkoliv byli 
zapojeni do přípravy, plnit stanovené cíle a postarat se  
o kvalitní organizaci oráčské soutěže.
Pro diváky z Opavy a přilehlého okolí jsme se snažili při-
pravit co nejlepší program. Mistrovská soutěž je doplněna  
v poslední době velmi populární soutěží v orbě historic-
kou technikou. I tato soutěž má svá pravidla a jsou sta-
noveny podmínky s jak starými traktory i pluhy se smí 
soutěžit a letos se koná již X. ročník těchto „veteránů“.  
V neposlední řadě musíme zmínit i orbu koňmi. Bohužel 
zde se potýkáme s generačními problémy. Koní je v České 
republice dost, jejich početní stavy potěšitelně stoupají, ale 
je jen málo zemědělců a soukromě hospodařících rolníků, 
kteří orbu s koňmi zvládnou. Ale letošní XVIII. ročník MČR 
v orbě koňmi je již stálou součástí našich republikových 
oráčských klání, při nichž slavnostní zahajovací brázda  
každého MČR je tradičně u tribuny orána vždy koňmi. 

Práce Výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s. ovšem organi-
zací této soutěže neskončila. V době intenzivních příprav 
Středoevropské orby v Opavě byla obnovena jednání  
o konání soutěží v roce 2021. Již dnes je rozhodnuto, že kraj-
ské soutěže se uskuteční v Ústeckém a Středočeském kraji  
a Mistrovství České republiky 2021 se uskuteční v okolí 
Podbořan. Krajská soutěž Ústeckého kraje bude orga-
nizována v okolí Roudnice nad Labem. Zde máme velmi 
dobrého spojence ve Sdružení Podřipských oráčů. Tato 
parta nadšenců, vedená Ing. Zdeňkem Ondrou a velmi ak-
tivními členy jako Ing. Petr Kandl, Ing. František Maixner, 
bratr Zdeňka Ondry Jaromír se synem Michalem, Vladimír  
Krepčík, František Suk, Miroslav Kaska a další jsou vždy 
připraveni přiložit ruku k dílu a aktivní pomocí přispět ke 
zdárnému průběhu krajské soutěže. I z tohoto důvodu je 
Ústecký kraj i za přispění Krajského úřadu velmi aktivní, 
hejtman p. Oldřich Bubeníček byl vždy k velké radosti po-
řádajících přítomen a krajská soutěž se zde v příštím roce 
uskuteční již po páté. Ve Středočeském kraji se krajská orba 
uskuteční v okolí Rakovníka. Zde se můžeme spolehnout 
na výraznou pomoc od společnosti Agro ZZN Rakovník 
a.s. v čele s Ing. Janem Bretšnajdrem. To ale neznamená, 
že ostatní kraje nemají zájem. Velmi dobrá spolupráce je 
v Pardubickém kraji, zejména se Střední školou zahradnic-
kou a technickou v Litomyšli, kde jsme již také uskutečnili 
několik krajských soutěží. Jistě máte ještě v živé paměti rok 
2015, kdy se MČR v orbě uskutečnilo v Dolním Újezdu za 
pomoci tamní zemědělské společnosti v čele s Ing. Jiřím  
Jeřábkem, tehdejším starostou Stanislavem Hladíkem  
a radním za Pardubický kraj ing. Kroutilem. Nelze nezmínit 
též konání jednoho ročníku krajské orby přímo v Rybitví, 
v  rodné obci bratranců Františka a Václava Veverkových, 
kteří dali v roce 1827 světu převratný vynález ruchadla, tzv. 
„veverčete“. Nesmíme zapomenout ani na Liberecký kraj, 
kde podobně jak v Ústeckém kraji pomáhají Podřipští oráči,  
i zde máme skvělé zázemí v podobě pomoci od  
společnosti Automotoklub Vyskeř v čele s panem Janem 
Kozákem. K  aktivitě zmiňovaných Podřipských oráčů je 
nutné pro úplnost ještě doplnit konání dosavadních sed-
mi ročníků Historické orby pod Řípem, při nichž závěrečná 
„Spanilá brázda“ seřazených účastníků dosahuje takřka  
1 km délky. Jak je vidět, nadšenců je v naší republice dost 
a dost. Snad se vše vrátí k normálu a budou nám soutěžní 
dny v orbě opět dělat radost i v dalších letech. 
Přejeme vám všem pevné zdraví a soutěžní orbě zdar.  
A samotným oráčům již nezbytné tradiční přání „Rovné brázdy“.

Společnost pro orbu ČR, z.s. Vás zve na 

48. ročník Mistrovství České republiky v orbě, 
které se uskuteční v pátek a v sobotu dne 1. a 2. 10.  2021 v Podbořanech.



Mistrovství ČR v orbě koňmi mà již 18 ročníků

Mistrovská orba koňmi se od roku 2003 stala dosavadními 
sedmnácti ročníky MČR již zavedenou tradiční soutěží pra-
covních koní a svým již pravidelným konáním je každoročně 
nedílnou součástí Mistrovství České republiky v orbě trakto-
ry. Dala by se parafrázovat slova z tehdejší písničky Milana 
Chladila „krásných sedmnáct“ o nádherném věku a opravdu 
dosavadních tolik ročníků bylo krásných. Letošní XVIII. ročník  
soutěže v orbě koňmi je toho také dokladem. Je samozřej-
mé, že v současnosti je orba koňmi již takřka historií, že ji 
nelze provozovat ve velkém až na malé výjimky (v sadech, 
na záhumencích, vinohradech, chmelnicích apod.). Ale je 
naší, dá se nadneseně říci, svatou povinností její tradici udr-
žet pro budoucí generace tak, aby naši potomci neviděli na 
polích jen stále větší a větší traktory. K tomu se hodí uvést 
velmi potěšitelný výrok jednoho bezejmenného návštěv-
níka někdy v počátku našich soutěží: „Traktory vidím dnes  
a denně, ale vidět koně v pluhu, to je něco!“. 
Důležitost orby obecně spočívá v její nezastupitelnosti 
pro kyprou a neutuženou ornici. Bohužel v poslední době 
se toto nedoceňuje a nadále se stále hojněji používají  
z ekonomických důvodů, úspory pohonných hmot a větší 

rychlosti této operace „novodobé“ bezorebné technologie.  
Nadále se při tomto „moderním“, ale krátkozrakém a správné  
agrotechnice odporujícím způsobu stále ve větší míře utu-
žuje podloží ornice, dešťová voda se pak nevsakuje a odté-
ká mnohdy za cenu následných povodní a navíc se hladina 
spodních vod všeobecně snižuje, protože voda se v krajině 
nezadrží. A loňská a i nedávná, naštěstí Ministerstvem ze-
mědělství hned pozastavená snaha po plošném trávení 
na polích přemnožených hrabošů, je toho také následkem, 
protože při klasické orbě, hlavně hluboké, by k takovému 
stavu a v takovém rozšíření nemohlo dojít. Ne nadarmo 
máme staré české rčení „…. jak vyoraná myš“ a určitě jejich 
výskyt se oráním oproti „poškrábání“ vrchní vrstvy ornice 
pouze radličkami v každém případě tlumí (spolu s dravci  
a dalšími predátory).
Jsme zemí, v jejíž bájné minulosti má nezastupitelné mís-
to zakladatel zhruba od poloviny 7. stol. vládnoucí pře-
myslovské dynastie, Přemysl Oráč (kterého připomíná 
od roku 1841nádherný pomník s pluhem ve Stadicích) 
a rovněž jsme zemí, která před 193 roky dala světu ru-
chadlo jako převratný vynález v péči o půdu. A pro nové 



návštěvníky a příznivce našeho MČR si úvodem dovolím 
krátce zmínit trochu historie vzniku ruchadla, nazývané-
ho též veverče: 
František Veverka (1799 – 1849) byl rolníkem a bratranec 
Václav Veverka (1796 – 1849) kovářem a na svém vynálezu 
společně pracovali tři roky a veřejně ho předvedli na poli za 
rybitevskou kovárnou v roce 1827. Do té doby používaný 
původní tvar hákové radlice po dlouhé sérii pokusů upravili 
tak, že půdu nejen krájela, ale také šroubovitým tvarem des-
ky optimálně obracela a hlavně drolila a kypřila. Předčili tak 
tím tzv. skotskou radlici a navíc šla u ruchadla nastavit na ko-
lečkách i hloubka vlastní orby, tak jak je to běžné na nyněj-
ších pluzích. Bohužel si však tento převratný a ojedinělý vy-
nález nenechali patentovat, ten se pro své nesporné výhody 
poměrně rychle šířil hlavně v okolí a následně i v zemích 
habsburské monarchie a byl jim záhy ukraden německým 
úředníkem z Choltic. Ten ho nechal podle jejich vzoru vyro-
bit a v roce 1832 ho předvedl pod svým jménem (Kainzův 
pluh) na Hospodářské výstavě v Praze. Oba bratranci pak po 
různých dalších ranách osudu zemřeli nakonec v bídě. Spor 
o autorství ruchadla v té době vyvolal vleklé českoněmecké 

národnostní rozepře a až v roce 1883 bylo přiznáno již dáv-
no nežijícím bratrancům z Rybitví. 
Ještě je nutné připomenout, resp. se i pochlubit, že se na par-
dubickém závodišti v rámci dosavadních 21 ročníků výstavy 
Koně v akci konalo též již 17 ročníků soutěže „O ruchadlo 
bratranců Veverkových“, jako jedna z velmi navštěvovaných 
částí sobotních programů. V loňském roce bylo nosným té-
matem celé výstavy motto „Ve jménu krále“ a celkový vítěz 
soutěže v orbě koňmi tak obdržel čestný titul „Král orby“.    
Závěrem si tímto dovolím všem zúčastněným oráčům a je-
jich koním XVIII. Mistrovství ČR v orbě koňmi a rovněž všem 
účastníkům 47. MČR v orbě traktory a 10. MČR v orbě histo-
rickou technikou přát rovnou brázdu a divákům a přízniv-
cům další sympatie těmto specifickým soutěžím. Bez zmí-
něného zájmu a fandovství chovatelské a laické veřejnosti, 
který je velmi potěšitelný a potřebný, se tyto soutěže neobe-
jdou a my jsme rádi, že ho máme. 

Ing. Jan Navrátil, CSc., 
Společnost pro orbu ČR



Společný zàjem se změnil ve společnou vàšeň

V roce 2005 jsem potkala svého nynějšího muže a během první či dru-
hé schůzky jsme zjistili, že se nám líbí zemědělské stroje a co víc stejný 
typ stroje, a tím strojem byl traktor Kirovec.
Vyprávěla jsem mu, kde jsem se s ním poprvé setkala a že byl červený. 
Libor zíral a říkal: „To byl Kirda od nás! Já jsem za ním běhal jako dítě 
po poli a miloval zvuk jeho motoru“. Také mi vyprávěl, jak v družstvu 
za Děčínem stojí nepojízdný Kirovec a jak se tam jezdí dívat. I já jsem 
jako dítě jezdila ve starém Stalinci a šlapali jsme s tátou jámu, pros-
tě paráda. Takže další rande mělo jasný cíl - družstvo v Malšovicích  
a současně padlo také rozhodnutí, že stroj koupíme, ale… až opraví-
me dům, narodí se nám děti a bude čas na zábavu.
K tomu došlo v roce 2014, kdy jsme první Kirovec koupili. Stále na 
nás čekal a byl nepojízdný. Po opravě, která se ukázala být celkem 
drobnou, jsme vyrazili k domovu, jelo se po vlastní ose a euforie byla 
ohromná. Nikdo nechápal, proč jsme koupili zrovna tento stroj, proč 
jsme vyhodili prachy za 12 tun železa. Radost nám trochu kazil fakt, že 
na Kirovci chyběl třetí bod, a tak jsme jej začali poptávat. Dostali jsme 
typ na pána s tím, že má pojízdný Kirovec a jeden vrak. Vůbec jsme 
netušili, co ta návštěva bude znamenat, jak moc nás posune dál.
Ano, pán měl Kirovce a měl i vrak. Ale hlavní bylo, že ty Kirovce měl 
dva a k tomu ještě jeden vrak. V momentě, kdy jsme vstoupili na dvůr, 
bylo jasné, že se staneme majiteli druhého Kirovce, opět žlutého  
a hlavně to byl mezityp mezi K 700 a K 700A.
Můj muž obíhal stroj a já s pánem spřádala plán na koupi stroje. Chtě-
la jsem pro manžela dárek pod stromeček s ohromným překvape-
ním. Dohodli jsme se, že pán řekne cenu, kterou můj muž nedá a já 
budu mít čas sehnat dopravu a připravit plán a koupit stroj za běžnou 
cenu. A tak se také stalo. Dopravu jsem zařídila, celé to zorganizovala 
a čekala jako vzorná ženuška doma. Akce začala a Libor opravdu nic 
netušil, odešel do práce, a jen ho ten den moc mrzelo, že tam musí být 
déle. I to bylo třeba zařídit, aby byl čas vše připravit. Trajler s nákladem 
přijel, Kirovec byl složen, ale nastala porucha a bylo třeba Libora ještě 
pozdržet. Byl běsný, ale my jsme makali, abychom vše nainstalovali  
a překvápko bylo dokonalé. Když dorazil, už byla tma. Při příjezdu jeho 
auto osvítilo oba Kirovce a on nejdříve vůbec nic nechápal. Jeho ra-
dost pak byla ohromná a já byla šťastná.
To co následovalo během dalších čtrnácti dnů se dá popsat asi tak-
to: „Libore, dnes volal pan Nepraš a nabídl nám červeného Kirovce.  
Prý nemusíme ihned řešit peníze, ale chce, abychom ho měli, proto-
že u nás má budoucnost.“ A to byl ten moment, kdy jsem věděla, že 
musíme rozšířit naši sbírku, a také to, že nás čeká hodně práce. Stroje 
jsme totiž koupili s letitou patinou. Lépe řečeno, tou patinou byl rez. 
Červený Kirovec jsme tedy koupili, a tím jsme se dostali do kolotoče, 
ze kterého už nešlo vystoupit. Jak jsme sháněli drobné díly, abychom 
udrželi originalitu strojů, začaly nám z různých koutů ČR chodit zprá-
vy o dalších strojích, které čekají na záchranu, jinak je nemilosrdně 
čeká odjezd do kovošrotu. A tak, pokud byl stroj pro nás zajímavý, 
kompletní a funkční, zvážili jsme jeho zakoupení. Někdy rozhodl stav 

pneumatik, jindy jeho výbava v podobě radlice. To byl třeba příběh 
dvou Kirovců od Tachova, které se podařilo vykoupit, ale podmínka 
byla, že je vezmeme oba. Na druhý stroj jsem sehnala kupce a ráno 
se už frčelo směr Děčín. Jindy měl stroj problém v elektrice a nikdo 
se v tom nevyznal, tak ho odstavili, ale i na to jsme měli lék. Náš elek-
trikář je mág, který vezme schéma a najde problém. Pokud jsme  
z nějakého důvodu stroj nekoupili, začal závod s časem, kdy bylo tře-
ba najít nového majitele, který hledá právě tento stroj. To se povedlo 
celkem patnáctkrát. A až na jeden stroj jsou všechny u svých nových 
majitelů a nebyly dál prodány. Během krátké chvíle jsem přestala být 
paní Švejdová a začala být paní Kirovcová. Stále jsem hledala majitele 
typů K701R a K700. Ty nám totiž stále chyběly, a bylo těžké je sehnat. 
A najednou jsem během krátké chvíle našla oba typy, ale nebyly na 
prodej, kroužila jsem kolem těchto strojů a jejich majitelů, až nastal 
den, kdy se ozval telefon, a dvakrát zaznělo: „Pokud to chcete, ať to do 
pátku odjede ze dvora.“  To znamenalo v jednom případě zprovoznit 
nepojízdný stroj, kde nefungovalo předmazání motoru, kvůli čemuž 
nebylo možné stroj nastartovat. V druhém případě nás čekal přesun 
270 km a opět bylo třeba sjednat a zaplatit dopravu. Vše se povedlo  
a oba stroje byly v našem majetku a sbírka tak byla kompletní.
Naše sbírka čítá osm funkčních traktorů Kirovec - vyrobených v letech 
1972 - 1992 a je jedinou ucelenou sbírkou základní řady těchto trak-
torů v ČR. Na strojích o výkonu 220 - 310koní je vidět vývoj ve výrobě, 
ale i po desítky let nezměněné věci, které se používají i dnes na Kirovci 
z roku 2020. Kirovec ve své době opravdu předběhl dobu a i dnes je 
vyráběn v moderním provedení.
Naše stroje se setkaly s velkým zájmem u lidí, a když se někdo zeptal, 
čím přijedete, bylo třeba je rozlišit, a tak jsme jim dali jména. Jména 
Sergej, Vasil, Boris, Igor, Ivan, Timur, Josif a Nikita jsou jasně odvozená 
od země původu těchto strojů, tedy ruská. V Rusku byly stroje využí-
vány jako raketové nosiče - tahače a v době „míru“ se hojně využívaly 
v zemědělství pro svou sílu a průchodnost terénem.
Pokud si člověk pořídí traktor, logicky hledá nějaké využití, které by 
mělo být zábavou a hnacím motorem. Něco jako traktoriády a sběra-
telské srazy. A tehdy jsem našla plakát na Mistrovství České republiky 
v orbě 2016, které se konalo v Peruci. Během chvilky jsem mrkla na 
stránky Společnosti pro orbu, kde jsem našla přihlášku, a vše se dalo 
do pohybu. Manžela jsem přihlásila (aniž by kdy cokoliv zoral), zakou-
pila jsem pluh PHX 6, obrousila, natřela, nakoupila vše, co bylo třeba. 
Manžel vše osadil novými díly a jelo se. Těšení bylo velké a já během 
dvou dnů na této akci potkala lidi, kteří mi svým elánem a nábojem 
dodali chuť opět se trochu posunout. 
Dnes jsou pro mě oráči součástí rodiny, která se ráda vidí a slyší. Díky 
orbě jsem také poznala pana Emila Olmra, který je mistrem v orbě 
právě se strojem Kirovec s neseným pluhem. Pan Olmr si již užívá za-
slouženého důchodu, ale jako čestný host a rozhodčí se stále účastní 
soutěží v orbě. Budu ráda pokud odkaz Společnosti pro orbu ponese-
me dál a budeme dál orat naše pole.
S jedním pluhem a osmi Kirovci to bylo a je nevyvážené, takže jsme 
hledali originální ruský nesený pluh za Kirovce. Ten bohužel stále 
nevlastníme, ale uvítáme informaci o celém, nebo i o torzu tohoto 
pluhu. Ve sbírce máme Fortschritt B550 a prototyp pluhu za Kirovce 
vyrobený v ČR. Tento prototyp byl zakoupen u Hradce Králové a byl 
zachráněn před likvidací. Pluh je osmiradličný a je velmi dobře vymyš-
lený. Právě s tímto pluhem a naším Kirovcem vyhrál jeden z jeho kon-
struktérů Krajské kolo v orbě v Ústeckém kraji. Byť pluh vypadal jako 
dlouhé „kopyto“, pan Ježek zaoral na 1*, a tím potvrdil kvalitu sestro-
jení pluhu i letitou praxi. Za Kirovec K700 máme pouze čtyřradličný 
nesený pluh, používaný za ruské buldozery. 
Celá tato sbírka je závislá na dvou lidech, jejich elánu a penězích, kte-
ré vyděláme v běžném povolání. Každý kdo by se chtěl podívat, má  
u nás dveře otevřené, nabízíme svezení a prohlídku strojů. Vše je zdar-
ma a vždy jste vítáni.

Šárka a Libor Švejdovi



V Y Z KO U Š E J T E  S I  P Ř Í N O S 
KO N E K T IVI T Y  J O H N  D E E R E

49.80 €/HA
Z AČ N Ě T E  Š E T Ř I T

Spolehlivost, výkon a zisk. Objevte a oceňte bonusy 
našich nových traktorů: minimální utužení půdy1, 
nová komfortní kabina včetně sedadla s masážní 
funkcí2, Program garance spotřeby paliva3, vzdálený 
monitoring provozu stroje. 

1 Traktory 8RX  
2 Traktory 7R, 8R, 8RT, 8RX
3 Traktory 6R, 7R, 8R

NEPORAŽENÝNEPORAŽENÝ

StromPraha.cz
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www.ersteleasing.cz

Tradiční partner zemědělců

Nakupujte tam, kde se starají o vaše bezpečí. Váš Globus Opava.

Ušetřete čas a přijeďte na nákup do Globusu Opava, kde najdete vše potřebné pro vaši rodinu i domácnost. Nakoupit u nás můžete 
čerstvé i trvanlivé potraviny, kvalitní výrobky z našeho vlastního řeznictví, pekařství i restaurace, regionální produkty, piva z lokálních 
pivovarů, ale i široký sortiment zahradní techniky, kvetoucích i zahradních rostlin, keřů, stromků, kaktusů i palem, domácích potřeb, 
elektra a dalšího zboží. Navíc u nás můžete načerpat nejlevnější pohonné hmoty a na cestu domů si dát naši domácí zmrzlinu. 
Nákupy si u nás můžete zpříjemnit kávou či zákuskem z našeho Café Globus, českými i mezinárodními pokrmy v Restauraci Globus 
nebo rychlým občerstvením z našeho Grilu. V Globusu Opava koupíte také potraviny označené logem Poctivá výroba Globus, jež pro 
vás každý den vlastnoručně vyrábějí místní pekaři, cukráři, řezníci a kuchaři.
Usnadněte si svůj nákup! Se skenery Scan&Go budete mít po celou dobu nákupu přehled o aktuální útratě, a navíc si zakoupené zboží 
můžete skládat rovnou do tašky. Díky aplikaci Můj Globus si zvládnete snadno sestavit nákupní seznam, který můžete sdílet s celou 
rodinou, ale najdete v ní i službu Scan&Go, kartu Globus Bonus a mnoho dalšího. 

Nakupte vše na jednom místě
v hypermarketu Globus Opava

U nás seženete pohodlně vše na jednom místě! Máme otevřeno denně od 7.30 do 20.30 hod. 
Hypermarket Globus Opava, Těšínská 83, 746 01 Opava. Více informací na www.globus.cz.
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EkoGarden
Skleníky & pařeniště

výroba prodej Montáž doprava zdarMa

SKLENÍKY OD 11 818 Kč a PAřENIŠTě OD 2 310 Kč vč. DPH.

zemědělské družstvo dolní Újezd
Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
mobil: +420 602 141 065, +420 602 253 864
tel./fax: +420 461 352 161, e-mail: skleniky@du.lit.cz

www.skleniky-pareniste.cz 
www.skleniky.eu
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Akce probíhá od 1. 8. do 30. 10. 2020

Více informací na www.continental-dozinky.cz

Continental
dožínky

Kupuj AGRO pneumatiky Continental, sbírej body a vyber si svůj dárek.
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Produkty Continental můžete 
zakoupit také v prodejní síti

nejlepší volba pro 
vašiorbu

ověřeno českými 
zemědělci

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI

OPaLL-AGRI, s. r. o.
747 55 Hertice 7, okr. Opava
Tel.: +420 553 786 165-6
www.opall-agri.cz

Tel.: +420 553 786 167-8 - prodej ND
e-mail: info@opall-agri.cz





PRODEJ  A  SERVIS  ZEMĚDĚLSKÉ  TECHNIKY

Denisovo nám. 1   746 01 OPAVA                          medox@atlas.cz mobil: 608 516 145



české zahradní traktory

na traktory 
jsme tu my!

michal Plašil - silex 
ratibořská 127, 747 05 opava-kateřinky

www.silexopava.cz                            733 531 266



Traktor je Zetor. Od roku 1946.

www.zetor.czNový ZETOR 
CRYSTAL HD 170





Jediná jistota pro váš vůz.

NEDÁVEJTE ZLODĚJŮM ŠANCI.
VSAĎTE NA JISTOTU.

www.construct.cz

Každou hodinu se v ČR ukradne 1 vůz. Kvalitním zabezpečením výrazně snižujete riziko krádeže. Nejúčinnější způsob
ochrany je mechanické zabezpečení Construct, které není závislé na autobaterii, nelze deaktivovat žádnými rušičkami
signálu, je odolné vůči tepelným a chemickým vlivům. Jeho nenápadné a bezhlučné překonání na ulici je prakticky
nemožné a výrazně prodlužuje čas, který je zloděj ochoten riskovat.   



SPECIÁLNÍ
MAZIVA

A PŘÍSADY

Výhradní zastoupení
Lubex a Swingtec

pro ČR

Prodejna a sklad
L. CH. Oil s.r.o.

Rudé armády čp. 277
Logistický areál ACHP

251 63 Strančice
(exit 15, dálnice D1)

Mob.: +420 736 501 901
Tel.: +420 251 682 222

info@lchoil.cz
www.lchoil.cz
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AD TECHNIK, s.r.o. • Moskevská 1523/63 • 101 00 Praha-Vršovice • TELEFON: 272 072 331 • E-MAIL: info@adtechnik.cz • www.adtechnik.cz

Specialista na vybavení agroservisů

% Stroje pro montáž pneumatik
% Zvedací technika
% Měření geometrie traktorů
% Zařízení pro bodový ohřev
% Vozíky pro manipulaci s velkými koly
% Mobilní stroje pro servis klimatizací



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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Prodag Zlín, s.r.o., Liptál 488, 756 31 Liptál, Czech Republic
Tel.: +420 577 912 685-6, mob.: +420 602 762 352, mail: prodag@prodag.cz

www.prodag.cz

Rádi Vás přivítáme na Dni otevřených dveří, které se 
budou konat v areálu naší firmy v Liptále u Vsetína.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 22.4.-23.4.2016

VÝROBA  PRODEJ  SERVIS

ZEMĚDĚLSKÁ  KOMUNÁLNÍ 
LESNÍ TECHNIKA
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Státní zkušebna strojů a.s.
Třanovského 622/11

CZ 163 04 Praha 6 – Řepy
Mobil: +420 736 658 332
(Tel.: +420 235 018 276)

E-mail: info@statnizkusebna.cz

 Notifikovaná osoba NB 1016
 Autorizovaná osoba AO 255
 Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1054
 Akreditovaný certifikační orgán č. 3062

 POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ – ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ – OZNAČENÍ CE

 Státní zkušebna strojů a.s. je autorizovaná osoba AO 255 a notifikovaná osoba NB 1016 

 pro činnosti spojené s posuzováním shody výrobků podle příslušných NV a směrnic EU.

 Strojní zařízení a Emise hluku

 ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ

 CERTIFIKACE VÝROBKŮ

 Státní zkušebna strojů a.s. v oblasti zkoušek kolových a pásových traktorů působí 

 v mezinárodním certifikačním systému podle Kodexu OECD.

 DOPRAVNÍ BEZPEČNOST – TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST ZVLÁŠTNÍCH VOZIDEL

 Státní zkušebna strojů a.s. je mezinárodně uznávanou homologační zkušebnou (registrovanou 

 pod značkou E8/F) k provádění zkoušek vybraných vlastností traktorů podle předpisů EHK-OSN 

 a směrnic EU.

 KATEGORIZACE PRACÍ – BEZPEČNOST PRACOVIŠTĚ

 TVORBA NOREM

 Státní zkušebna strojů a.s. působí jako „Centrum technické normalizace“ v systému normalizační 

 činnosti ÚNMZ jako CTN č.reg. 2017/0043/RS a aktivně se podílí na tvorbě technických předpisů; 

 v této oblasti poskytuje i poradenství.

Hlavním posláním Státní zkušebny strojů a.s. je provádění úředních výkonů a služeb souvisejících se zkoušením, 

posuzováním shody a certifikací strojů, strojních zařízení a vozidel určených především pro zemědělství, 

lesnictví, potravinářský průmysl, stavebnictví, komunální služby a další oblasti.

STÁTNÍ ZKUŠEBNA STROJŮ
akciová společnost

Naše zkoušky – Vaše jistota



WWW.TATRA.CZ



  Prodej zemědělské, lesnické, komunální a sadařské techniky

  Servis na námi podávanou techniku

   Flexibilní dodávka ND

Tel.: +420 733 772 932, +420 602 781 825 

stroje@polagro.cz, prodej@polagro.cz

ZEMĚDĚLSKÁ, KOMUNÁLNÍ A LESNICKÁ TECHNIKA

www.polagro.cz
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Traktory o  výkonu od 70 do 400 k



Krnovská 117, Opava 747 07
www.hagemann.cz

Společnost HAGEMANN byla založena v r. 1932 a nyní je především nástavbářskou firmou. 
Hlavní produkty jsou zejména nástavby a vestavby všech druhů vozidel. Valníky, skříňové 

nástavby, odtahové nástavby, autobusy, nosiče kontejnerů, sklápěcí nástavby, sanitky, 
vestavby pro integrované záchranné složky – policii, hasiče, armádu atd. Na tyto produkty 
samozřejmě zajišťuje servis na několika místech republiky. K tomu provádí opravy vozidel a 

prodej a servis motocyklů. Hagemann racing je téměř samozřejmostí hlavně v kartingu. 
PPřes 20 let zajišťuje bezproblémový provoz obslužné techniku pro všechna vojenská letiště 

Armády ČR vč. vládní letky – např. startovací zdroje, klimatizace, tahače, pojízdné schody pro 
nástup do letadel, cateringová vozidla. Obdobné výrobky dodává také do různých zemí 

světa.

Výroba a nástaveb a vestaveb dle přání zákazníka, včetně servisu

AUTORIZOVANÝ DEALER JAWA, MALAGUTI, LAMBRETTA, SUZUKI, YUKI
Servis všech značek motocyklů včetně Motoguzzi, Aprilla, Vespa.
Tuning - úpravy motorů, chiptuning, motorová brzda.
Přestavby na 35 kw.


